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ÖZET 

Özkara G. (2019). Polifenolik Bileşenlerin Hormon Pozitif ve Negatif Meme Kanseri 

Hücre Hatlarında Migrasyon İlişkili Jam-A, LFA-1 ve VLA-4 Gen Ekspresyonlarına 

Etkilerinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp 

ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipi olup dünya çapında kanserden 

ölümlerin önde gelen nedenidir ve vakaların %90’nında ölüm nedeni metastazdır. Hücre 

migrasyonunu yöneten proteinler kanser metastazının ortaya çıkmasında rol 

oynamaktadır. İntegrinler ve hücreler arası bağlantılar kanser proliferasyonu ve 

metastazında çok önemlidir. Polifenolik bileşenlerin kanser hücreleri üzerine sitotoksik 

ve apoptotik etkileri önceki çalışmalardan bilinmektedir. Tez projemizde polifenolik 

bileşenlerden oluşan kokteylin hücre migrasyonuna ve tümör metastazında birlikte 

etkileşim gösteren VLA-4 (very late antigen-4, α4β1, ITGA4, CD49d/CD29) ve LFA-1 

(Lymphocyte function-associated antigen-1, αL/β2, ITGAL, CD11a/CD18) integrinleri 

ve hücreler arası sıkı bağlantı proteinlerinden biri olan Jam-A (junctional adhesion 

molecule-A, F11R) genlerinin ekspresyonlarına etkisi ER+ MCF-7, triple-negatif MDA-

MB-231 ve fibrokistik meme epiteli hücresi MCF-10A üzerinde araştırılmıştır. 

Polifenolik kokteylin %20’lik dozunun hücre kültürünün 48. saatinde MCF-7 ve MCF-

10A hücrelerinde Jam-A ekspresyonunda azalmaya (p<0,001), MDA-MB-231 ve MCF-

10A hücrelerinde LFA-1 ekspresyonunda artışa (p<0,001), MDA-MB-231 ve MCF-10 

hücrelerinde VLA-4 ekspresyonunda azalmaya (p<0,0001) neden olduğu bulunmuştur. 

Aynı zamanda polifenolik kokteylin çalışmadaki hücre hatlarının herbirinde doz bağımlı 

şekilde hücre migrasyonunu azalttığı belirlenmiştir. Polifenolik kokteylin %35’lik doz 

verilen MDA-MB-231 hücrelerinde hücre migrasyonunun tamamen durduğu 

gözlenmiştir. Polifenolik kokteylin anti-migratif etkisi MCF-7 hücrelerinde ise daha 

düşük dozlarda (%10) gerçekleşmiştir. Sonuçlarımız polifenolik bileşenlerin meme 

kanseri tümör hücreleri üzerine sitotoksik ve apoptotik etkilerinin yanında anti-metastatik 

özelliklerinin de olduğunu ve polifenolik bileşenlerin kanser tedavisinin bir parçası olarak 

düşünülebileceğini belirtmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Polifenolik bileşenler, meme kanseri, metastaz, Jam-A, LFA-1, VLA-

4 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
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ABSTRACT 

Ozkara G. (2019). Investigating the effect of polyphenolic compounds on gene expression 

of migration related genes Jam-A, LFA-1 and VLA-4 in hormon positive and negative 

breast cancer cell lines. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Molecular Medicine. Istanbul. 

Breast cancer is the most common type of cancer occurring in the women and leading 

cause of cancer mortality worldwide. Metastasis is the cause of cancer death in 90% of 

the cases. Proteins managing the cell migration play role in the occurrence of cancer 

metastasis. Integrins and cell junctions have crucial importance in cancer proliferation 

and metastasis. Cytotoxic and apoptocic effects of polyphenolic compounds on cancer 

cells have been known from the previous studies. In our thesis project, the effect of the 

cocktail consisting of polyphenolic compounds on the cell migration and gene expression 

of VLA-4 (very late antigen-4, α4β1, ITGA4, CD49d/CD29) and LFA-1 (Lymphocyte 

function-associated antigen-1, αL/β2, ITGAL, CD11a/CD18) integrins and Jam-A 

(junctional adhesion molecule-A, F11R) which is one of the tight junctions, that interact 

with each other in the tumor metastasis were investigated in ER+ MCF-7, Triple-negative 

MDA-MB-231 and fibrocystic breast epithelial cell MCF-10A. Polyphenolic cocktail 

with 20% dose was found to cause a reduction in Jam-A gene expression in MCF-7 ve 

MCF-10A (p<0,001), an increase in LFA-1 gene expression in MDA-MB-231 and MCF-

10A (p<0,001), a reduction in VLA-4 gene expression in MDA-MB-231 and MCF-10A 

(p<0,0001) cells at 48th hour of cell culture. Moreover, it was determined that 

polyphenolic cocktail decreased the cell migration in each and every cell in the study. It 

was observed that cell migration was totally arrested in MDA-MB-231 cells which were 

treated with 35% polyphenolic cocktail. Anti-migratory effect of the polyphenolic 

cocktail was occurred with lower doses (10%) in MCF-7 cells. Our results indicate that 

polyphenolic compounds have anti-metastatic effects in addition to their cytotoxic and 

apoptotic effects on breast cancer and might be considered as a part of cancer treatment.  

Key Words: Polyphenolic compounds, breast cancer, metastasis, Jam-A, LFA-1, VLA-4 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Dünya çapında kadınlarda en sık görülen ve kanserden ölüm nedenlerinin başında 

yer alan meme kanserinde vakaların %90’nının ölüm nedeni metastazdır (McSherry ve 

ark. 2011; Vazquez ve ark. 2017). Hücre migrasyonunu yöneten proteinler kanser 

metastazının ortaya çıkmasında rol oynamaktadır (Zhao ve ark. 2014). 

    Normal meme kanallarındaki epitelyal hücre polaritesi komşu hücrelerle iletişim 

sağlayan ve adezyonu kolaylaştıran hücre içi multiprotein adezyon kompleksleriyle 

sağlanır. Birçok çalışma adezyon moleküllerinin meme kanserinin başlama ve 

ilerleyişinde anahtar düzenleyiciler olduğunu göstermektedir (McSherry ve ark. 2011). 

Kanser proliferasyonu ve metastazında önemli olan integrinler tümör mikroçevresinde 

hücrelerin birbiriyle etkileşimini arttırılabilir (Vazquez ve ark. 2017). İntegrinler bir α ve 

bir β altbirimi içeren 24 farklı heterotrimerik hücre yüzey reseptörü ailesidir. İntegrinler, 

hücrelerin ekstraselüler matriks (ECM) proteinlerine veya komşu hücrelerin yüzeyinde 

eksprese olan ligandlara adezyonunu sağlarlar (Vanderslice ve ark. 2013). Nötrofillerden 

salınan bir integrin olan LFA-1 (Lymphocyte function-associated antigen 1) (αL/β2, 

CD11a/CD18) lökositlerin intra ve ekstravazasyonunu ve transendotelyal göçünü arttırır 

(Vazquez ve ark. 2017). 

    Epitel ve endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantı proteinlerinden biri olan Jam 

(junctional adhesion molecule) protein ailesi, hücre polaritesi, hücre geçirgenliği, lökosit 

migrasyonu gibi çeşitli hücresel adezif süreçlerde görev alırlar (McSherry ve ark. 2011; 

Zhao ve ark. 2014). Jam-A, LFA-1’in ligandı olarak erken safha lökosit 

transmigrasyonunda anahtar rol oynar (Williams ve ark. 1999; Naik ve Eckfeld, 2003). 

Jam-A gen ifadesi seviyeleri ile meme kanseri hücre göçü arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışma sonuçları çelişkilidir. Bazı çalışmalarda Jam-A gen ifadesi seviyelerinin meme 

kanseri hücrelerinde hücre göçü ile ters orantılı olduğu (Naik ve ark. 2008; Wang ve Lui, 

2012; Cao ve ark.2014), bazılarında ise gen ifadesindeki artışın metastazı arttırdığı ve 

kötü prognoz ile ilişkili olduğu (McSherry ve ark. 2009 ve 2011) gösterilmiştir. Çeşitli 

çalışmalarda hematopoetik kökenli bir çok hücrede eksprese edilen ve lökosit 

transendotelyal göçünde ve tümör metastazında önemli bir role sahip olan VLA-4 (very 

late antigen-4, α4β1, CD49d/CD29)’ün meme kanseri hücrelerinin akciğer, kemik ve 

beyine metastazlarında anormal ekspresyon gösterdiği tespit edilmiştir (Schlesinger ve 

Bendas, 2015; Sharma ve ark. 2017). Wang ve arkadaşları tarafından VLA-4’ün 
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transendotelyal migrasyonda LFA-1 ile birlikte hareket ettiği önerilmiştir (Wang ve ark. 

2005). 

Bitkisel madde kombinasyonları kanser araştırmalarında en çok araştırılan 

konulardan biridir. Literatürde besinsel kaynakların etkilerini tek bir biyolojik yanıt 

yerine çeşitli yollardan gösterdikleri ve malign transformasyon sürecinde etkili 

olabilecekleri belirtilmektedir. Son yıllarda en çok dikkat çeken besin kaynaklı ajanlar 

arasında yer alan polifenollerin pleitropik etkileri sayesinde meme dokusunda 

karsinojenik süreç ile mücadele edebileceği belirtilmiştir (Yang ve ark. 2009; Varinska 

ve ark. 2015).  

Polifenoller, aromatik bir halkaya bağlı birden fazla fonksiyonel hidroksil (-OH) 

grubu içeren kimyasal bileşikler olup hücreler üzerinde farklı biyolojik etkilere sahiptir 

(Vermerris ve ark. 2006; Yordi ve ark. 2012). Polifenoller serbest radikalleri 

uzaklaştırma, çeşitli oksidazların inhibisyonu ve antioksidan enzimlerin uyarılması gibi 

antioksidan etkileri ile inflamasyon azaltıcı, antialerjik, ateroskleroza ve kansere karşı 

koruyucu role sahiptir (Nijveldt, 2001).  

Daha önceki çalışmalarımızda apigenin, krisin, kateşin gibi polifenolik 

bileşenlerin MCF7 (ER/PR +, HER2-) (İÜ BAP 6043, İÜ BAP 28301) meme kanseri 

hücrelerinde tek başına ve birlikte verildiklerinde kanser hücreleri üzerine sitotoksik ve 

antikanserojenik etkinlikleri tespit edilmiştir. Tez projemiz kapsamında çeşitli polifenolik 

maddelerden belirlediğimiz kokteylin MCF-7, MDA-MB231 meme kanseri hücre 

hatlarında ve MCF-10A kontrol hücre hatlarında hücre migrasyonu ile ilişkili olduğu 

düşünülen Jam-A, LFA-1 ve VLA-4 genlerinin gen ifadelerinde oluşturması beklenen 

değişimin ve hücreler üzerindeki anti-migratif etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. MEME EMBRİYOLOJİSİ, HİSTOLOJİSİ VE ANATOMİSİ 

Meme, göğüs ön duvarında, 2.-6. kaburgalar arasında lokalize ve pektoralis major 

kası üzerinde yer alan, deri, subkutanöz doku, parankim (duktus, lob ve lobüller), 

destekleyici stroma, yağ doku, ligamentler, sinirler, lenf ve damar sistemine sahip 

yenidoğanın beslenmesi ve immünolojik olarak korunmasını sağlayan ve kadınlarda 

yaşam siklusu boyunca farklı zamanlarda (menarş, gebelik, laktasyon ve menopoz) farklı 

histolojik değişikliklere uğrayan ekzokrin bir bezdir (Yıldırım, 2012; Jesinger, 2014). 

Meme, fetal gelişimin 5. ve 6. haftalarında kalınlaşmakta olan ektodermden gelişir 

(Brunicardi ve ark. 2004; Pandya ve Moore, 2011). Meme tomurcukları epidermisin 

altındaki mezenşimin içine doğru büyür (Drew ve ark. 2007; Pandya ve Moore, 2011). 

Ektodermin içeri doğru büyümesiyle oluşan primer tomurcuktan her bir meme gelişir. 

Primer tomurcuklar, laktiferöz duktuslar ve onların dallarını oluşturan 15-20 adet 

sekonder tomurcukları oluşturur (Moore ve Persaud, 1998; Pandya ve Moore, 2011). 

Doğumda sadece ana laktiferöz duktuslar gelişmiştir, meme bezleri puberteye kadar 

gelişmeden kalır. Puberte ile overlerden salınan östrojen ve progesteron etkisiyle epitelyal 

ve destek doku elementlerinin proliferasyonu, meme bezleri gelişimi ve yağ dokuda artış 

görülür. Gebelikte ise östrojen, progesteron, büyüme hormonu, prolaktin ve plasental 

hormonların etkisiyle meme volümü ve dansitesinde artış gerçekleşir. Doğum sırasında 

salınan oksitosin hormonu myoepitelyal proliferasyon ve farklılaşmayı sağlar (Greenfield 

ve ark. 2001; Brunicardi ve ark. 2004; Pandya ve Moore, 2011). Doğumdan hemen sonra 

östrojen ve progesteron seviyelerindeki ani düşüş ile laktasyon gerçekleşir. Prolaktin, 

büyüme hormonu ve insülin süt üretimini ve salınımını uyarır. Menopozda ise duktal ve 

glandular elementlerde gerileme, yaşlanma ile duktus ve lobüllerin sayısında azalma, yağ 

doku ve stromal elementlerin ilerleyici regresyonu görülür (Pandya ve Moore, 2011). 

Meme dokusu epitelyal ve stromal kısımlardan oluşur. Epitelyal kısım tüm dokunun 

%10-15’ini kapsar, kalan kısmı ise stroma oluşturur (Bland ve Copeland, 2009; Pandya 

ve Moore, 2011). Erişkin meme ortalama 15-20 lobdan oluşmakta olup her lob 20-40 adet 

lobül içerir. Lobüller dallanmış tubüloalveolar bezlerden oluşur. Her lob major laktiferöz 

sinüse o da meme ucundaki areolanın hemen altında yer alan laktiferöz sinüse açılır (Şekil 

2-1). Lobların arasını adipoz doku doldurur. Memede iki tip epitel hücre (luminal, 
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miyoepitelyal, stromal doku (interlobüler, intralobüler) ve yapı (duktus, terminal duktal 

lobüler ünite) bulunur (Pandya ve Moore, 2011). 

 

Şekil 2-1: Meme Anatomisi ve Histolojisi (Pandya and Moore, 2011) 

 

2.2. MEME KANSERİ  

2.2.1. Etiyoloji 

Globocan 2018 verilerine göre meme kanseri kadınlarda %24,2 görülme sıklığı 

ile başı çekmektedir ve %15 mortalite oranı ile kadınlarda en sık ölüm nedenidir (Şekil 

2-2). Kadınlarda görülen kanser vakalarının 1/4’ü meme kanseridir (Bray ve ark. 2018). 

Kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı erkeklere göre 100 kat daha fazladır (Siegel, 

2017; Sun ve ark. 2017). Meme kanseri oluşumunda herediter ve genetik faktörler %5-

10 oranında (Bray ve ark. 2018) görülmekte olup meme kanseri oluşumu çoğunlukla 

diğer faktörlere (hormonal, üreme ve obezite ile ilgili endojen ve eksojen vs.) bağlıdır. 

Coğrafi faktörlerin etkisi tam olarak bilinmemekte olup pek çok ülkede meme kanseri 

sıklığı son 10 yılda artış göstermiştir. Bunun sebebi olarak çocuk sahibi olmayı 

geciktirme, az sayıda çocuk sahibi olma, sedanter yaşam, obezite, meme kanseri tarama 

tekniklerindeki gelişmeler ve meme kanseri konusunda farkındalığın artışı 

gösterilmektedir (Bray ve ark. 2018). Beş yıllık sağkalım oranları Kuzey Amerika ve 
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Japonya gibi gelişmiş ülkelerde %80 üzerindeyken, Cezayir gibi Afrika ülkelerinde 

%40’ın altındadır (Coleman ve ark. 2008; Sun ve ark. 2017).  

 

Şekil 2-2: Globocan 2018 verilerine göre kadınlarda en sık görülen 10 kanser türünün 

insidans (sol) ve mortalite (sağ) grafikleri (Bray ve ark. 2018) 

 

Meme kanseri etiyolojisinde rol oynadığı bilinen faktörler Tablo 2-1’de 

gösterilmiştir. Tüm meme kanseri vakalarının %5-7’si ailesel kaynaklıdır. Bu grubun 

yaklaşık olarak %25’inde altta yatan sebep penetransı yüksek olan BRCA1 (Miki ve 

ark.1994) ve BRCA2 (Wooster ve ark. 1994) genlerindeki germ hücre mutasyonlarıdır 

(Melchor ve Benitez, 2013). Meme kanseri görülen akrabaların sayısı ne.kadar fazla ve 

bunların tanı konulma yaşı ne kadar düşükse bireysel risk o oranda artar (Lalloo ve Evans, 

2012). Meme kanseri riski ile ilişkilendirilmiş genler Şekil 2-3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2-1: Meme kanseri risk faktörleri 

Meme Kanseri Risk Faktörleri 

Predispozan Faktörler Tartışmalı Risk Faktörleri Koruyucu Faktörler 

-Kadın cinsiyet 

-Yaş (yaş arttıkça risk artar, 

ancak genç kadınlarda görülen 

tümör daha agresif) 

-Geç menopoz (50 yaş ve üzeri) 

-Gebelik özellikleri (ilk gebelik 

ne kadar geç yaşanırsa risk o 

oranda fazla, ilk çocuğun 

33.gebelik haftası öncesi 

doğumu, ilk gebelikte plasenta 

ayrılması, beşten fazla miadında 

gebelik) 

-Nulliparite (doğum yapmamış 

olmak) 

-Doğum kontrol hapları 

-Menopoz sonrası hormon 

tedavisi  

-Genetik faktörler (BRCA-1 

ve/veya 2 mutasyonu taşımak) 

-Ailede meme kanseri öyküsü 

-Benign meme bozuklukları 

(atipik hiperplazi vs) 

-Obezite 

-Diet (doymuş yağlardan zengin 

beslenme) 

-Alkol, sigara, hava kirliliği 

-Geceleri çalışma (20 yıl ve 

üzeri) 

-Sosyoekonomik durumun kötü 

olması 

-Diabet 

-Radyoterapi 

-Kan grubu (A Rh+ yüksek risk) 

-Erken yaşta adet görme 

-Düşük öyküsü 

-Ovulasyon uyarıcı ilaçlar 

-Mamografide yoğun meme 

dansitesi 

-Kahve kullanımı (hormon 

kullanmış olanlarda risk artışı) 

-Uyku süresi (uzun uyku süresi 

ve uykusuzluk (insomnia) artmış 

risk) 

-Miadında, erken yaşta (30 ve 

öncesi) birden fazla gebelik (her 

gebelik ile risk %10 azalır) 

-Ovulasyon görülen 

menstrüasyon döngüsü 

-Gebelik özellikleri 

(preeklampsi, gebelikte yoğun 

mide bulantısı yaşama) 

-Uzun süreli emzirmek 

-Fiziksel aktivite yapmak 

-Kahve kullanımı (menopoz 

sonrası) 

-D vitamini kullanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Momenimovahed ve Salehiniya, 2019). 



 7 

Şekil 2-3: Meme kanseri hastalarının dağılımı. A: Ailesel meme kanseri dağılımı, B: 

Meme kanseri riski ile ilişkili genler (Melchor ve Benitez, 2013) 

 

2.2.2. Patogenez ve Sınıflandırma 

Meme kanserleri, memenin normal epitel hücrelerinin zamanla farklı bir hücre 

tipine dönüşmesi ile gelişir. Memenin benign lezyonlarından olan flat epitelyal atipi 

(FEA) ve atipik duktal hiperplazi (ADH) hastada duktal karsinoma in situ (DCIS) ve 

invazif duktal karsinoma (IDC) için zemin hazırlar. FEA, bir veya daha fazla epitel hücre 

katmanı içeren dilate duktuslarla karakterizedir. ADH’de ise apikal-bazal polaritesini 

kaybetmiş hücreler içeren organizasyonu bozulmuş çoklu katmanlı duktuslar gözlenir. 

Myoepitelyal hücre katmanının bozulup hücrelerin bazal membranı aşması durumunda 

duktal lümen kaybolarak polarizasyonunu kaybetmiş olan hücreler DCIS oluştururlar 

(Rejon ve ark. 2016). Eğer polarizasyonunu kaybetmiş ve yer değiştirmiş anormal 

hücreler bulundukları yerde kalırlarsa (in situ) invazif olmayan meme kanserlerini, lobul 

ve duktuslarda kalmayıp diğer meme dokusuna ve diğer organlara yayılırlarsa invazif 

meme kanserlerini oluştururlar. Meme kanseri genetik ve klinik olarak heterojen bir 

kanser türüdür ve farklı fenotip ve klinik sonuçlara yol açan histolojik ve moleküler alt 

sınıflara ayrılır.  

Histolojik olarak invazif meme kanserleri orjinine göre, 

-İnvazif duktal karsinoma (IDC) (sıklığı %50-75);   

-İnvazif lobüler karsinoma (ILC) (sıklığı %10-15), 

-Miks tip -invazif duktal ve lobüler karsinoma (sıklığı %5-10), 

-Nadir görülen diğer meme dokuları orjinli olanlar (sıklığı %1) olarak ayrılır (Dillon ve 

ark.2014).  
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Moleküler olarak invazif meme kanserleri, 

-Hormon reseptör pozitif olanlar (HR+) (sıklığı %75) (östrojen reseptör alfa (ERα) 

ve/veya progesteron reseptörü (PR) eksprese edenler),  

-Epidermal Growth Factor Receptor 2 (ERBB2, HER2, HER2/neu) ekspresyonu yüksek 

olanlar (sıklığı %15-20) (Piccart-Gebhart ve ark. 2005),  

-ER, PR, ERBB2 ekspresyonu göstermeyenler (Triple-Negatif) (sıklığı %15) (Denkert ve 

ark. 2017) olarak ayrılır (Giordano ve ark. 2017). 

ERα bir steroid hormon reseptörü ve transkripsiyon faktörüdür. Östrojen 

tarafından aktive edildiğinde meme kanseri hücrelerinde onkojenik büyüme yolaklarını 

aktive eder (Joshi ve Press, 2018). Diğer bir steroid hormon reseptörü olan PR de ERα 

sinyal yolağının bir belirtecidir. ER ve PR’nin tümör hücrelerinin en az %1’inde 

ekspresyonunun tespit edilmesi o tümörün HR+ sınıfına girmesi için yeterlidir Hammond 

ve ark. 2010). Tedavide ERα sinyal yolağının aktivasyonunu engelleyen endokrin ajanlar 

kullanılır (Waks ve Winer, 2019). 

ERBB2 (HER2 veya HER2/neu), bir transmembran tirozin kinaz reseptörüdür ve 

kötü prognoz ile ilişkilidir (Piccart-Gebhart ve ark. 2005). Ancak ERBB2’yi hedefleyen 

anti-ERBB2 antikorları (trastuzumab ve pertuzumab gibi) ve tirozin kinaz inhibitörleri 

(lapatinib ve neratinib gibi) tedavide başarı sağlar (Waks ve Winer, 2019).  

Triple-negatif meme kanserleri tanıyı takiben ilk 3-5 yıl içerisinde nüks görülebilen 

agresif tümörlerdir. Genellikle genç, siyahi veya Hispanik kadınlarda daha sık görülürken 

HR+ tümörler genelde daha yaşlı kadınlarda görülür (Foulkes ve ark. 2010). Evre 4 meme 

kanserlerinde ortalama sağ kalım HR+ ve ERBB2+ tümörlerde 5 yıl, triple-negatif 

tümörlerde 1 yıldır (Waks ve Winer, 2019).  

Gen ekspresyonu çalışmalarından elde edilen veriler ışığında moleküler olarak 

yapılmış diğer bir sınıflamada ise invazif meme kanserleri farklı alt tiplere ayrılmıştır 

(Şekil 2-4 ve Tablo 2-2); 

-Luminal A (ER ve/veya PR pozitif) (sıklığı %40), 

-Luminal B (ER ve/veya PR pozitifliği daha az belirgin ve/veya HER2 pozitif, hızlı hücre 

proliferasyonu (Ki-67 pozitifliği) (sıklığı %10) (Cheang ve ark. 2009), 

-HER2 zengin (ER-PR negatif, HER2 pozitif, hızlı hücre proliferasyonu (Ki-67 

pozitifliği), 

-Bazal benzeri tip (ER-PR-HER2 negatif, Keratin 5, 6, 17’nin fazla ekspresyonu, p53 ve 

BRCA1 mutasyon sıklığı) (O’Brien ve ark. 2010; Gonzalez-Angulo ve ark. 2011), 
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-Normal meme benzeri tip, 

- Claudin düşük,tip (Herschkowitz ve ark. 2007). 

 

 

Şekil 2-4: Meme kanserinin moleküler alt tipleri ve görülme sıklığı (Malhotra ve ark. 

2010) 

 

 

Tablo 2-2: Meme kanseri alt tipleri ve ilgili belirteçler 

Meme 

kanseri alt 

tipi 

Histolojik Tip 
Histoloji

k Grade 

ER 

ekspre

syonu 

HER2 

ekspresyon

u 

Ki-67 

ekspresyon

u 

Genetik değişiklikler 

Luminal A 

İnvazif karsinom, 

klasik lobular, 

tubular, müsinöz, 

nöroendokrin, 

kribriform 

1-2 ER+ HER2- Düşük 

Mutasyonlar (PIK3CA, 

MAP3KI, GATA3, 

FOXA1) yüksek 

ekspresyon (ESR1, 

XBP1), insersiyon (1q, 

8q), delesyon (8p, 16q)  

Luminal B 
İnvazif karsinom, 

mikropapiller 
2-3 ER+/- HER2+/- Yüksek 

Mutasyonlar (TP53, 

PIK3CA), amplifikasyon 

(siklin D1, MDM2, 8p12, 

11q13), delesyon (ATM)  

HER2 

İnvazif karsinom, 

apokrin, pleomorfik 

lobular 

2-3 ER+/- HER2+ Yüksek 

Amplifikasyon (HER2, 

siklin D1), mutasyon 

(TP53, APOBEC, 

PIK3CA), yüksek 

ekspresyon (FGFR4, 

EGFR)  

Bazal 

benzeri tip 

İnvazif karsinom, 

medullar, 

metaplastik, adenoik 

kistik, sekretuar 

3 ER- HER2- Yüksek 

Mutasyon (TP53), 

amplifikasyon (8q24), 

delesyon (Brca1, Rb1), 

DNA tamir genlerinde 

yüksek ekspresyon, 

FOXM1 aktivasyonu 

(Vuong ve ark. 2014). 
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Luminal A tümörlerinin diğer gruplarla karşılaştırıldığında sağkalım oranları daha 

yüksektir. Bazal benzeri tip tümörler genellikler Evre 3 olarak nitelendirilir ve agresif 

klinik davranış gösterir (Vuong ve ark. 2014). Meme kanseri hücrelerinin tipleri ile 

agresiflikleri arasındaki ilişki Şekil 2-5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 2-5: Meme kanseri hücrelerinin tipleri ile agresiflikleri arasındaki ilişki (Dai ve ark. 

2017)  

 

Meme epitelindeki hücreler belli bir hiyerarşi içinde bulunur. Farklılaşmamış 

(indiferansiye) ER-negatif meme kök hücresi bir yandan kendini yenilerken (self-

renewal) diğer yandan diğer atasal hücrelere farklılaşarak matür duktal ve alveolar 

hücreleri oluşturular (Prat ve Perou, 2009). Kanser kök hücre teorisine göre bir tümör 

içerisinde çoğu hücre düşük tümör oluşturucu potansiyele sahipken küçük bir grup hücre 

tümörün başlaması ve ilerlemesinden sorumludur. Meme kanserinde görülen bu 

heterojenite meme kök hücre hiyerarşisi içerinde farklı seviyelerde meme kök/atasal 

hücrelerinin bulunmasından veya tek bir meme kök/atasal hücrenin çeşitli onkogenler 

aracılığıyla farklı tip kanserlere dönüşmesinden kaynaklanabileceğini savunur (Malhotra 

ve ark. 2010). Şekil 6’da meme kök/atasal hücrelerin kanser alt tiplerini oluşturan 

potansiyel hücreler ile ilişkisi ve tümör alt tiplerindeki gen ekspresyon paternleri 

arasındaki ilişki gösterilmiştir.  
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Şekil 2-6: Meme kanseri alt tipi ile meme epiteli hücreleri ilişkisi (Prat ve Perou, 2009)  

 

2.3. ADEZYON MOLEKÜLLERİ VE KANSER METASTAZINDAKİ ROLLERİ 

Adezyon molekülleri primer olarak hücre-hücre, hücre-ECM arası bağlanmayı 

sağlayan, hücre sinyalizasyonu, doku ve hücre yapısının korunması, doku tamiri, yara 

iyileşmesi, bağışıklık (lökosit göçü), tümör metastazı gibi süreçlerde rol alan hücre yüzey 

proteinleridir (Makrilia ve ark, 2009; Şensoy ve Öznurlu, 2009). Hücre adezyon 

molekülleri 5 grupta incelenir: hücre-hücre adezyonunda görev yapan selektin, kaderin, 

immünoglobulin süper ailesi (IgSF), ECM’e bağlanan integrinler ve diğerleri (müsin vb.) 

(Harjunpää ve ark. 2019).  

2.3.1. Selektinler 

Selektinler dolaşım sisteminde lökosit, platelet ve endotel arası etkileşimi 

sağlayan glikoprotein yapıda vasküler hücre adezyon molekülleridir (Şensoy ve Öznurlu, 

2009; Bendas ve Borsig, 2012). Protein ve karbonhidrat ligandlara bağlanabilirler 

(Şensoy ve Öznurlu, 2009). Selektinler bulunduklara hücrelere göre P- (plateteletlerde α-

granüllerinde ve endotelde Weibel-Palade cisimciklerinde), E- (active olmuş endotelde) 

ve L- (lökositlerde) selektinler olarak ayrılır (Bendas ve Borsig, 2012). Selektinler sentez 
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açısından farklı kinetiklere sahiptir; plateletler aktive olduklarında P-selektin hücre 

yüzeyine doğru hızla yer değiştirmek üzere dakikalar içinde sentezlenirken, E-selektin 

(ELAM-1) endotel hücrelerinden de novo transkripsiyon ile saatler içerisinde daha yavaş 

sentezlenir (Bendas ve Borsig, 2012).  

Selektinler lökosit trafiği ve göçünde önemlidir. Selektinlerin en önemli 

fonksiyonu erken dönem lökosit yuvarlanmasındaki rolleridir. Lökositlerin endotel 

üzerinde sıralanıp yuvarlanma süreci selektinlerin ve karbonhidrat ligandlarının hızlı ve 

reversibl etkileşimi ile sağlanır. Selektin ligandları genellikle protein bir omurga üzerinde 

tetrasakkarid çekirdek yapı (sialyl Lewisx/a (sLex/sLea)) taşıyan belirgin bir glikan yapı 

içermektedir (Bendas ve Borsig, 2012). 

Normal durumda boşluklu organların lümenini kaplayan epitel hücreleri yüksek 

moleküler ağırlıklı ve O-bağlı glikan içeren müsin ile kaplıdır. Malign transformasyon 

sürecinde tümör hücreleri üzerindeki glikanlarda selektin ligandarı olan sLex veya sLea 

ekspresyonları artar (Kannagi ve ark. 2004; Bendas ve Borsig, 2012) ve bu ligandları 

taşıyan tümör hücreleri dolaşımdaki lökosit, platelet ve endotel üzerindeki selektinlerle 

etkileşip bağışıklık sistemi hücrelerinden kaçarak metastaz sürecine devam ederler. 

Plateletler ile etkileşimi gerçekleşmemiş tümör hücreleri dolaşımdan natural killer (NK) 

hücreleri ile uzaklaştırılır (Bendas ve Borsig, 2012). P-selektin yokluğunda fare 

akciğerlerinde tümör hücresi adezyonunun azaldığı gözlenmiştir (Ludwig ve ark. 2004; 

Bendas ve Borsig, 2012). İntravenöz enjeksiyon öncesi tümör hücre yüzeyinden 

müsinlerin uzaklaştırılması, lökosit göçü ve metastatik niş oluşumuna katılan L-selektinin 

yokluğunun metastazı azalttığı bildirilmiştir (Bendas ve Borsig, 2012). P- ve L- 

selektinlerin platelet ve lökositlerde aşırı ekspresyonları tümör metastazı için ideal ortam 

oluşturur (Farahani ve ark. 2014). Daha önceki çalışmalarda E-selektin aşağı 

regülasyonunun (downregülasyon) deneysel olarak karaciğer kanseri metastazında 

azalmaya yol açtığı, transgenik olarak karaciğerde aşırı ekspresyonunun ise karaciğere 

metastazını arttırdığı belirtilmiştir (Laubli ve Borsig, 2010; Bendas ve Borsig, 2012).  

2.3.2. Kaderinler 

Kaderinler hücre-hücre adezyonunda yer alan transmembran moleküllerdir. 

Kaderinler aynı zamanda epitelyal-mezenkimal geçiş, hücre migrasyonu gibi süreçlerde 

kateninler (β-katenin/Wnt sinyal yolağı) aracılığıyla hücre sinyalizasyonunda görev 

alırlar (Makrilia ve ark. 2009). İsimlerinden de anlaşıldığı gibi yapı ve fonksiyonlarında 
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kalsiyum bağımlıdırlar (Cadherins-Calcium dependent adherent proteins). Kaderinler 

klasik tip (I ve II), protokaderin ve atipik kaderinler olmak üzere alt sınıflara ayrılır (Patel 

ve ark. 2003; Harjunpää ve ark. 2019). Genel olarak en çok bilinenleri E-kaderin 

(epitelyal), N-kaderin (nöronal) ve P-kaderin (plasental)’dir (Şensoy ve Öznurlu, 2009). 

E-kaderin komşu epitel hücrelerindeki E-kaderin molekülleri ile homofilik olarak 

etkileşime geçerek hücre adezyonununda görev alır (Van Roy ve ark. 2008). N-kaderin 

embriyolarda sinir sistemi, beyin, kalp, iskelet kası, kan damarları gibi dokuların gelişimi 

ve fonskiyonlarının düzenlenmesinde rol alır. Genelde nöronal hücrelerde eksprese olur 

ve nöronal hücrelerin intersellüler adezyonunda rol alır. Son zamanlarda meme, prostat, 

akciğer, karaciğer gibi kanserli dokularda N-kaderin ekspresyonunun değişikliğe uğradığı 

ve tümör invazyonu ve kanser metastazları ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Cao ve ark. 

2019). VE-Kaderin (vascular endothelial cadherin) vasküler endotelde bulunup endotel 

arası bağlantıların korunması ve lökosit ekstravazasyonunda rol oynar (Vestweber, 2008). 

Qureshi ve arkadaşları tarafından invazif lobular karsinomların %90’ında E-

kaderin ekspresyonunun kaybolduğu bildirilmiştir (Qureshi ve ark. 2006). Elmoneim ve 

arkadaşlarının çalışmasında invazif duktal karsinoma vakalarında E-kaderin 

ekpresyonunun azaldığı (%37,1), N-kaderin ekspresyonunun arttığı (%51,9) bulunmuştur 

(Elmoneim ve Zaghoul, 2011). P-kaderinler normal meme dokusunda myoepitelyal 

hücrelerde eksprese olur, östrojen negatif meme kanserlerinde P-kaderinin ekspresyon 

seviyesindeki artış ile histolojik grade ve kötü prognoz arasında korelasyon bulunmuştur 

(Paredes ve ark. 2008). 

2.3.3. İmmünoglobulin Süper Ailesi (IgSF)  

IgSF ailesinin tüm üyeleri en az bir immünoglobulin veya immünoglobulin 

benzeri domeyn içerir ve çoğu ekstrasellüler domeyn içeren tip 1 transmembran 

proteinidir (Harjunpää ve ark. 2019). Yara iyileşmesi ve immün cevap oluşumu gibi 

süreçlerde yer alırlar, lenfatik trafiği düzenleyici, inflamasyon alanında immünkompetent 

hücrelere saldırma gibi görevleri vardır (Farahani ve ark. 2014). Bu grupta, L1-CAM 

(merkezi ve periferik sinir sitemi), N-CAM (neuronal cell adhesion molecule, CD56) 

(nöral doku ve kas hücreleri), ICAM (intercellular adhesion molecule) (endotel, lökosit), 

VCAM (vascular cell adhesion molecule) (endotel, makrofaj, fibroblast), PECAM 

(platelet endothelial adhesion molecule) (lökosit, trombosit, endotel, platelet), LFA 

(lymphocyte function-associated antigen-1) (lökosit, endotel, epitelyal hücreler), MHC 
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(major histocompatibility complex) class I ve II molekülleri, TCR (T hücre reseptör 

kompleksi), MAdCAM-1 (mucosal addressin cell adhesion molecule-1) (endotel), 

ALCAM (activated leukocyte cell adhesion molecule) (endotel) gibi proteinler yer alır 

(Shin ve ark. 2006; Şensoy ve Öznurlu, 2009; Wai Wong ve ark.2012; Muller, 2013; 

Harjunpää ve ark. 2019). Diğer bir IgSF ailesi ise endotel, epitel ve nöral gibi pek çok 

dokuda hücre-hücre adezyonunu uyaran nektinlerdir. Nektinler birbirleriyle homofilik 

veya diğer nektinler veya ligandlarla heterofilik bağlantılar yapabilir, hücreler arası 

bağlantılar (adherens junctions) yapmak üzere kaderinler ile işbirliği yapabilirler. Çoğu 

tümörde nektinlerin artmış ekspresyonları bildirilmiştir (Samanta ve Almo, 2015; 

Harjunpää ve ark. 2019). ICAM-1/2, VCAM-1, MAdCAM-1 gibi moleküllerin 

downregülasyonları pek çok tümörle ilişkilendirilmiştir (Harjunpää ve ark. 2019). ICAM-

1’in lenfatik endotelyal hücrelerde bulunması karsinoma hücrelerinin lenf nodu 

metastazları için uygun ortam oluşturduğu belirtilmiştir. (Farahani ve ark. 2014).  

2.3.4. İntegrinler 

Integrinler gelişimsel ve patolojik pek çok süreçte yer alan bir α ve bir β altbirimi 

içeren 24 farklı (18 α ve 8 β) heterotrimerik transmembran hücre yüzey reseptörü ailesidir 

(Şekil 2-7A). İntegrinlerin ekstrasellüler domeyni pek çok domeynden oluşur. Ligand 

spesifitesinden sorunlu α altbirimi 7 adet β-pervane yapısı ve ona bağlı C-1 ve C-2 

domeynlerinin oluşturduğu bacak ve bacakların desteklediği ligand bağlayıcı baş 

kısmından oluşur. β-pervane yapısının 3 veya 4 tanesi Ca2+ bağlayıcı EF domeyni içerir. 

β-2 integrinlerin α altbirimlerinde Mg+2 bağımlı ligand bağlama gerçekleştiren I (A olarak 

da adlandırılır) domeyni yer alır. I domeyni merkezde β tabaka ve onu çevreleyen 7 adet 

α-heliks yapısından oluşur. Ligand bağlanmasına açık konformasyonda bu domeyde yer 

alan MIDAS (Metal ion dependent adhesion site) adı verilen alanda bulunan 3 adet yüzey 

kıvrımı (loop) Mg2+ iyonlarına bağlanırken 4. bağ ligandda yer alan glutamat veya 

aspartat aminoasitleri ile yapılır. Ligand bağlanmasının gerçekleşmediği kapalı 

konformasyonda 4. bağ su molekülleri ile yapılır. α zincir sitoplazmik domeynleri çok 

çeşitli olsa da hepsinde GFFKR dizi homolojisi görülür. Sitoiskelete bağlanan ve pek çok 

sinyal yolağını tetikleyen β altbirimi plexin-sempahorin-integrin (PSI), hibrit ve β1 

domeynleri ve 4 adet sistein aminoasiti açısından zengin EGF tekrarları içerir. β1 

domeyni de Mg2+ bağlayıcı MIDAS ve bitişiğinde inhibitor Ca2+ bağlayıcı ADMIDAS 

(adjacent to MIDAS) bölgesi içerir (Şekil 2-7B). Bu bölge Mg2+ ile bağlıyken integrin 
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molekülünde konformasyonel değişiklik olur ve aktif form oluşur. Ligandın bağlı 

olmadığı zamanlarda α ve β zincirlerin ekstrasellüler baş kısımlarının her ikisi de aşağı 

doğru iken (inaktif form) ligand bağlandığında bu zincirlerin her ikisi de dik konumda 

(aktif) bulunur (Barczyk ve ark. 2010; Harjunpää ve ark. 2019).  

 

 

Şekil 2-7: A) İntegrin ailesi, B) İntegrin altbirimlerinin yerleşimi (Barczyk ve ark. 2010) 

 

İntegrinlerin fibronektin, laminin, vitronektin, kollajen gibi ekstraselüler matriks 

(ECM) proteinleri, büyüme faktörleri, sitokinler, ECM degradasyon proteazları gibi pek 

çok ligandı bulunduğundan integrinlerin sınıflandırılması oldukça zordur (Barczyk ve 

ark. 2010; Vanderslice ve ark.2013). İntegrinler ligand bağlayıcı özelliklerine veya 

taşıdıkları altbirimlerine göre sınıflandırılır. β1, β2 ve αv altbirimlerini taşıyan integrinler 

3 büyük sınıfı oluşturur (Barczyk ve ark. 2010). 

β1 altbirimi integrinlerin 12 tanesinde bulunur (Şekil 2-8) ve kollajen, laminin, 

fibronektin, tenaskin C ve vitronektin gibi ECM ligandlarına bağlanır. Kıkırdak ve kemik 

oluşumu, iskelet kası gelişimi, epidermis oluşumu, serberal korteks gelişimi ve 

anjiogenez gibi pek çok süreçte görev alır. Meme epitelinde bazal membranda luminal 

kısıma göre daha fazla bulunurlar ve meme dokusunun bütünlüğünün korunmasında 

önemlidirler. İn vitro çalışmalar β1-integrinlerin meme gelişiminde hormonal kontrolda 

önemli olduklarını göstermiştir. Meme kanseri hücreleriyle yapılan in vitro çalışmalarda 
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β1-integrinlerin tümör hücrelerinin proliferasyonu, sağkalımı ve invazifliği için önemli 

olduğu gösterilmiştir (Lahlou ve Muller, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-8: β1-integrinler (solda, memede eksprese olanlar mavi ile işaretlenmiştir) ve 

meme dokusundaki yerleşimleri (sağda) (Lahlou ve Muller, 2011) 

 

İntegrinler farklı ligandlar bağlayabildikleri gibi, aynı ligand farklı integrinler 

tarafından da paylaşılabilir. Bu durum integrinlerin hücreler arası iletişimdeki önemini 

ortaya koyar (Bendas ve Borsig, 2012). 

İntegrinler iki yönlü (hücre içinden dışına (inside-out) ve hücre dışından içine 

(ouside-in) sinyal iletiminde rol alırlar. İntegrinlere hücre içi sinyaller intrasitoplazmik 

talin gibi adaptor proteinler aracılığıyla iletilince integrin β altbiriminin intrasitoplazmik 

kuyrukları aktive olur ve integrin konformasyonel değişikliğe uğrar, ekstrasellüler 

domeyn aktive olur ve integrinin ECM ligandlarına affinitesi artar (inside-out 

sinyalizasyon) (Şekil 2-9A) (Barczyk ve ark. 2010; Hamidi ve ark. 2016). İntegrin 

aktivasyonunda rol alan diğer hücre içi moleküller kindling, filamin, migfilin, FAK (focal 

adhesion kinase), ILK (integrin linked kinase)’dır (Barczyk ve ark. 2010). Öte yandan 

integrin-ECM etkileşimi hücre içi adaptor ve sinyal proteinlerini integrinin sitoplazmik 

domeynine getirerek fokal adezyonlar adı verilen makromoleküler komplekslerin 

oluşumunu uyarır bu da α-actinin, vinculin gibi sitoiskelet elemanlarını aktive ederek 

diğer hücresel süreçleri başlatır (outside-in sinyalizasyon). Yine büyüme faktörü 

reseptörleri (GFR) ile integrin ekstrasellüler domeyni arasındaki etkileşim hücre 

içerisinde hücre migrasyonu, gen ekspresyonu gibi süreçleri başlatan farklı sinyaller 

oluşturur (Şekil 2-9B) (Hamidi ve ark. 2016; Harjunpää ve ark. 2019).  
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Şekil 2-9: İntegrinlerde hücre içinden dışına (inside-out) (A) ve hücre dışından içine 

(outside-in) (B) sinyal iletimi (Hamidi ve ark. 2016) 

 

Lökositlerde çok çeşitli integrinler eksprese edilir; β1 integrinler; α4β1 

(CD49d/CD29, VLA-4, ITGA4), β2 integrinler; αLβ2 (LFA-1, CD11a/CD18, ITGAL), 

αMβ2 (Mac-1, CD11b/CD18), αXβ2 (CD11c/CD18), αDβ2 (CD11d/CD18). LFA-1 tüm 

lökositlerde ekprese edilirken Mac-1 myeloid lökosit, nötrofil ve NK, B ve bazı T 

lenfositlerde eksprese edilir. αXβ2 daha çok myeloid dendritic hücrelerde, αDβ2 ise 

nötrofil, monosit ve NK hücrelerinde eksprese edilir (Harjunpää ve ark. 2019). 

Lökositlerde eksprese edilen integrinler lökosit adezyonu ve transendotelyal 

migrasyonunda (diapedez) rol oynarlar. 

Pek çok tümör epitel hücresi kaynaklı olduğundan ve integrinler epitel 

hücrelerinde de eksprese olduğundan kanser metastazında önemli moleküllerdir. Pek çok 

çalışmada integrin ekspresyon seviyelerindeki değişme kanser ilerleyişi, hasta sağkalım 

süresi ve metastaz ile ilişkilendirilmiştir. Tümör hücrelerinde αvβ3, αvβ5 (CD51/β5), 

α5β1, α6β4 gibi integrinlerin ekspresyonları melanoma, meme, prostat, pankreas ve 

akciğer kanserinde metastaz ile ilişkisi bildirilmiştir (Desgrosellier ve Cheresh, 2010; 

Bendas ve Borsig 2012).  

2.3.5. Diğer Adezyon Molekülleri 

P-selectin glycoprotein ligand 1 (PSGL-1), mucosal addressin cell adhesion 

molecule-1 (MAdCAM-1) ve peripheral node addressin (PNAd) gibi müsinler 
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glikoprotein yapısındadır ve pek çok selektinin ligandı olarak görev yaparlar. Müsinler 

sindirim, solunum, urogenital sistemde yer alan epitel hücrelerini koruyan mukusun 

yapısında bulunurlar (Harjunpää ve ark. 2019). MUC-1 gibi müsinlerin kanser hücrelerin 

büyüme ve sağkalımında önemli role sahip olduğu gösterilmiştir (Kufe 2009; Harjunpää 

ve ark. 2019). Ayrıca vasküler adezyon protein (VAP-1) gibi enzimlerin de hücre 

adezyonunda görev aldığı belirtilmiştir (Harjunpää ve ark. 2019). 

2.4. HÜCRELER ARASI BAĞLANTILAR VE KANSER METASTAZINDAKİ 

ROLLERİ 

Hücreler arası bağlantılar desmozomlar, adherens bağlantılar (adherens junctions) 

ve sıkı bağlantılar (tight junctions) olarak gruplandırılır ve hücrelerin birarada tutulması, 

hücreler arası sinyallerin iletilmesinde ve hücre adezyonunun sağlanmasında görev 

alırlar. Tümör hücrelerin epitelyal- mezenkimal geçiş (EMT) sürecine direnç göstererek 

epitelyal bütünlüğü korumaya çalışırlar. Onkojenik transformasyon ve kanser 

metastazında hücresel bağlantılar ile ilişkili genlerin ekspresyonlarında değişiklikler, 

hücre-hücre adezyonunda düzensizlik ve bozulmalar meydana gelir (Knights ve ark. 

2012).  

2.4.1. Desmozomlar 

Desmozomlar sitoiskelet ve plazma membranı arasındaki bağlantı proteinleridir 

(Şekil 2-10). Sitoplazmik ve ekstrasellüler bölgelerine bağlanan proteinler ile hücreler 

arası sitoiskelet elemanlarının bağlanmasını sağlayarak mekanik bütünlük sağlarlar. Bu 

grupta kaderinler, armadillo protein ve plakinler yer alır. Desmocollin (DSC1-3) ve 

desmoglein (DSG1-4) transmembran boşukta komşu hücrelerle hiper adezif bağlantı 

sağlayan heterodimer kaderin proteinleridir. Mekanik strese karşı yoğun direnç 

gösterirler. Hücre dışında armadillo proteinler ile ilişki içerisindedirler. Armadillo 

proteinler olan plakophilin (PKP1-4) ve plakoglobin (JUP) transmembran kaderinler ve 

desmoplakin proteinleri ile etkileşim sağlayan 41 aminoasitlik ‘armadillo’ tekrarları 

içerirler. Desmozomal genler EMT sürecinde yer alan Snail, Slug ve Twist gibi 

transkripsiyon faktörleri ile düzenlenir (Knights ve ark. 2012). 

Desmoplakin Wnt sinyal yolağını ve β-katenin ekspresyonunu inhibe ederek 

tümör baskılayıcı protein olarak işlev görür. Tümör invazyonunda desmoplakin 

proteinindeki azalma sebebiyle desmozomal bütünlük bozulur. Plakophilin armadillo 

proteinlerinin tümör progresyonu ve metastazı ile ilişkisi belirtilmiştir. Bu proteinlerden 
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PKP3’ün downregülasyonunun in vitro epitel hücre migrasyonunda artışa ve nude 

farelerde deri ve akciğerde tümör oluşumuna yol açtığı bildirilmiştir (Kundu ve ark. 2008; 

Khapare ve ark. 2012).  

2.4.2. Adherens Bağlantılar (Adherens Junctions) 

Adherens bağlantılar lateral hücre-hücre adezyonunda rol oynarlar. Bu 

bağlantılarda da desmozomlarda olduğu üzere kaderi, armadillo protein ve plakin 

proteinler yer alır. Bağlantı alanlarındaki esas protein E-kaderin proteinidir. Desmoglein, 

desmocollin ve N-kaderin EMT sürecinde yer alan diğer adherens bağlantı proteinleridir. 

Armadillo proteinlerden α- and β-katenin (CTNNA1-3, CTNNB1) p120-katenin 

(CTTND1-2) ile birlikte E-kaderin ve sitoiskelet elemanı aktin arasındaki etkileşimi 

kolaylaştırır (Knights ve ark. 2012). Prostat, over, oral ve renal kanserlerde α- ve β-

kateninlerin azalmış ekspresyonlarının hasta sağkalımını ve klinik sonuçları kötü 

etkilediği bildirilmiştir (Aaltomaa ve ark. 2005). 

2.4.3. Sıkı Bağlantılar (Tight Junctions) 

Epitel hücre membranlarının apiko-bazal bölgesinde lokalizedirler (Şekil 2-10). 

Hücreleri bağlayıcı görevlerinin dışında hücresel permaabilitenin düzenlenmesi ve hücre 

polaritesinin sağlanmasında bariyer olarak görev yaparlar (Knights ve ark. 2012). Kan-

beyin, kan-retina, kan-testis bariyerlerindeki esas bağlantılardır. Endotel ve epitel 

arasındaki apikal ve bazolateral sıvı kompartmanlarını birbirinden ayırırlar (Salvador ve 

ark. 2016). Bağlantı kompleksi gap junction (nexus) ve sitoiskelet elemanı aktin proteini 

ile etkileşimde olan junctional adhesion molecule (JAM) ve tricellulin ile ilişkili occludin 

ve claudin proteinlerinden oluşur. Sıkı bağlantı proteinleri claudin ve occludin proteinleri 

hücreler arası bağlantılardan iyonların geçişini kontrol ederek apikal-bazolateral 

permeabilitenin düzenlenmesinde görev alırlar (Knights ve ark. 2012). Tüm sıkı bağlantı 

proteinleri bağlantıda omurga görevi yapan periferal plak proteinleri ZO-1 ve-2 

proteinleri ile etkileşimdedir (Salvador ve ark. 2016). 

Occludin ekspresyonunun metastatik meme kanserlerinde belirgin olarak düştüğü 

gösterilmiştir (Martin ve ark. 2010). Occludin proteininin susturulmasının kanser 

hücrelerinin metastatik özelliklerini uyardığı bildirilmiştir (Osanai ve ark. 2016). 

 Claudin proteininin ekspresyon değişimleri pek çok çalışmada meme kanseri 

agresifliği ile ilişkilendirilmiştir (Morohashi ve ark. 2007; Kim ve ark. 2008; Lanigan ve 

ark. 2009).  
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Şekil 2-10: Hücreler arası bağlantılar ve ilgili proteinler (Knights ve ark. 2012) 

2.4.3.1. Junctional Adhesion Molecule (Jam)  

Epitel ve endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantı proteinlerinden biri olan Jam 

(junctional adhesion molecule) protein ailesi, plateletlerde ve pek çok lökosit hücresinde 

eksprese edilen, hücre polaritesi, hücre geçirgenliği, lökosit migrasyonu gibi çeşitli 

immün ve adezif süreçlerde görev alan küçük proteinlerdir (Shin ve ark. 2006; McSherry 

ve ark. 2011; Zhao ve ark. 2014; Salvador ve ark. 2016; Yu ve Elble, 2016). Bu aile Ig 

benzeri domeyn içermesi nedeniyle Ig Süper ailesi adezyon moleküllerinden de sayılır ve 

Jam-A (1), -B (2), –C (3) ve –L (4) olarak sınıflandırılır. Epitel hücrelerinde Jam-A ve –

C sıkı bağlantılarda yer alırken, Jam-B lateral membranda bulunur. Occludin ve claudinin 

aksine ekstrasellüler domeyni 2 adet Ig motif (N-terminal) ve sitoplazmik bir kuyruk (C-

terminal) içeren tek bir transmembran domeyne sahiptir (Shin ve ark. 2006). Jam-A, 

LFA-1’in ligandı olarak erken safha lökosit transmigrasyonunda anahtar rol oynar 

(Williams ve ark. 1999; Naik ve Eckfeld, 2003). Literatürde Jam-A geni ekspresyonunun 

up ya da downregülasyonları pek çok kanser ile ilişkilendirilmiştir (McSherry ve ark. 

2009 ve 2011; Naik ve ark. 2008; Cao ve ark. 2014; Tian ve ark. 2015; Ikeo ve ark. 2015). 

Jam-2 ekspresyonun in vitro azaltılması kolorektal kanser hücrelerinde metastaz ve kötü 

prognoz ile ilişkilendirilmiş ve Jam-2’nin tümör baskılayıcı ve metastazı önleyici özelliği 
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olabileceği önerilmiştir (Zhao ve ark. 2016). Hücreler arası bağlantılarda homodimerler 

veya Jam-B ile heterodimerler yapan Jam-C’nin yönlendirilmiş mutagenez ile mutasyona 

uğratılmasının akciğer kanseri hücre hatlarında tümörün metastatik özelliğini azalttığı 

gösterilmiştir (Garrido-Urbani ve ark. 2018).  

2.5. METASTAZ  

Kanser hücrelerinde metastaz pek çok biyokimyasal ve moleküler faktör 

tarafından yönlendirilen kompleks bir süreçtir. Literatürde metastaz kaskadı pek çok 

yazar tarafından aşağıdaki 6 basamak ile açıklanmıştır (Fidler, 2003; Valastyan ve 

Weinberg, 2011; Pacmayr ve ark. 2017) (Şekil 2-11). 

Şekil 2-11: Metastaz oluşum basamakları (Pacmayr ve ark. 2017) 

2.5.1. Lokal İnvazyon 

Hücre-hücre adezyonunun kısmi kaybı, hücresel polaritenin ve şeklin değişikliği, 

hücresel göç gibi süreçlerin yaşandığı epitelyal- mezenkimal geçiş (EMT), embriyogenez 

(Tip 1 EMT), yara iyileşmesi ve doku yenilenmesinde (Tip 2 EMT) normal ve geri 

dönüşümlü bir süreç iken tümör metastazında (Tip 3 EMT) patolojik olarak yer alır 

(Knights ve ark. 2012). Kanser hücrelerine dönüşecek olan normal epitel hücreleri komşu 

epitel hücrelerine hücreler arası bağlantılar ile bağlıdır. Patolojik EMT sürecinde hücre-

hücre adezyonu, hücre- ECM adezyonu çözülmeye ve hücre polaritesi kaybedilmeye 

başlanır (ilgili moleküllerde downregülasyon), mezenkimal hücre adezyon 

moleküllerinin hücre yüzeyinde upregülasyonu görülerek mezenkimal-kök hücre 

görünümlü yeni invazif bir hücreye dönüşüm gerçekleşir (Sökeland ve Schumacher, 
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2019). Metastaz ile ilişkili EMT sürecinde tümör hücreleri bazal membran ve lamina 

propriayı aşıp bağ dokuyu işgal eder ve farklılaşmış (diferansiye) hücreler farklılaşmamış 

(indiferansiye) hücrelere dönüşür. ECM bağlantısının kaybetmesi sonucu apoptoza 

(anoikiz) giden epitel hücrelerinin aksine tümör hücreleri primer tümörden ayrılmak için 

mekanizmalar geliştirirler. Bu süreçlerde epitelyal hücre-hücre adezyonunun ana proteini 

olan E-kaderin Slug, Snail, Twist ve ZEB-1/-2 gibi transkripsiyon faktörleri ile down-

regüle olarak epitelin daha geçirgen olmasına yol açar (Thiery ve ark. 2009; Pacmayr ve 

ark. 2017). Kanser hücrelerinin EMT sürecinde E-kaderin ekspresyonu kaybolur, de novo 

N-kaderin ekspresyonu veya ekspresyonunda artış görülür. E-kaderin ekpresyonundaki 

kaybolma epitel hücreleri arasındaki bağlantıların, apiko-bazal hücre polaritesinin ve 

epitel doku yapısının bozulmasına neden olurken, N-kaderin ekspresyonundaki artış ise 

kanser hücrelerinin primer dokudan serbestleşmesinin, invazif kapasite kazanmasını 

kolaylaştırır (Mrozik ve ark. 2018). ‘Kaderin değişimi (cadherin-switch)’ olarak 

adlandırılan bu olay tümörün invazifliği ve kötü prognoz ile ilişkilidir (Gheldof ve Berx, 

2013). Meme, pankreas, akciğer, mesane gibi kanser hücre hatlarında yapılan 

çalışmalarda normal E-kaderin ekspresyonu gösteren hücrelerin epiteloid fenotip 

gösterdiği ve invazif olmadığı, düşük E-kaderin ekspresyonu gösterenlerin ise fibroblast 

benzeri fenotip gösterdiği ve invazif olduğu belirtilmiştir (Farahani ve ark. 2014). Bazal 

membran, integrin-aracılı hücre-matriks adezyonlarının sinyal iletimi süreçlerinde yer 

alması nedeniyle invazyonda önemli role sahiptir (Bissell ve Hines, 2011; Valastyan ve 

Weinberg, 2011). ECM degradasyonu sağlayan tümör hücreleri tarafından salgılanan 

Matriks Metaloproteinaz (MMP) proteinlerinin de süreçte yer alması ile ECM geçilir ve 

stromaya ulaşan tümör hücreleri burada çoğalır (Chiang ve ark. 2016; Pacmayr ve ark. 

2017). EMT ile ilişkili moleküller ve sinyal yolakları Şekil 2-12‘de sunulmuştur. 

Stromaya geçen tümör hücrelerinin burada fibroblast, myofibroblast, endotel hücreleri, 

adiposit, makrofaj ve diğer immün sistem hücreleri ile karşılaşması ile stromada 

inflamasyon görülür (Joyce ve Pollard, 2009; Pacmayr ve ark. 2017).  
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Şekil 2-12: Epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT) ile ilişkili moleküller ve sinyal yolakları 

(Lee ve ark. 2017) 

2.5.2. İntravazasyon 

Tümör hücrelerinin salgıladığı MMP-1, -2, ve -9 ile birlikte proteolitik ürokinaz-

tip plazminojen aktivatör sisteminin (uPA/uPAR) aktivasyonu ile kan ve lenf damarlarına 

girmesine intravazasyon adı verilir (Chiang ve ark. 2016; Pacmayr ve ark. 2017). 

İntravazasyon tümör hücrelerinin perisit ve endotel bariyerini aşmasını kolaylaştıran 

transforming growth factor-β (TGFβ) ve vascular endothelial growth factor (VEGF) gibi 

moleküller aracılığıyla hızlanır (Anderberg ve ark. 2013; Reymond ve ark. 2013). VEGF 

gibi moleküller aracılığıyla anjiogenez başlar ve yeni damarlar oluşturularak çoğalan 

tümör hücrelerinin daha fazla besin ve oksijene ulaşması sağlanır (Hanahan ve Weinberg, 

2011). Hipoksi de anjiogenez ile ilgili moleküler yolakları tetikleyici bir faktördür. 

Hipoksik koşullarda aktive olan hypoxia inducible factor 1 (HIF-1) ile anjiogenez uyarıcı 

faktörler, anaerobik metabolizma, hücre motilitesi ve apoptoza karşı direnç sağlayan 

faktörler aktiflenir. HIF-1 ayrıca tümör hücrelerin organ spesifik yayılımını sağlayan bir 

kemokin reseptörü olan CXCR4 gen ekspresyonunu uyarır ve kollajen metabolizmasında 

etkili lizil oksidaz (LOX) enzimi ile etkileşir (Erler ve ark, 2006; Kozłowski ve ark. 2015). 

Tümör anjiogenezi ile ilgili moleküller Şekil 2-13’de sunulmuştur.  
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Şekil 2-13: Tümör anjigenezi ile ilişkili moleküller 

2.5.3. Dolaşımda Sağkalım ve İlgili Organda Durma 

Tümör hücrelerinin küçük bir kısmı dolaşımda hayatta kalıp metastaz 

oluşturabilir. Pek çok tümör hücresi hemodinamik güçler, anoikiz, sitotoksik immün 

sistem hücrelerinin saldırısı sonucu dolaşımdan uzaklaştırılır (Kozłowski ve ark. 2015). 

Tümör hücreleri normal hücre sağkalımında önemli olan integrin-bağımlı ECM adezyonu 

sağlayan moleküllerden yoksundur. Bu moleküllerden yoksun olan ve ECM’e 

tutunamayan epitel hücreleri anoikiz adı verilen apoptoz mekanizması ile dolaşımdan 

uzaklaştırılır (Paoli ve ark. 2013). Kanser hücreleri ise integrin gibi moleküllerde 

yaptıkları değişiklikler ile anoikize karşı direnç geliştirip dolaşımda varlıklarını 

sürdürebilirler (Valastyan ve Weinberg, 2011). Ayrıca kanser hücreleri doku faktörü, L-, 

P- Selektinler, trombin, Katepsin B, MMP-2/-14 gibi faktörler salgılayarak platelet 

agregasyonunu uyarıp kendilerine platelet kalkanı oluşturarak immün sistemden kaçarlar 

(Joyce ve Pollard, 2009; Valastyan ve Weinberg, 2011; Yan ve Jurasz, 2016). 

Tümör hücreleri belirli organlara afinite gösterirler. Buna doku tropizmi adı 

verilir. Bunun sebeplerinden birisi her organ tarafından salınan belirli kemokinlerin 

uygun reseptörlerinin tümör hücresinde eksprese olmasıdır. Örneğin meme kanserinde 
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chemokine receptor -4 (CXCR4), -2 (CXCR2) eksprese eden tümör hücreleri bu 

reseptörün ligandının (CXCL12) daha çok bulunduğu organlara (akciğer, karaciğer, 

kemik iliği gibi) göç ederken ERBB eksprese edenler daha çok santral sinir sistemini 

tercih ederler (Weil ve ark. 2005; Sarvaiya ve ark. 2013; Pacmayr ve ark. 2017). Dolaşım 

sistemiyle ilgili organa ulaştıklarında durup o organın kan damarlarındaki endoteli geçip 

organa ulaşmaya çalışırlar (ekstravazyon). 

2.5.4. Ekstravazasyon (Transendotelyal Migrasyon, Tümör Hücresi Diapedezi) 

Dolaşımdaki tümör hücreleri ilgili organların damar sistemine ulaştıklarında 

lümen içinde büyüyerek mikro koloni oluştururular ve sonunda damar duvarını delerek 

parankim dokuya ulaşırlar (DeNardo ve ark. 2009). Dolaşımdaki tümör hücrelerinin 

endoteli aşıp organlara ulaşması ekstravazasyon olarak adlandırılır. Primer tümör 

tarafından salgılanan vascular hyperpermeability like protein angiopoietinlike-4 

(Angptl4) ve MMP-1/-2 gibi faktörler ile ekstravazasyon süreci uyarılır (Valastyan ve 

Weinberg, 2011). Stromadaki CD4+ T lenfositler tümör-ilişkili makrofajları (TAM) 

uyararak karsinoma hücrelerindeki EGFR sinyal yolağını aktive ederler (DeNardo ve ark. 

2009). Meme kanseri hücrelerinden salgılanan IL-4 ise TAM’lardaki katepsin proteaz 

aktivitesini uyararak karsinoma hücrelerinin invazyonunu arttırır (Gocheva ve ark. 2010). 

Literatürdeki bu bulgular tümör hücrelerinin önce stromada inflamasyonu uyardığı sonra 

da oluşan inflamasyonu metastaz lehine kullandıklarını ortaya koyar.  

Ektravazasyon hem lökosit hem de tümör hücrelerinde üç aşamalı bir süreçtir; 

yuvarlanma, adezyon, vasküler endotelden geçiş (transmigrasyon, diapedez). Lökositler 

transmigrasyonda hem paraselüler (iki endotel hücresi arasından geçiş, hücreler arası 

bağlantılar bozulur) hem de transselüler (endotel hücresi içinden geçiş, hücreler arası 

bağlantılar bozulmaz) yolu kullanırlar, kanser hücreleri ise lökositlerden daha büyük 

oldukları için endotel arasına sıkışıp kalamazlar endotelyal bağlantıları bozarak 

paraselüler şekilde geçerler (Sökeland ve Schumacher, 2019). Lökositler tarafından 

oluşturulan inflamasyon sonucu endotel yüzeyinde E-ve P-selektin, lökosit yüzeyinde L-

selektin ekprese edilir. Lökosit selektinler aracılığıyla endotele düşük affinite ile bağlanıp 

kan akımı yüzünden yuvarlanmaya başlar. MadCAM, PSGL-1 gibi moleküller 

yuvarlanma sürecinde rol oynar. Tümör hücresi ve lökosit ekstravazasyonunda rol 

oynayan moleküller Şekil 2-14‘de verilmiştir. Tümör hücrelerinde selektin ekspresyonu 

olmaz, onlar ligandları (N-kaderin) aracılığıyla veya lökositleri/plateletleri kullanarak 
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bağlanırlar (Şekil 2-15). Tümör hücrelerinde ekprese edilen ICAM-1/2 aracılığıyla 

lökositlerdeki β2 integrinlere (LFA1, Mac-1) bağlanır ve böylece endotelde bulunan VE-

kaderin fosforilasyona uğrayarak endotel arası bağlantılar gevşer. Bir yandan kemokinler 

aracılığıyla aktive olan integrinler (inside-out sinyalizasyon) yardımıyla endotel ile sıkı 

bağlantı gerçekleşirken (adezyon) bir yandan da lökosit/ tümör hücresi endotel arası 

bağlantıya sızar (transmigrasyon, diapedez). Adezyonda lökositlerde eksprese olan LFA-

1 endotel sıkı bağlantılarından Jam-A ile, Mac-1 ise Jam-C ile, lökositlerdeki PECAM-1 

de endoteldeki PECAM-1 ile etkileşime geçer. Tümör hücresi ve lökositlerde eksprese 

olan β1 integrinlerden VLA-4 (α4β1) ise endoteldeki VCAM-1, fibronektin ve Jam-B ile 

bağlanır (Strell ve Entschladen, 2008; Filippi, 2016). Tümör hücreleri ve lökositler farklı 

moleküller eksprese etseler de endoteldeki ligandları ve ekstravazasyon süreci benzerdir.  

 

 

Şekil 2-14: Lökosit ve tümör ekstravazasyonunda yer alan moleküller (Strell ve 

Entschladen, 2008) 
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Şekil 2-15: Lökosit ve tümör hücresinin endotele tutunması (Strell ve Entschladen, 2008) 

2.5.5. Mikrometastaz Oluşumu 

Metastaz oluşumu için karsinoma hücrelerinin kendine yabancı bir organın 

parankim dokusunda hayatta kalması esastır. Bunu sağlayabilmek için primer kanser 

hücreleri dolaşıma LOX gibi gidecekleri dokunun fibroblastlarından fibronektin gibi 

molekülleri uyaran, tümör oluşacak alanda VEGF-A, placental growth factor (PlGF), 

transforming growth factor-β (TGFβ), S100A8/-9 gibi moleküllerin up-regülasyonunu 

uyaran sinyaller salgılayarak tümörün gelecekteki proliferasyon zemini olacak olan 

‘metastatik niş’i oluştururlar (Kaplan ve ark. 2005; Erler ve ark. 2009; Valastyan ve 

Weinberg, 2011). Fibronektin reseptörü olan integrin α4β1 (CD49d/CD29, VLA-4, 

ITGA4) ve VEGF reseptörü (VEGFR1+) eksprese eden hematopoetik kök hücreler kemik 

iliğinden metastaz alanına doğru yola çıkarlar. Daha sonra bu hematopoetik hücreler 

MMP-9 gibi molekülleri salgılayıp diğer integrinleri de uyararak karsinoma hücreleri için 

kemoatraktan ECM moleküllerden biri olan stromal cell-derived factor-1 (SDF-1) gibi 
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moleküllerin salınımını gerçekleştirirler. Bu gibi predispozan değişiklikler ile gidilecek 

dokunun mikroçevresinde tümörün hayatta kalabileceği değişikler gerçekleştirilir (Psaila 

ve Lyden, 2009; Valasyan ve Weinberg, 2011). 

2.5.6. Metastatik Koloni Oluşumu 

Metastatik alanda daha önceden gerçekleşen EMT tersine dönerek mezenkimal-

epitelyal dönüşüm gerçekleşir (MET) ve tümör hücreleri çoğalarak organda makro 

koloniler oluşturur  (Sökeland ve Schumacher, 2019). Kanser hastalarının %50’sinde 

makroskopik metastazlar gerçekleşir. Oluşan mikrometastazlar farklı dokulara dağılıp 

makroskopik metastazlar oluşturabilir. Ancak bu belli bir paternde gerçekleşmez  

(Pacmayr ve Treese, 2017). Tümör hücreleri bazen bulundukları yerde yıllarca sessizce 

yer alabilirler. Adaptif (edinsel) immünite sayesinde sessizleştirilerek bir süre ikincil bir 

tümör oluşumuna yol açamazlar ancak genetik modifikasyonlar ve mikroçevre ile 

etkileşerek, örneğin Snail gibi transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonu ile 

immünsupresyon görülür ve tümör zamanla metastatik hale dönüşebilirler (Farahani ve 

ark. 2014; Kozłowski ve ark. 2015). 1889’da Stephen Paget’in ‘tohum ve toprak’ 

teorisinde önerdiği gibi kanserli hücrelerin bir organa metastaz yapabilmesi o organın 

(toprak) kanser hücrelerinin (tohum) büyümesi için ne kadar elverişli olduğuna bağlıdır. 

Bazı organların mikroçevreleri tümör hücreleri için elverişli olmayabilir. Örneğin 

melanoma hücreleri akciğerin sub-kutanöz dokusuna kolayca metastaz yaparken doku ve 

damarsal yapı olarak buraya çok benzer olan böbrekteki sub-kutanöz dokuda yerleşemez 

(Valastyan ve ark. 2011). 

2.6. FENOLİK BİLEŞENLER 

Fenolik veya polifenolik bileşenler, bitkilerin büyüme ve üremesinde gerekli olan 

ve bitkiler tarafından patojen ve strese karşı koruma mekanizmazı olarak sentezlenen 

moleküllerdir (Yordi ve ark. 2012). Fenolik bileşikler, en az bir hidroksil grubu olan bir 

aromatik halkaya sahip bileşikler olarak tanımlanır ve yapıları, basit molekülden (fenolik 

asit), yüksek moleküler ağırlıklı kompleks polimerlere (tannin) kadar değişebilir (El 

Gharras, 2009; Yordi ve ark. 2012). En kabul edilen sınıflandırmada fenolik bileşikler 

flavonoidler ve flavonoid olmayan polifenoller olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır 

ve bu sınıflandırma literatürde yaygın olarak kullanılmıştır (De la Rosa ve ark. 2009). En 

sık rastlanan grup flavonoidler olmakla birlikte diğer önemli alt gruplar ise fenolik asitler-

hidroksiaminik asit (kafeik, ferulik, p-kumarik asit), stilbenoidler (resveratrol ve 
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piceatannol), benzoik asit türevleridir (gallik ve ellajik asit) (Yordi ve ark. 2012). Tablo 

2-3’te karbon atomlarına göre yapılan sınıflandırmada fenolik bileşenler ve bitkisel 

kaynakları verilmiştir. 

 

Tablo 2-3: Bazı fenolik bileşenler ve bitkisel kaynakları 

Kimyasal iskelet Sınıf Sınıfa ait örnek Bitkisel kaynak 

C6 Basit fenoller Hidrokinon Gayuba 

C6-C1 Benzoik asitler 
p-hidroksibenzoik 

asit 

Beyaz şarap, 

Hindistan cevizi 

kabuğu 

C6-C3 
Hidroksinamik 

asitler 
Kafeik asit 

Elma, armut, 

kırmızı şarap 

C6-C3 Kumarinler Scopoletin 
Yeşil çay, tarçın, 

dut 

C6-C4 Naftokuinonlar Vitamin K1 
Ispanak, tahıllar, 

lahana 

C6-C2-C6 Stilbenoidler Trans-resveratrol Üzüm, fıstık 

C6-C3-C6 Flavonoidler Luteolin Üzüm, zeytin 

(C6-C3-C6) 
Kondanse 

tanninler 
Prosiyanidin 

Üzüm, kırmızı 

şarap, vişne 

(Yordi ve ark. 2012) 

 
 

2.6.1. Fenolik Asitler-Hidroksisinamik ve hidroksibenzoik asitler 

Fenolik asitler, gıda maddelerinde bulunan flavonoid olmayan polifenolik 

bileşiklerdir ve benzen halkasına bağlı bir karboksil grubu ile tanımlanır (Lafay ve Gil -

Izquierdo, 2008). Benzoik ve sinamik asitler olmak üzere iki ana fenolik bileşikten 

türetilirler. Gallik, p-hidroksibenzoik ve vanillik hidroksibenzoik türevine örnek olurken 

kafeik, ferulik ve sinamik asitler, hidroksinamik asitlere aittir (Amarowicz ve ark. 2009). 

Hidroksisinamik asitler meyveler (özellikle kırmızı renkli olanlar), sebzeler, çay, 

kakao, şarap, çay yaprakları, kahve ve kepekli tahıllar dahil olmak üzere birçok gıda 

ürününde yüksek konsantrasyonlarda bulunur (El Gharras, 2009). 

Hidroksisinamik asitler ek olarak, fenilpropanoidler olarak da bilinen C6-C3 

karbon iskeletlerine sahip fenolik bileşikler olan kurkuminoidleri, kumarinleri ve içerir. 

Kurkuminoidler arasında en çok çalışılan, kurkumindir (Tsuda, 2018). Kurkuminlerle 

ilgili birçok klinik çalışma yapılmış olup bu analizlere dayanarak, kurkuminin cilt 

hastalıkları, artritle ilgili hastalıklar, metabolik hastalıklar ve ve ülseratif kolit gibi birçok 

hastalıkta faydalı olabileceğine dair kanıtlar öne sürülmüştür (Pagano ve ark. 2018). 
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Hidroksibenzoik asitler, temel olarak kronik hastalıklarda antioksidan özellikleri 

nedeniyle bilinir. Epidemiyolojik çalışmalar, hidroksibenozoik asit alımı ile 

kardiyovasküler hastalıklar ve obezite riski arasında ters bir ilişki olduğunu ortaya 

koymuştur (Guo ve ark. 2017). 

2.6.2. Flavonidler 

Flavonoidler, bitkilerde yaygın olarak bulunan sekonder metabolitlerdir. 

Flavonoidlerin temel yapısı, heterosiklik piron halkasına (C) bağlanmış iki benzen 

halkasını (A ve B) içerir. Flavonoidler, B ve C halkaları arasındaki bağlantıya, B 

halkasının yapısı ve üç halkanın hidroksilasyonu ve glikozilasyon modellerine bağlı 

olmalarına göre adlandırılırlar (Wang ve ark. 2018); flavonlar, flavonoller, flavanonlar, 

izoflavonlar ve antosiyanidinleri içeren farklı alt gruplara ayrılırlar (Şekil 2-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-16: Flavonoidler (Nishiumi ve ark. 2011) 

 



 31 

Flavonlar en büyük gruplardan birini temsil eder ve temel yapı içinde fonksiyonel 

bir C2 = C3 çift bağına sahiptir. Flavonoidler sıklıkla farklı pozisyonlarda hidroksile, 

glikozile (şekere bağlı) veya metoksile şekilde bulunur. Polimerizasyon, konjugasyon ve 

fonksiyonel grupların yer değiştirmesindeki bu çeşitlilik, biyolojik ve farmakolojik 

faaliyetlerin geniş bir yelpazesini oluşturur (Wang ve ark. 2018). 

Flavonoidlerin biyoyararlanımı farklı alt sınıflar arasında değişmektedir, ancak 

bunların birçoğunda oldukça zayıf olduğu, bu nedenle in vivo olarak etkili 

konsantrasyonlara ulaşmada bir engel olduğu gösterilmiştir. Yapısal özellikler, 

flavonoidlerin emilimini ve biyoyararlanımını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. 

Örneğin, glikozitlerin absorpsiyonu genellikle aglikon muadillerinden daha düşüktür ve 

deglikosilasyon oranı, şekerlerin sayısı ve türü ile belirlenir (Izumi ve ark. 2000). 

Glikozilasyon tipi, flavonoidlerin bağırsaktaki hidrolizini etkiler. Örneğin C-glikozil 

flavonoidlerin hidrolizi, O-glikozitlere kıyasla daha az etkilidir. Hidroksile edilmiş 

formların aksine, O-metillenmiş flavonoidlerin gecikmeli emilimi ve membranlar 

boyunca geçirgenliği arttırması sayesinde daha iyi biyoyararlanıma sahiptir (Hostetler ve 

ark. 2012). 

Flavonoidler, meyve, sebze, baklagiller, çay, bitter çikolata vb. ile diyetle alınır. 

Bu yiyeceklerin bazı belirli kısımları flavonoidlerce daha zengindir (Li ve ark. 2014). 

Flavonoid içeren gıdaların alımı, farklı ülkelerin yemek kültürlerine bağlı olarak 

değişebilir. Örneğin, soya fasulyesi tüketimi oryantal kültürlerde tarihsel olarak 

ilişkilendirildiği için daha çok kullanılırken, çay tüketimi Birleşik Krallık, İrlanda veya 

Türkiye gibi ülkelerde daha yüksektir (Sanlier ve ark. 2018; Shukla ve ark. 2016). 

Flavonoidler bağırsakta yoğun şekilde metabolize edilir ve sonuç olarak 

metabolitleri karaciğere taşınarak burada metabolize olurlar. Karaciğerde oluşan 

metabolitler, hedef hücrelere taşınabilir, mikrobiyota tarafından aglikonlara hidrolize 

edilen safra atılımı yoluyla enterohepatik dolaşıma tekrar girebilir veya idrar veya dışkı 

yoluyla atılabilir. Bağırsakta emilim göstermeyen ve kolona ulaşan flavonoid 

metabolitleri, kolonik mikrobiyota ile bozunup yeniden emilebilir (Thilakarathna ve 

Rupasinghe, 2013). Flavonoidlerin biyoyararlanımı, belirli bir alt sınıfta daha çok 

olmasına rağmen genel olarak düşüktür (Hu ve ark. 2017). Bu yüzden bazı çalışmalarda, 

flavonoidlerin biyoyararlanımının, biyoyararlanımlarını sınırlayan enzimlerin inhibe 

edilmesi gibi farklı yaklaşımlarla iyileştirilmesine odaklanılmıştır. 
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2.7. FENOLİK BİLEŞENLERİN KANSER VE METASTAZDAKİ ROLLERİ 

Diyetle flavanon alınımın özofagus kanserini azalttığı, EGCC alınımın sigara içen 

erkeklerde mide kanserini azalttığı, flavonoid alınımının sigara içen erkeklerde pankreas 

kanseri riskini, izoflavon alınımının erkeklerde ve postmenopozal kadınlarda kolon 

kanseri riskini düşürdüğü bildirilmiştir (Veeramuthu ve ark. 2017).  

Zerdeçalda bulunan kurkumin ve yeşil çayda bulunan EGCG polifenollerinin 

farelerde melanoma hücreleri ile uyarılmış akciğer kanseri metastazını MMP enzimlerini 

inhibe ederek engellediği bildirilmiştir (Menon ve ark. 1999). Karadutta bulunan 

antosiyaninlerin akciğer kanseri hücrelerinde in vitro olarak MMP-2 ve uPA 

ekspresyonunu azaltırken TIMP-2 (matriks metaloproteinaz-2 inhibitörü) ve PAI 

(plazminojen aktivatör inhibitörü) ekspresyonunu arttırarak hücre migrasyonunu 

engellediği gösterilmiştir (Chen ve ark. 2006). Flavonollerden kuersetinin mide 

adenokarsinomu, karaciğer karsinomu ve akciğer adenokarsinomu hücrelerinde tirozin 

kinaz ve anjiogenez ile ilişkili basamakları inhibe ederek anti-metastatik etki gösterdiği 

belirtilmiştir (Tan ve ark. 2013).   

Flavonoidlerin kanserde etki mekanizması tümörde hücre siklusunu durdurma, 

heat-shock protein (HSP) inhibisyonu, tirozin kinaz inhibisyonu, p53 down regülasyonu, 

Ras proteininde inhibisyon, protein kinazların inhibisyonu ile anjiogenezin inhibisyonu 

gibi mekanizmalarla olduğu belirtilmiştir (Veeramuthu ve ark. 2017). Polifenolik 

bileşenler açısından zengin propolisin kanseröz olmayan dokularda hidrojen peroksit 

üretimini sağlayarak anjiogenezi uyardığı kanserli dokularda ise yara iyileşmesi cevabını 

önleyerek, tümör hücrelerinin sağkalımını düşürerek ve jelatinaz, proteaz gibi enzimleri 

inhibe ederek anjiogenezi önlediği belirtilmiştir. Polifenolik bileşenler açısından zengin 

propolisin moleküler etki mekanizmaları Şekil 2-17’de verilmiştir. 
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Şekil 2-17: Propolisin etkilediği moleküler basamaklar (Pasupuleti ve ark. 2017) 

 

Epidemiyolojik çalışmalar ve sistematik analizler flavonoidler bakımından zengin 

diyetlerin meme kanseri riski ile ters ilişkili olduğunu göstermektedir (Hui ve ark. 2013; 

Sak, 2017). Flavonoidlerin sadece kanser hücrelerini değil aynı zamanda tümör mikro 

çevresinin diğer bileşenlerini de modüle etme kabiliyeti ile meme kanserinin önlenmesi 

ve tedavisi için ilgi çekici bir konu olmuştur (Parihar ve ark. 2015). Flavonoidlerin 

kanserdeki sağlığa faydalı etkileri, esas olarak kanser hücrelerine odaklanmakta, tümörle 

ilişkili genlerin düzenlenmesini, sinyal yollarını, metastazı ve apoptoza direncini 

anlamayı amaçlamaktadır (Madunic ve ark. 2018; Nguyen ve ark. 2017). Bununla 

birlikte, flavonoidlerin tümör mikro çevresini modüle etmesi ile tümör gelişimini, 

ilerlemesini ve metastazını durdurmak için birçok yolakta etkili olduğu görülmüştür 

(Wang ve ark. 2017). Meme kanseri tümör mikro çevresinin ana bileşenleri olan 

adipositler ve bunların kanser hücreleri ile etkileşimi meme kanserinin ilerlemesi ve 

invazyonunda (Hoy ve ark. 2017), anormal gen ekspresyon profillerinin indüksiyonunda 
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(Nickel ve ark. 2018) ve terapötik dirençte (Bougaret ve ark. 2018) rol oynar. 

Flavonoidler adipogenezi inhibe edebilir, obezite ve obezite ile ilişkili kanseri azaltabilir 

(Hsu ve Yen, 2007). T hücrelerinin, apigenin (Xu ve ark. 2008), dendritik hücrelerin 

kuersetin (Huang ve ark. 2010) tarafından modülasyonu, immün sistemin baskılanması 

ve inflamasyonun üstesinden gelinmesi için çok önemli olabilir (Bauer ve ark. 2017). Bu 

nedenle, flavonoidlerin sadece kanser hücrelerini değil aynı zamanda diğer tümör mikro 

çevre ortaklarını da modüle etme kabiliyeti, onların meme kanserini önleme ve terapötik 

ajan olarak kullanılmasında eşsiz bir molekül olabileceklerini göstermektedir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Kullanılan Cihazlar 

Laminar hava kabini (Nuaire), inkübatör (Thermo Scientific), ışık mikroskobu 

(Olympus CKX41), vorteks (Velp Scientifica), su banyosu (Memmert), +4 (Bosch), -20 

(Bosch), ve -80 °C buzdolapları, sıvı azot tankı, spektrofotometre (Thermo Scientific 

Multiskan Spectrum), 15, 50, 1,5 ml tüpler için santrifüjler (Thermo Scientific Heraeus 

Labofuge ve Biofuge Pico), hücre sayım cihazı (Beckman Coulter, Vi-Cell Xr), 

NanoDropTM 2000 spektrofotometre (Thermo Scientific), PCR cihazı (BioRad), Real-

Time PCR cihazı (Roche LightCycler® 480), 0,5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl pipetörler 

(Eppendorf), serolojik pipet için pipetör 

3.2. Kullanılan Sarf Malzemeler 

75 ve 25 cm2 flasklar (Sarstedt), 1, 5, 10, 25 ml serolojik pipetler (Sarstedt), pipet 

uçları (Eppendorf), 96 kuyucuklu plakalar (Sarstedt), 6 kuyucuklu plakalar (Greiner), 500 

ml’lik 0,22 µm’lik vakumlu filtre sistemi (Corning), hücre kazıyıcı (cell scraper) 

(Sarstedt), 1,5 ml eppendorf tüpler, 15 ve 50 ml konik tüpler (Sarstedt ), Vi-Cell hücre 

sayım tüpleri, 25-gauge enjektör, 0,2 ml PCR tüpleri, 96 kuyucuklu Real-Time PCR 

plakaları (Roche), optik adhesiv kapatıcı (seal) (Roche) ve Dulbecco's Modified Eagle's 

Medium (DMEM). 

3.3. Mediumların ve Deneyde Kullanılan Diğer Çözeltilerin Hazırlanması 

3.3.1. MCF-10A Hücre Hattı için %10’luk DMEM/F12 Mediumu (Bullet) 

Hazırlığı 

500 ml DMEM/F12 (L-Glutamin içermeyen) (Biosera) medyumu içerisine 5ml 

L-Glutamin (%1) (Biosera), 5 ml Penisilin (%1) (Biosera), 50 ml FBS (Biosera), 50 µl 

kolera toksini (100 ng/ml) (Sigma-Aldrich), 500 µl insülin (10 µg/ml) (Sigma-Aldrich), 

250 µl hidrokortizon (0,5 µg/ml) (Sigma-Aldrich), 500 µl Amfoterisin (Sigma-Aldrich), 

150 µl EGF (Peprotech) konularak 500 ml’lik 0,22 µm porları olan filtreden geçirildi. 

3.3.2. MCF-7 Hücre Hattı için %10’luk DMEM Mediumu Hazırlığı 

500 ml DMEM (L-Glutamin içermeyen, Yüksek oranda Glikoz içeren) (Biosera) 

medyumu içerisine 5ml L-Glutamin (%1), 5 ml Penisilin (%1), 50 ml FBS konularak 0,22 

µm porları olan filtreden geçirildi. 
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3.3.3. MDA-MB-231 Hücre Hattı için %10’luk DMEM/F12 Mediumu 

Hazırlığı 

500 ml DMEM/F12 (L-Glutamin içermeyen) medyumu içerisine 5ml L-Glutamin 

(%1), 5 ml Penisilin (%1), 50 ml FBS, konularak 0,22 µm porları olan filtreden geçirildi. 

3.3.4. Fosfat Tamponlu Tuz (PBS) Çözeltisi Hazırlığı 

Üreticinin belirttiği şekilde 500 ml distile suya 5 tablet PBS (Amresco) atılarak 

çözünmesi sağlandı ve 500 ml’lik 0,22 µm porları olan filtreden geçirildi. 

3.3.5. Polifenolik Bileşenlerden Oluşan Kokteylin Hazırlanması 

Apigenin, Luteolin, Epigallokateşin 3-gallat (EGCG) gibi polifenolik maddelerin 

herbiri %60’lık etil alkolde çözdürülerek 500 µg/ml konsantrasyonda ana stok olarak 

hazırlandı ve -20 °C dondurucuda saklandı. Daha önceki çalışmalarımızda (İ.Ü. BAP 

6043, İ.Ü. BAP 28301, İ.Ü: BAP 22858) (patent aşamasında) belirlenen oranlarda 

polifenolik maddeler eklenerek %3 fetal sığır serumu (FBS) içeren medium ile karışım 

hazırlandı. 

3.4. Hücrelerin Çoğaltılması 

3.4.1. Hücre Ekimi 

ATCC’den temin edilen hücreler 25 cm2 flasklara uygun %10’luk medyum 

içerisine 6 ml toplam hacim içerisine ekildi. Ekilen flasklar 37 °C sıcaklıkta, %5 CO2’li 

ve nemli inkübatörde çoğaltıldı. %80 konfluent olan hücreler 25 cm2 flasktan kaldırılarak 

75 cm2  flaska 10 ml toplam hacim içerine geçirildi (pasajlandı). 

3.4.2. Hücrelerin Kaldırılması ve Sayılması 

Hücreler flasklardan kaldırılırken hücreler  25 cm2  flask için 3 ml, 75 cm2  flask 

için 4 ml PBS ile yıkandı. 25 cm2  flaska 2 ml, 75 cm2  flaska 3 ml Tripsin-EDTA (Biosera) 

konulup 5dk 37 °C sıcaklıkta, %5 CO2’li ve nemli inkübatörde bekletildi. Tripsin-EDTA 

inhibisyonu için konulan Tripsin-EDTA miktarının iki katı kadar FBS içeren medyum 

konuldu. 100 µl hücre ve medyum karışımı 400 µl medyum ile Vi-Cell sayım tüplerine 

konuldu ve Vi-Cell cihazında sayım yapıldı. Dilüsyon faktörü (x5) ile çarpılıp toplam 

hacimdeki hücre sayısı hesaplandı. Flask içeriği 15 ml konik tüp içerisine konularak 1500 

rpm hızda 5 dk santrifüj edildi. Süpernatant dökülüp pellet istenen hücre sayısına göre 

uygun medyum ile  yeniden süspanse edildi. 
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3.5. Hücrelerin Dozlanması ve WST-1 ile Hücre Canlılığının Tespit Edilmesi 

WST-1 analizi, tetrazolyum tuzunun canlı hücrelerdeki mitokondriyal 

dehidrojenaz enzimleri aracılığıyla sarı renkli formazan kristallerine dönüştürülmesi 

prensibine dayanır. Canlı hücre sayısındaki artış ile formazan oluşumu doğru orantılı olup 

oluşan renk değişimi spektrofotometrik olarak belirlenir. WST-1 analizi için hücreler 96-

kuyucuklu plakalara kuyucuk başına 100 μl’de 1x104 hücre olacak şekilde ekildi ve 

çoğalmaları için 37 °C sıcaklıkta, %5 CO2’li ve nemli inkübatörde 24 saat inkübe edildi. 

İnkübasyon sonrası hücrelerin kuyucuklarda çoğaldığı invert mikroskopta bakılıp kontrol 

edildikten sonra medyumları çekildi ve polifenolik kokteylin (PK) hücrenin uygun 

medyum ile hazırlanmış %5, %20, %35, %50, %75 ve %100’lük dozları kuyucuklara 

toplam hacim 100 µl olacak şekilde uygulandı. Her doz ve kontrol 3 tekrarlı çalışıldı. 

Kuyucuklara 10 µl Cell Proliferation Reagent Kit (WST-1 (2-(4-Iodophenyl)-3-(4-

nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H tetrazolium sodium salt)) (Roche)  eklenip 37 °C 

sıcaklıkta, %5 CO2’li ve nemli inkübatörde 3 saat inkübasyon sonrası polifenolik 

kokteylin yukarıda belirtilen dozlarının uygulanmasını takiben 24., 48. ve 72. saatlerinde 

450 nm dalga boyunda spektrofotometrik ölçüm alındı. 

3.6. RNA İzolasyonu (Exiqon miRCURYTM RNA izolasyon kiti (Cell&Plant), kat# 

584382) 

Her hücre hattı için 3 tekrarlı %20’lik polifenolik kokteyl uygulanacak (dozlu) ve 

uygulanmayacak (dozsuz, kontrol), 0.ve 48.saat RNA izolasyonu yapılacak şekilde 

toplamda 12 adet 25 cm2 flasklara her birinde 5 ml %3 FBS içeren medyum ile 3x106 

hücre ekildi. 37 °C ve %5 CO2’li inkübatörde 24 saat inkübasyon yapıldı. 24 saat sonra 

medyum uzaklaştırıldı ve doz uygulanacak flasklara 5 ml %’20lik polifenolik kokteyl, 

kontrol flasklarına sadece %3 FBS içeren medium konuldu. 0. ve 48. saat RNA 

izolasyonu öncesi flask içeriği uzaklaştırılıp hücreler 3 ml PBS ile yıkandı. PBS 

uzaklaştırılarak 350 µl Lizis buffer konuldu. Flask yüzeyi hücre kazıyıcı ile kazındı ve 

flask içeriği 1,5 ml eppendorf tüpe aktarıldı. 200 µl absolü alkol konularak 10 sn 

vortekslendi. Elde edilen lizat genomik DNA’nın parçalanması için 25-gauge enjektörden 

geçirildi. 600 µl hücre lizatı alınarak spin kolonlara yüklendi ve 2200 rpm’de 1 dk 

santrifüj edildi. Sıvı kalan kolonlar 5000 rpm’de 1 dk tekrar santrifüj edildi. Spin 

kolonlara 400 µl yıkama solüsyonu (wash buffer) konulup 4450 rpm’de 2 dk santrifüj 

işlemi yapılarak kolonlar yıkandı. Yıkama işlemi 2 kez daha tekrar edildi. Resinin 

kuruması için tüpler boş şekilde 4550 rpm’de 2 dk daha santrifüj edildi. Kolonlar 1,5 
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ml’lik eppendorf tüplere transfer edilerek üzerine 50 µl Elution buffer konulması takiben 

4450 rpm’de 2 dk santrifüj edilerek RNA elde edildi. NanoDropTM spektrofotometrede 

RNA konsantrasyon ve saflık ölçümleri gerçekleştirildi ve RNA tüpleri -80 °C 

dondurucuda saklandı.  

3.7. cDNA Çevrimi (iScriptTM cDNA Sentez Kiti, kat# 1708890, Bio-Rad) 

En düşük konsantrasyondaki RNA’ya göre (27,7 ng/µl) tüm RNA konsantrasyonları 

eşitlenerek 0,2 ml PCR tüplerine reaksiyon başına 1 µl iScript revers transkriptaz, 4 µl 

iScript reaksiyon karışımı ve toplamda 15 µl RNA ve nükleaz içermeyen (nuclease free) 

su konularak toplam hacim 20 µl olacak şekilde Tablo 4’te verilen protokol ile PCR 

cihazında cDNA çevrimi gerçekleştirildi:   

 

Tablo 3-1: cDNA çevrimi için PCR cihazı termal profili 

Primerin Bağlanması 25 °C’de 5 dk 

Revers Transkripsiyon (RT) 46 °C’de 20 dk 

RT İnaktivasyonu 95 °C’de 1 dk 

Elde edilen cDNA’lar -20 °C’de muhafaza edildi.  

 

3.8. Real-Time PCR ile Gen Ekspresyonlarının Belirlenmesi 

96 kuyucuklu Real-Time PCR plakalarına reaksiyon başına 1 µl TaqMan® JAM-A, LFA-

1 ve VLA-4, GAPDH (endojen kontrol) probları (20x konsantre) (Thermo Fisher 

Scientific) ve 10 µl Real-Time PCR master miks (2x konsantre) (Jena Bioscience), 2 µl 

cDNA ve 7 µl DNaz içermeyen (DNase free) steril su konularak ve plaka optik adhesiv 

kapatıcı ile kapatılarak toplam hacim 20 µl olacak şekilde aşağıdaki (Tablo 5) termal 

profil kullanılarak Real-Time PCR işlemi gerçekleştirildi. 
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Tablo 3-2: Gen ekspresyonu için Real-Time PCR cihazı termal profili 

Denatürasyon ve Taq 

polimeraz aktivasyonu 
95 °C’de 2 dk 1 siklus 

Denatürasyon 95 °C’de 15 sn 

40 siklus Primerlerin bağlanması 

(annealing) ve uzama 

(elongation) 

60 °C’de 1 dk 

 

Real-Time PCR cihazı ile gen primer-problarının verdiği Ct (Cycle Treshold) (gen 

ifadesinin görüldüğü ilk PCR döngüsü) değerlerine göre aşağıdaki hesaplama yapıldı: 

∆Ct (örnek)= Ct (örnek, ilgili gen (JAM-A, LFA-1, VLA-4)-Ct (örnek, endojen kontrol 

geni (GAPDH)) 

Yukarıdaki hesaplama hem %20 dozlu fenolik bileşen uygulanmış hem de 

uygulanmamış olanlara (dozsuz, kontrol) her biyolojik tekrar için ayrı ayrı yapıldı. 0. ve 

48. saat kontrollerin ortalama ∆Ct değeri hesaplandı. Aşağıdaki hesaplama ile 0. ve 48. 

saat ∆∆Ct değerleri bulundu.  

∆Ct (dozlu)- ∆Ct ort (dozsuz, kontrol)= ∆∆Ct (kat değişimi (fold change))  

Ekspresyon görülmemiş olanlara ∆∆Ct hesaplayabilmek için Ct değeri olarak 45 

verildi. 2-∆∆Ct formülü ile dozsuza (kontrol) göre %20 doz uygulanmış hücrelerdeki ilgili 

genin ifadesindeki kat olarak artış veya azalışlar belirlendi. 

3.9. Yara iyileşmesi (Scratch) testi ile hücre migrasyonun belirlenmesi 

6 kuyucuklu plakalara 3 tekrarlı olacak şekilde uygun sayıda hücre (yaklaşık 

olarak 5x105) 2 ml %10 medyum ile ekildi.  Hücreler %80-100 konfluent olduklarında 

scratch öncesi %0 medyum konularak 24 saat hücreler aç bırakıldı. 200 µl pipet ucu (sarı 

uç) ile düz olması için cetvel kullanarak dikey çizik atıldı. Medyum çekilip, 2 kez 1 ml 

PBS ile yıkama yapıldı ve oluşan çiziğin yeri işaretlendi. Kontrol kuyucukları hariç 

kuyucuklara MCF-7 ve MCF-10A için fenolik bileşeğin %5’lik ve %10’luk, MDA-MB-

231 için fenolik bileşeğin %5’lik ve %35’lik dozu %3’lük medyum ile 2 ml total hacimde 
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uygulandı. Kontrol kuyucuklarına sadece 2 ml %3’lük medyum konuldu. Belirlenen 

saatlerde (0, 4, 8, 24 ve 48. saat) işaretli yerden 10X büyütmede fotoğraf çekimi yapıldı. 

Image J programı ve ‘’MRI wound healing tool’’ uygulaması 

(http://dev.mri.cnrs.fr/projects/imagej-macros/wiki/Wound_Healing_Tool) çizik sonucu 

oluşturulan boşluğun alanı saatlere göre hesaplanarak boşluğun kapanma yüzdesi 

belirlendi.  

3.10. İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analizler için GraphPad Prism 6 programı kullanılmıştır. MCF-10A, 

MCF-7, MDA-MB-231 hücre hatlarına uygulanan polifenolik kokteylin hücre 

canlılığına, gen ekspresyonlarına (∆Ct ve ∆∆Ct değerlerinin karşılaştırılması) ve hücre 

migrasyonuna (% kapanma) etkisi Two-Way Anova testi kullanılarak yapılmıştır. 

Dozların farklı konsantrasyonları uygulanmış ve doz uygulanmamış hücreler Tukey ve 

Sidak testleri ile karşılaştırılmıştır. Kontrol hücrelerindeki gen ekspresyon düzeylerindeki 

değişimler One-Way Anova, Dunnetts test ve t-test kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel 

anlamlılık için p<0,05 değeri kabul edilmiştir. 

 

http://dev.mri.cnrs.fr/projects/imagej-macros/wiki/Wound_Healing_Tool


 41 

4. BULGULAR 

4.1. Hücre Canlılığı WST-1 Deneyi Bulguları 

4.1.1. Polifenolik Kokteylin MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattında Hücre 

Canlılığına Etkisi 

Hazırladığımız polifenolik kokteylin farklı dozları kokteyl uygulanmamış MCF-

7 hücreleri (kontrol) ile karşılaştırıldığında her üç saatte de %5’lik dozdan itibaren 

sitotoksik etki gözlenmiş ve %20’lik dozdan itibaren tüm saatlerde hücre canlılığında 

önemli derecede bir azalma görülmüştür (Şekil 4-1). Polifenolik kokteylin tüm dozlarının 

kontrollere göre hücre canlılığına olumsuz etkisi tüm saatler için istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-1).  
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Şekil 4-1: Polifenolik kokteylin MCF-7 hücrelerinin canlılığına etkisi 
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Tablo 4-1: Polifenolik kokteylin saatlere göre MCF-7 hücrelerindeki etkisinin kontrol 

hücreleri (dozsuz) ile karşılaştırılması 

% PK 
% Hücre Canlılığı 24.Saat % Hücre Canlılığı 48.Saat % Hücre Canlılığı 72.Saat 

Ort.±SD p-değeri Ort.±SD p-değeri Ort.±SD p-değeri 

%5 PK 73,86±11,87 < 0,0001* 72,38±2,66 < 0,0001* 66,12±11,98 < 0,0001* 

%20 PK 12,80±0,79 < 0,0001* 13,17±3,36 < 0,0001* 7,49±1,43 < 0,0001* 

%35 PK 14,56±1,32 < 0,0001* 8,31±0,71 < 0,0001* 6,71±1,20 < 0,0001* 

%50 PK 17,49±2,12 < 0,0001* 10,96±1,28 < 0,0001* 9,06±0,78 < 0,0001* 

%75 PK 30,40±2,04 < 0,0001* 15,58±2,27 < 0,0001* 12,99±1,52 < 0,0001* 

%100 PK 41,98±3,36 < 0,0001* 20,22±2,86 < 0,0001* 18,68±1,62 < 0,0001* 

İstatistiksel analiz Two-way Anova (Tukey) testi ile yapılmıştır. * p <0,05. 

4.1.2. Polifenolik Kokteylin MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücre Hattında Hücre 

Canlılığına Etkisi 

MDA-MB 231 meme kanseri hücre hattında 24. saatten itibaren sitotoksik etki 

başlamış ve IC50 dozu (hücrelerin yarısında sitotoksik etki yapan doz) polifenolik 

kokteylin %20-%35 dozları arasında olduğu belirlenmiştir. 48. ve 72. saatlerde sitotoksik 

etki %5 dozundan başlamış olup 48. saat için IC50 aralığı yine %20-%35 aralığında tespit 

edilirken 72. saatte %5 oranında gözlemlenmiştir (Şekil 4-2). Polifenolik kokteylin 

%20’lik dozunun 24. saat uygulaması dışında tüm dozlar ve saatlerde hücre canlılığında 

kontrol hücrelere göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görülmüştür (Tablo 4-2).  
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Şekil 4-2: Polifenolik kokteylin MDA-MB-231 hücrelerinin canlılığına etkisi 

Tablo 4-2: Polifenolik kokteylin saatlere göre MDA-MB-231 hücrelerindeki etkisinin 

kontrol hücreleri (dozsuz) ile karşılaştırılması 

% PK 
% Hücre Canlılığı 24.Saat % Hücre Canlılığı 48.Saat % Hücre Canlılığı 72.Saat 

Ort.±SD p-değeri Ort.±SD p-değeri Ort.±SD p-değeri 

%5 PK 109,35±6,04 0,0113* 63,69±6,77 < 0,0001* 40,16±3,00 < 0,0001* 

%20 PK 104,32±12,11 0,6327 57,47±4,98 < 0,0001* 36,68±1,52 < 0,0001* 

%35 PK 29,44±2,34 < 0,0001* 16,88±0,47 < 0,0001* 7,70±1,20 < 0,0001* 

%50 PK 20,36±0,77 < 0,0001* 10,74±0,88 < 0,0001* 9,59±0,55 < 0,0001* 

%75 PK 27,75±0,36 < 0,0001* 13,88±0,65 < 0,0001* 15,53±1,04 < 0,0001* 

%100 PK 38,27±0,49 < 0,0001* 18,91±0,24 < 0,0001* 19,34±1,32 < 0,0001* 

İstatistiksel analiz Two-way Anova (Tukey) testi ile yapılmıştır, * p<0,05. 

4.1.3. Polifenolik Kokteylin MCF-10A Hücre Hattında Hücre Canlılığına Etkisi 

MCF-10A hücre hattında her üç saatte de %5 doz oranından itibaren sitotoksik 

etki gözlenmiştir. %20’lik dozdan itibaren tüm saatlerde hücre canlılığında ciddi bir 
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azalma görülmüştür (Şekil 4-3). Polifenolik kokteylin tüm dozlarının kontrollere göre 

hücre canlılığına olumsuz etkisi tüm saatler için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(Tablo 4-3).  
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Şekil 4-3: Polifenolik kokteylin MCF-10A hücrelerinin canlılığına etkisi 

Tablo 4-3: Polifenolik kokteylin saatlere göre MCF-10A hücrelerindeki etkisinin kontrol 

hücreleri (dozsuz) ile karşılaştırılması 

% PK 
% Hücre Canlılığı 24.Saat % Hücre Canlılığı 48.Saat % Hücre Canlılığı 72.Saat 

Ort.±SD p-değeri Ort.±SD p-değeri Ort.±SD p-değeri 

%5 PK 89,94±7,87 0,0397* 57,61±9,33 < 0,0001* 25,28±8,38 < 0,0001* 

%20 PK 19,52±8,50 < 0,0001* 12,41±2,24 < 0,0001* 8,15±1,25 < 0,0001* 

%35 PK 22,21±1,14 < 0,0001* 19,62±4,33 < 0,0001* 11,80±1,44 < 0,0001* 

%50 PK 27,86±1,54 < 0,0001* 23,64±2,43 < 0,0001* 15,36±2,39 < 0,0001* 

%75 PK 39,95±3,50 < 0,0001* 34,57±1,08 < 0,0001* 21,91±2,91 < 0,0001* 

%100 PK 62,42±3,21 < 0,0001* 48,11±7,18 < 0,0001* 25,31±3,71 < 0,0001* 

İstatistiksel analiz Two-way Anova (Tukey) testi ile yapılmıştır, * p<0,05 
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4.2. Polifenolik Kokteylin Jam-A, LFA-1 ve VLA-4 Genlerinin Ekspresyon 

Düzeylerine Etkisi (Real-Time PCR Sonuçları) 

4.2.1. Polifenolik Kokteylin MCF-7 Hücrelerinde Jam-A Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

0. ve 48. saat ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada %20 polifenolik 

kokteyl uygulanan MCF-7 hücrelerinde Jam-A gen ekspresyonunda istatistiksel olarak 

anlamlılık bulundu (p=0,0001) (Şekil 4-4A). 48. saatte MCF-7 kontrol hücrelerinde Jam-

A gen ekspresyonu devam ederken polifenolik kokteyl uygulanmış hücrelerde Jam-A gen 

ekspresyonu belirlenemeyecek seviyededir. Azalmadaki değişimi hesaplayabilmek için 

Ct değeri 45 alınmıştır (Tablo 4-4). Buna göre polifenolik kokteyl uygulanan MCF-7 

hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre Jam-A gen ekspresyonunda istatistiksel 

olarak anlamlı bir downregülasyon görülmektedir (Şekil 4-4B). 

 

Tablo 4-4: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-7 Hücrelerinde Jam-

A geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi  

Two-Way Anova, Sidak testi, *ekspresyon görülmedi, ∆Ct ve ∆∆Ct hesaplayabilmek için Ct değeri 45 

alındı, **p<0,05 

MCF-7 
Jam-A Ct 

Ort.±SD  

GAPDH Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-

değeri 

∆∆Ct 

Ort.±SD 

∆∆Ct 

p-değeri 

 2-∆∆Ct 

Ort.±SD 

Kontrol 

(0.h) 
30,68±0,81 24,45±1,21 6,22±0,40  

4,967054E-009 

±0,40 
 1,02±0,26 

PK %20 

(0.h) 
28,97 ±1,42 22,33±1,07 6,29±0,15  0,06±0,15  0,95±0,10 

Kontrol 

(48.h) 
32,41±1,40 25,78±0,46 6,63±1,38 0,988 

-1,390775E-007 

±1,38 
>0,999 1,27±0,83 

PK %20 

(48.h) 
45±0* 25,42±0,40 19,57±0,40 

0,0001

** 
12,93±0,40 0,0001** 

1,306E-004 

±3,507E-005 
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Şekil 4-4: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-7 hücrelerinde Jam-A 

geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi, * p<0,05 

 

4.2.2. Polifenolik Kokteylin MCF-7 Hücrelerinde LFA-1 Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

Polifenolik kokteyl uygulanan MCF-7 hücrelerinde 48. saatteki kontrol 

hücrelerine göre LFA-1 geni ekspresyonunun downregüle olduğu görülmektedir (Şekil 

4-5B), ancak ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak 

anlamlılık bulunamamıştır (p>0,05) (Şekil 4-5A) (Tablo 4-5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-5: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-7 hücrelerinde LFA-

1 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi 
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Tablo 4-5: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-7 Hücrelerinde LFA-

1 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi 

MCF-7 
LFA-1 Ct 

Ort.±SD  

GAPDH Ct 

Ort. ±SD 

∆Ct 

Ort. ±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

Ort. ±SD 

∆∆Ct 

p-değeri 

2-∆∆Ct 

Ort. ±SD 

Kontrol 0h 

 
37,37±0,77 24,45±1,21 12,91±1,93  

3.576279E-

007±1,93 
 1,51±1,12 

PK %20 0h 35,54±0,25 22,33±1,07 13,20±1,07  0,29±1,07  0,99±0,76 

Kontrol 48h 36,32±0 25,78±0,46 10,66±0 0,388 0±0 >0,999 1±0 

PK %20 

48h 
37,79±1,85 25,42±0,40 11,39±1,28 0,371 0,73±1,28 0,990 0,72±0,57 

Two-Way Anova, Sidak testi 

 

4.2.3. Polifenolik Kokteylin MCF-7 Hücrelerinde VLA-4 Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

MCF-7 hücrelerinde VLA-4 geni ekspresyonu görülmemiştir. 

 

4.2.4. Polifenolik Kokteylin MDA-MB-231 Hücrelerinde Jam-A Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

Polifenolik kokteyl uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatteki kontrol 

hücrelerine göre Jam-A geni ekspresyonunda downregülasyon görülse de (Şekil 4-6B) 

ancak ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak 

anlamlılık bulunamamıştır (p>0,05) (Şekil 4-6A) (Tablo 4-6).  
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Şekil 4-6: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MDA-MB-231 hücrelerinde 

Jam-A geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi  

 

Tablo 4-6:  Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MDA-MB-231 hücrelerinde 

Jam-A geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi  

MDA-

MB-231 

Jam-A Ct 

Ort.±SD  

GAPDH Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

Ort.±SD 

∆∆Ct 

p-değeri 

 2-∆∆Ct 

Ort.±SD 

Kontrol 

(0.h) 
28,28±0,54 20,95±0,67 7,33±0,13  

2,484E-

009±0,13 
 1,00±0,08 

PK %20 

(0.h) 
28,17±0,12 20,88±0,10 7,29±0,02  -0,04±0,02  1,02±0,01 

Kontrol 

(48.h) 
27,63±1,18 20,57±0,88 7,05±0,29 0,997 

2,484E-

009±0,29 
>0,999 1,01±0,19 

PK %20 

(48.h) 
29,81±0,27 22,31±0,08 7,49±0,25 0,999 0,44±0,25 0,927 0,74±0,12 

Two-Way Anova, Sidak testi. 
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4.2.5. Polifenolik Kokteylin MDA-MB-231 Hücrelerinde LFA-1 Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

MDA-MB-231 hücrelerinde 0. ve 48. saat ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan 

karşılaştırmada %20 polifenolik kokteyl uygulanan grupta LFA-1 geni ekspresyonunda 

istatistiksel olarak anlamlılık bulundu (p<0,0001) (Şekil 4-7A, Tablo 4-7). Polifenolik 

kokteyl uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre 

LFA-1 geni upregüle olmaktadır (Şekil 4-7B). 

 

Tablo 4-7:  Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MDA-MB-231 hücrelerinde 

LFA-1 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi 

MDA-

MB-231 

LFA-1 Ct 

Ort.±SD  

GAPDH Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

Ort.±SD 

∆∆Ct 

p-değeri 

 2-∆∆Ct 

Ort.±SD 

Kontrol 

(0.h) 
37,71±1,21 20,95±0,67 16,75±0,99  

1,043E-

007±0,99 
 1,17±0,78 

PK %20 

(0.h) 
36,87±0,21 20,88±0,10 15,99±0,31  -0,76±0,31  1,72±0,38 

Kontrol 

(48.h) 
36,43±1,70 20,57±0,88 15,85±1,22 0,325 

1,192E-

007±1,22 
>0,999 1,29±1,19 

PK %20 

(48.h) 
34,71±0,39 22,31±0,08 12,39±0,35 <0,0001* -3,46±0,35 <0,0001* 11,22±2,64 

Two-Way Anova, Sidak testi, * p<0,05 
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Şekil 4-7: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MDA-MB-231 hücrelerinde 

LFA-1 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi, * p<0,05. 

4.2.6. Polifenolik Kokteylin MDA-MB-231 Hücrelerinde VLA-4 Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

0. ve 48. saat ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada %20 

polifenolik kokteyl uygulanan grupta VLA-4 geni ekspresyonunda istatistiksel olarak 

anlamlılık bulundu (p<0,0001) (Şekil 4-8A). 48. saatte MDA-MB-231 kontrol 

hücrelerinde VLA-4 geni ekspresyonu devam ederken polifenolik kokteyl uygulanmış 

hücrelerde VLA-4 geni ekspresyonu belirlenemeyecek kadar az bulunmuştur. 

Azalmadaki değişimi hesaplayabilmek için Ct değeri 45 alınmıştır (Tablo 4-8). Buna göre 

polifenolik kokteyl uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatteki kontrol 

hücrelerine göre VLA-4 geni ekspresyonunun downregüle olduğu görülmüştür (Şekil 4-

8B). 
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Tablo 4-8:  Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MDA-MB-231 hücrelerinde 

VLA-4 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi 

MDA-

MB-231 

VLA-4 Ct 

Ort.±SD  

GAPDH Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

Ort.±SD 

∆∆Ct 

p-değeri 

 2-∆∆Ct 

Ort.±SD 

Kontrol 

(0.h) 
38,86±0,01 20,95±0,67 18,07±0,84  0,00±0,84  1,08±0,60 

PK %20 

(0.h) 
38,75±0,19 20,88±0,10 17,82±0,12  -0,24±0,12  1,18±0,09 

Kontrol 

(48.h) 
38,94±0,36 20,57±0,88 18,86±0,06 0,716 0,00±0,06 >0,999 1,00±0,04 

PK %20 

(48.h) 
45±0* 22,31±0,08 22,68±0,08 <0,0001** 3,81±0,08 <0,0001** 0,07±0,004 

Two-Way Anova, Sidak testi, *ekspresyon görülmedi, ∆Ct  ve ∆∆Ct hesaplayabilmek için Ct değeri 45 

alındı, **p<0,05 

 

 

Şekil 4-8: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MDA-MB-231 hücrelerinde 

VLA-4 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi, * p<0,05. 

 

4.2.7. Polifenolik Kokteylin MCF-10A Hücrelerinde Jam-A Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

0. ve 48. saat ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada %20 

polifenolik kokteyl uygulanan grupta Jam-A geninde down regülasyon görülmüş ve 
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kontrole göre bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,0001) (Tablo 4-9; 

Şekil 4-9A ve B).  

 

Tablo 4-9: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-10A hücrelerinde 

Jam-A geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi 

MCF-

10A 

Jam-A Ct 

Ort.±SD  

GAPDH Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

Ort.±SD 

∆∆Ct 

p-değeri 

 2-∆∆Ct 

Ort.±SD 

Kontrol 

(0.h) 
26,67±0,75 22,68±0,89 3,69±0,17  0±0,17  1,00±0,12 

PK %20 

(0.h) 
26,90±1,23 22,41±0,06 4,48±1,27  0,79±1,27  0,71±0,43 

Kontrol 

(48.h) 
28,75±3,69 22,06±0,13 4,55±0,06 0,983 0±0,06 >0,999 1,00±0,04 

PK %20 

(48.h) 
33,89±1,91 24,55±0,35 10,26±0,61 <0,0001* 5,70±0,61 <0,0001* 0,02±0,009 

Two-Way Anova, Sidak testi, * p<0,05. 

 

 

Şekil 4-9: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-10A hücrelerinde 

Jam-A geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi, * p<0,05. 
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4.2.8. Polifenolik Kokteylin MCF-10A Hücrelerinde LFA-1 Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

MCF-10A hücrelerinde 0. ve 48. saat ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan 

karşılaştırmada %20 polifenolik kokteyl uygulanan grupta LFA-1 geni ekspresyonunda 

istatistiksel olarak anlamlılık bulundu (p<0,001) (Şekil 4-10A, Tablo 4-10). Polifenolik 

kokteyl uygulanan MCF-10A hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre LFA-1 

geni ekspresyonunun upregüle olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4-10B). 

 

Tablo 4-10: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-10A hücrelerinde 

LFA-1 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi  

MCF-

10A 

LFA-1 Ct 

Ort.±SD  

GAPDH Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

Ort.±SD 

∆∆Ct 

p-değeri 

 2-∆∆Ct 

Ort.±SD 

Kontrol 

(0.h) 
36,77±1,02 22,68±0,89 14,09±1,36  

2,980E-

008±1,36 
 1,33±1,17 

PK %20 

(0.h) 
38,22±0,14 22,41±0,06 15,78±0,06  1,68±0,06  0,31±0,01 

Kontrol 

(48.h) 
36,60±0,84 22,06±0,13 12,84±3,05 0,806 0±3,05 >0,999 2,34±2,99 

PK %20 

(48.h) 
34,68±0,84 24,55±0,35 9,93±0,93 <0,0001* -2,91±0,93 <0,0008* 8,33±5,04 

Two-Way Anova, Sidak testi, * p<0,05. 
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Şekil 4-10: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-10A hücrelerinde 

LFA-1 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi, * p<0,05. 

4.2.9. Polifenolik Kokteylin MCF-10A Hücrelerinde VLA-4 Geni Ekspresyonu 

Üzerine Etkisi 

0. ve 48. saat ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada %20 

polifenolik kokteyl uygulanan grupta VLA-4 geni ekspresyonunda istatistiksel olarak 

anlamlılık bulundu (p<0,0001) (Şekil 4-11A). 48. saatte MCF-10A kontrol hücrelerinde 

VLA-4 geni ekspresyonu devam ederken polifenolik kokteyl uygulanmış hücrelerde 

VLA-4 geni ekspresyonu belirlenemeyecek kadar az bulunmuştur. Azalmadaki değişimi 

hesaplayabilmek için Ct değeri 45 alınmıştır (Tablo 4-11). Buna göre polifenolik kokteyl 

uygulanan MCF-10A hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre VLA-4 geni 

ekspresyonunun downregüle olduğu görülmüştür (Şekil 4-11B). 
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Şekil 4-11: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-10A hücrelerinde 

VLA-4 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi, * p<0,05. 

 

Tablo 4-11: Polifenolik kokteyl uygulanmış ve uygulanmamış MCF-10A hücrelerinde 

VLA-4 geni ekspresyonunun saatlere göre değişimi 

MCF-

10A 

VLA-4 Ct 

Ort.±SD  

GAPDH Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

Ort.±SD 

∆∆Ct 

p-değeri 

 2-∆∆Ct 

Ort.±SD 

Kontrol 

(0.h) 
33,78±1,13 22,68±0,89 11,10±0,24  

-3,725E-

009±0,24 
 1,00±0,16 

PK %20 

(0.h) 
33,34±0,14 22,41±0,06 10,90±0,21  -0,20±0,21  1,15±0,17 

Kontrol 

(48.h) 
33,39±1,43 22,06±0,13 11,33±1,41 >0,999 

1,987E-

008±1,41 
>0,999 1,28±0,88 

PK %20 

(48.h) 
45,00±0 24,55±0,35 20,44±0,35 <0,0001* 9,11±0,35 <0,0001* 

0,002±4,224

E-004 

Two-Way Anova, Sidak testi, * p<0,05. 

 

4.2.10. Polifenolik kokteyl verilmiş MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A 

hücrelerinde Jam-A genindeki rölatif ekspresyonun karşılaştırılması 

Polifenolik kokteyl uygulanan MCF-7 hücrelerinde 48. saatteki kontrol 

hücrelerine göre Jam-A geni ekspresyonu ~7644 kat azalmıştır (p=0,0001). Polifenolik 
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kokteyl uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre Jam-

A geni ekspresyonu 1,34 kat azalmış görülmektedir ancak bu fark kontrole göre 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Polifenolik kokteyl uygulanan MCF-

10A hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre Jam-A geni ekspresyonu 49,24 kat 

azalmıştır (p<0,0001) (Şekil 4-12). 

 

 

Şekil 4-12: %20 PK verilen MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A hücrelerinde Jam-A 

geninde 48. saatteki rölatif ekspresyon değişimlerinin karşılaştırılması 

 

4.2.11. Polifenolik kokteyl verilmiş MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A 

hücrelerinde LFA-1 genindeki rölatif ekspresyonun karşılaştırılması 

Polifenolik kokteyl uygulanan MCF-7 hücrelerinde 48. saatteki kontrol 

hücrelerine göre LFA-1 geni ekspresyonu 1,37 kat azalmış görülmektedir, ancak kontrole 

göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Polifenolik kokteyl 

uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre LFA-1 geni 

ekspresyonu 11,22 kat artmıştır (p<0,0001). Polifenolik kokteyl uygulanan MCF-10A 

hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre LFA-1 geni ekspresyonu 8,33 kat 

artmıştır (p<0,001) (Şekil 4-13).  
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Şekil 4-13: %20 PK verilen MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A hücrelerinde LFA-1 

geninde 48. saatteki rölatif ekspresyon değişimlerinin karşılaştırılması 

 

4.2.12. Polifenolik kokteyl verilmiş MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A 

hücrelerinde VLA-4 genindeki rölatif ekspresyonun karşılaştırılması 

MCF-7 hücrelerinde VLA-4 geni ekspresyonu görülmemiştir. Polifenolik kokteyl 

uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre VLA-4 geni 

ekspresyonu ~14,06 kat (p<0,0001), MCF-10A hücrelerinde ~500 kat azalmıştır 

(p<0,0001) (Şekil 4-14).  

 

Şekil 4-14: %20 PK verilen MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A hücrelerinde VLA-4 

geninde 48. saatteki rölatif ekspresyon değişimlerinin karşılaştırılması 
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4.3. MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A Kontrol Hücrelerinde Jam-A, LFA-1 ve 

VLA-4 Ekspresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması 

İnvazif ER+ MCF-7 ve triple-negatif MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerinin 

Jam-A gen ekspresyon düzeyleri (∆Ct) invazif olmayan fibrokistik MCF-10A epitel 

hücreleri ile karşılaştırıldığında MCF-10A’ya göre MCF-7 ve MDA-MB-231 

hücrelerinin gen ekspresyon seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlılık bulundu 

(sırasıyla p=0,013 ve p=0,003) (Tablo 4-12 ve 4-13, Şekil 4-15A). MCF-7 hücrelerinde 

Jam-A gen ekspresyonu MCF-10A hücrelerine göre 12 kat daha az bulunurken (Tablo 4-

12), MDA-MB-231 hücrelerinde 12,46 kat daha az bulunmuştur (Tablo 4-13) (Şekil 4-

16). Buna göre Jam-A gen ekspresyonu hücrelere göre MCF-10A>MCF-7>MDA-MB-

231 olarak değişmektedir (Şekil 4-15A). 

MCF-7 hücrelerinde LFA-1 gen ekspresyonu MCF-10A hücrelerine göre 2,26 kat 

daha fazla bulunurken (Tablo 4-12, Şekil 4-16), MDA-MB-231 hücrelerinde 6,32 kat 

daha az bulunmuştur (Tablo 4-13, Şekil 4-16) ancak ∆Ct değerleri arasında yapılan 

karşılaştırmada MCF-7 ve MDA-MB-231 hücrelerinin gen ekspresyon seviyelerinde 

MCF-10A’ya göre istatistiksel olarak anlamlılık bulunmadı (p>0,05) (sırasıyla Tablo 4-

12 ve 4-13, Şekil 4-15B). LFA-1 gen ekspresyonu hücrelere göre MCF-7>MCF-

10A>MDA-MB-231 olarak değişmektedir (Şekil 4-15B). 

MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerinde VLA-4 gen ekspresyon düzeyleri 

(∆Ct) invazif olmayan fibrokistik MCF-10A epitel hücreleri ile karşılaştırıldığında MCF-

10A’ya göre MDA-MB-231 hücrelerinin gen ekspresyon seviyelerinde istatistiksel 

olarak anlamlılık bulunmuştur (p=0,007) (Tablo 4-13, Şekil 4-15C). MDA-MB-231 

hücrelerinde VLA-4 gen ekspresyonu MCF-10A hücrelerine göre 125,36 kat daha az 

bulunmuştur (Şekil 4-17). MCF-7 hücrelerinde VLA-4 ekspresyonu görülmediğinden 

karşılaştırma yapılamamıştır.  
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Tablo 4-12: MCF-7 ve MCF-10A Kontrol Hücrelerinde Jam-A ve LFA-1 Gen 

Ekspresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Genler 

MCF-10A 

∆Ct 

Ort.±SD 

MCF-7 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

 

2-∆∆Ct 

 

Jam-A 3,69±0,17 6,22±0,40 p=0,013*1 2,53 
0,173 

5,77 kat az 

LFA-1 14,09±1,36 12,91±1,93 p=0,6501 -1,18 
2,26 

2,26 kat  fazla 

* p<0,05 

1 One-Way Anova, Dunnett’s multipl comparisons test 

 

Tablo 4-13: MDA-MB-231 ve MCF-10A Kontrol Hücrelerinde Jam-A, LFA-1 ve VLA-

4 Gen Ekspresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Genler 

MCF-10A 

∆Ct 

Ort.±SD 

MDA-MB-

231 

∆Ct 

Ort.±SD 

∆Ct 

p-değeri 

∆∆Ct 

 

2-∆∆Ct 

 

Jam-A 3,69±0,17 7,33±0,13 p=0,003*1 3,64 
0,08 

12,46 kat az 

LFA-1 14,09±1,36 16,75±0,99 p=0,1151 2,66 
0,15 

6,32 kat az 

VLA-4 11,10±0,24 18,07±0,84 p=0,007*2 6,97 
0,007 

125,36 kat az 

* p<0,05 

1 One-Way Anova, Dunnett’s multipl comparisons test 

2 T-test 
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Şekil 4-15: MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A Kontrol Hücrelerinde Jam-A, LFA-1 ve 

VLA-4 Ekspresyon Düzeylerinin (∆Ct) Karşılaştırılması 

 

 

Şekil 4-16: MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A Kontrol Hücrelerinde Jam-A ve LFA-

1 Gen Ekspresyon Düzeylerinin (2-∆∆Ct) Karşılaştırılması 
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Şekil 4-17: MDA-MB-231 ve MCF-10A Kontrol Hücrelerinde VLA-4 Gen Ekspresyon 

Düzeylerinin (2-∆∆Ct) Karşılaştırılması 

4.4. Polifenolik Kokteylin Hücre Migrasyonu Üzerindeki Etkisi (Scratch Testi 

Sonuçları) 

4.4.1. Polifenolik Kokteylin MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine Anti-

Migratif Etkileri 

Polifenolik kokteylin hücre migrasyonuna etkisi MCF-7 hücrelerinde 

incelendiğinde doza bağımlı şekilde hücre migrasyonunu azalttığı gözlenmiştir (Şekil 4-

18). %5’lik dozun kontrole göre 4., 8. ve 24. saatlerde hücre migrasyonu üzerine negatif 

etkisi istatistiksel olarak anlamlı görülürken, %10’lik dozun tüm saatlerde hücre 

migrasyonunu istatistiksel olarak azalttığı görülmüştür (p<0,05) (Tablo 4-14, Şekil 4-19).  
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Şekil 4-18: Polifenolik Kokteylin MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine Anti-

Migratif Etkileri 

 

Tablo 4-14: Polifenolik kokteylin saatlere göre MCF-7 hücrelerindeki anti-migratif 

etkisinin kontrol hücreleri (dozsuz) ile karşılaştırılması 

% PK 

4.saat 

%Ortalama 

Kapanma 

±SD 

p-

değeri 

8.saat 

%Ortalama 

Kapanma 

±SD 

p-

değeri 

24.saat 

%Ortalama 

Kapanma 

±SD 

p-değeri 

48.saat 

%Ortalama 

Kapanma 

±SD 

p-değeri 

Kontrol 15,51 ± 1,94  35,39 ± 4,56  
85,17 ± 

10,10 
 100 ± 0  

%5 PK 2,65 ± 4,59 0,011* 22,04 ± 1,54 0,008* 63,13 ± 5,62 <0,0001* 90,16 ± 2,62 0,061 

%10 

PK 
3,53 ± 1,20 0,019* 19,64 ± 7,10 0,001* 52,15 ± 9,35 <0,0001* 71,80 ± 7,76 <0,0001* 

Two-way Anova, Tukey testi, * p<0,05 
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Şekil 4-19: Polifenolik kokteylin MCF-7 hücreleri üzerine anti-migratif etkisinin doz ve 

saatlere göre karşılaştırılması, * p<0,05 

4.4.2. Polifenolik Kokteylin MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine 

Anti-Migratif Etkileri 

Polifenolik kokteylin hücre migrasyonuna etkisi MDA-MB-231 hücrelerinde 

incelendiğinde hücre migrasyonunu azaltıcı etkisi doza bağımlı şekilde görülmüştür 

(Şekil 4-20). %5’lik dozun kontrole göre sadece 24. saatlerde hücre migrasyonu üzerine 

negatif etkisi istatistiksel olarak anlamlı görülürken, %35’lik doz için anti-migratif etki 

tüm saatlerde istatistiksel anlamlılık göstermiştir (p<0,05) (Tablo 4-15, Şekil 4-21). 

%35’lik dozun 48. saate kadar hücrelerin migrasyonunu durdurduğu 48.saatte tüm 

hücreleri plaka yüzeyinden kaldırarak hücreler üzerine sitotoksik etki yaptığı 

gözlenmiştir (Şekil 4-20). 
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Şekil 4-20: Polifenolik Kokteylin MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine 

Anti-Migratif Etkileri 

 

Tablo 4-15: Polifenolik kokteylin saatlere göre MDA-MB-231 hücrelerindeki anti-

migratif etkisinin kontrol hücreleri (dozsuz) ile karşılaştırılması 

% PK 

4.saat 

%Ortalama 

Kapanma 

±SD 

p-

değeri 

8.saat 

%Ortalama 

Kapanma 

±SD 

p-değeri 

24.saat 

%Ortalama 

Kapanma 

±SD 

p-değeri 

48.saat 

%Ortalama 

Kapanma 

±SD 

p-değeri 

Kontrol 25,09 ±1,70  29,31 ± 2,05  
90,15 ± 

10,10 
 99,65 ± 0,60  

%5 PK 15,95 ± 2,21 0,127 33,48 ± 3,70 0,633 
47,07 ± 

17,87 
<0,0001* 99,43 ± 0,72 0,998 

%35 

PK 
3,59 ± 0,93 0,0006* 0 ± 0 <0,0001* 0 ± 0 <0,0001* 0 ± 0 <0,0001* 

Two-way Anova, Tukey testi, * p<0,05 
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Şekil 4-21: Polifenolik kokteylin MDA-MB-231 hücreleri üzerine anti-migratif etkisinin 

doz ve saatlere göre karşılaştırılması, * p<0.05 

4.4.3. Polifenolik Kokteylin MCF-10A Hücre Hattı Üzerine Anti-Migratif Etkileri 

Polifenolik kokteylin hücre migrasyonuna etkisi MCF-10A hücrelerinde 

incelendiğinde 24. saate kadar hücre migrasyonunu engellediği ancak hücrelerin 24. 

saatten itibaren toparlanarak göç etmeye devam ettiği 48. saatte oluşturulan çiziğin 

%10’luk dozda bile neredeyse kapandığı görülmüştür (Şekil 4-22). Her iki dozda da 

kontrole göre sadece 24. saatlerde anti-migratif etki istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-16, Şekil 4-23).  
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Şekil 4-22: Polifenolik Kokteylin MCF-10A Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine Anti-

Migratif Etkileri 

 

Tablo 4-16: Polifenolik kokteylin saatlere göre MCF-10A hücrelerindeki anti-migratif 

etkisinin kontrol hücreleri (dozsuz) ile karşılaştırılması 

% PK 

4.saat %Ort. 

Kapanma 

±SD 

p-

değeri 

8.saat 

%Ort. 

Kapanma 

±SD 

p-

değeri 

24.saat %Ort. 

Kapanma ±SD 
p-değeri 

48.saat %Ort. 

Kapanma ±SD 

p-

değeri 

Kontrol 1,33 ±1,88  10,06 ± 9,85  100 ± 0  100 ± 0  

%5 PK 0,59 ± 1,03 0,991 10,44 ± 3,18 0,997 81,62 ± 14,70 0,014* 100 ± 0 >0,999 

%10 PK 0,44 ± 0,62 0,989 2,68 ± 3,79 0,498 45,85 ± 9,10 <0,0001* 87,71 ± 13,32 0,162 

Two-way Anova, Tukey testi, * p<0,05 
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Şekil 4-23: Polifenolik kokteylin MCF-10A hücreleri üzerine anti-migratif etkisi, * 

p<0.05 

4.5. Polifenolik Kokteylin Hücre Morfolojisine Etkileri 

Polifenolik kokteylin %20’lik dozu 48 saat sonra hücre morfolojisinde ciddi 

değişiklikler yapmaktadır. Polifenolik kokteyl verilen tüm hücrelerde 48 saat sonra hücre 

sayısında azalma, sitoplazmada küçülme, hücre zarı bütünlüğünde bozulma meydana 

geldiği ve hücreler arası bağlantıların koparak hücrelerin flask yüzeyinden ayrıldığı 

gözlemlenmiştir (Şekil 4-24, 4-25, 4-26).  
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Şekil 4-24: Polifenolik Kokteylin (%20) 48 saat sonra MCF-7 Hücre Morfolojisine 

Etkileri 

 

 

Şekil 4-25: Polifenolik Kokteylin (%20) 48 saat sonra MDA-MB-231 Hücre 

Morfolojisine Etkileri 
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Şekil 4-26: Polifenolik Kokteylin (%20) 48 saat sonra MCF- 10A Hücre Morfolojisine 

Etkileri 
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5. TARTIŞMA 

Kadınlarda en sık görülen kanser tipi olan meme kanseri vakalarında başlıca ölüm 

nedeni metastazdır (McSherry ve ark. 2011; Vazquez ve ark. 2017). Hücre migrasyonunu 

yöneten proteinlerin kanser metastazının ortaya çıkmasında rol oynadığı pek çok 

çalışmada gösterilmiştir (Bendas ve Borsig 2012; Knights ve ark. 2012; Zhao ve ark. 

2014). Bu nedenle hücre migrasyonu ile ilgili mekanizmaların aydınlatılması meme 

kanserinde metastazı önlemede tedavi yöntemleri geliştirmek açısından önemlidir. 

Epitel ve endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantı proteinlerinden biri olan Jam A 

(junctional adhesion molecule-A) upregülasyonunun nazofarenks kanser hücrelerinde 

EMT sürecini başlattığı ve Jam-A’nın susturulmasının bu durumu geri çevirdiği 

belirtilmiştir. Aynı zamanda Jam-A ekspresyon seviyeleri nazofarenks kanserinde kötü 

prognoz ile ilişkilendirilmiştir (Tian ve ark. 2015). Jam-A’nın susturulmasının mide 

kanserinde proliferasyonu uyardığı, apoptozu inhibe ettiği bildirilmiştir (Ikeo ve ark. 

2015). Jam-A’nın küçük hücreli akciğer kanserinde ekspresyon seviyesindeki artış ile 

tümör gelişimi arasında korelasyon olduğu ve Jam-A’nın in vitro olarak susturulmasının 

akciğer kanser hücrelerinin büyümesini inhibe ettiği rapor edilmiştir (Zhang ve ark. 

2013).  

Jam-A gen ifadesi seviyeleri ile meme kanserinde hücre göçü arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışma sonuçları ise çelişkilidir. Bazı çalışmalarda Jam-A gen ifadesi 

seviyelerinin meme kanseri hücrelerinde hücre göçü ile ters orantılı ilişkisi olduğu (Naik 

ve ark. 2008; Wang ve Lui, 2012; Cao ve ark. 2014), bazılarında ise Jam-A ve Her-2 

genlerinin ekspresyonlarında ve dolayısıyla tümör agresifliği arasında pozitif ilişki 

olduğu (McSherry ve ark. 2009 ve 2011) gösterilmiştir. Jam-A ve Her-2 ekspresyonu 

arasında pozitif korelasyon belirtilmiş ve Jam-A’nın tümör agresifliği ile ilişkisi ortaya 

konmuştur (Brennan ve ark. 2013). Yine son zamanlarda yapılan bir çalışmada Jam-A’nın 

aşırı ekspresyonunun ve in vitro olarak ekstrasellüler domeni kesilmiş halinin anti-HER2 

terapisine direnç ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Leech ve ark. 2018). MCF-7 

hücrelerinde Jam-A’nın susturulması ile Rap1 GTPaz aracılı β1 integrin ekspresyonu 

azaltılmasıyla hücre migrasyonununda azalma olduğu belirtilmiştir. Bu sonuçlara 

dayanarak araştırmacılar Jam-A’nın meme kanseri hücre göçünde önemini vurgulamıştır 

(McSherry ve ark. 2011). Bir diğer çalışmada transforme edici büyüme faktörü beta-1 

(Transforming growth factor-β1, TGF- β1)’in Jam-A’yı aşağı yönde düzenleyerek 
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(downregülasyon) meme kanserinde invazyonu baskıladığı belirtilmiştir (Wang ve Lui, 

2012). Jam-A’nın genellikle meme, akciğer ve böbrek tümörlerinde upregüle olduğu ve 

ksenograft insan tümörlerine in vivo olarak Jam-A antikoru verilmesinin tümör 

büyümesini belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir (Goetsch ve ark. 2013). Jam-A 

downregülasyonunun apoptozu arttırarak meme kanseri gelişimini azalttığı bildirilmiştir 

(Murakami ve ark. 2011). Çalışmamızda invazif ER+ MCF-7 ve triple-negatif MDA-

MB-231 meme kanseri hücrelerinin Jam-A gen ekspresyon düzeyleri (∆Ct) invazif 

olmayan fibrokistik MCF-10A epitel hücreleri ile karşılaştırıldığında MCF-10A’ya göre 

MCF-7 ve MDA-MB-231 hücrelerinin gen ekspresyon seviyelerinde istatistiksel olarak 

anlamlılık bulunmuştur (sırasıyla p=0,013 ve p=0,003). MCF-7 hücrelerinde Jam-A gen 

ekspresyonu MCF-10A hücrelerine göre 5,77 kat daha az bulunurken, MDA-MB-231 

hücrelerinde 12,46 kat daha az bulunmuştur. Buna göre Jam-A gen ekspresyonu hücrelere 

göre MCF-10A>MCF-7>MDA-MB-231 olarak değişmektedir. Buna göre bizim 

çalışmamızda Jam-A geninin meme kanseri hücrelerinde invazyon ile ters ilişkili 

olabileceği söylenebilir. Elde ettiğimiz sonuçlar daha önceden meme kanseri hücrelerinde 

Jam-A ve hücre migrasyonu arasında ters ilişki bulan diğer çalışmaları (Naik ve ark. 

2008; Wang ve Lui, 2012; Cao ve ark. 2014) destekmektedir. Literatürde Jam-A geninin 

düşük ekspresyonu ile invazyon arasında ilişki kuran diğer çalışmalar da mevcuttur (Fong 

ve ark. 2012; Koshiba ve ark. 2009; Huang ve ark. 2014). Ayrıca renal hücreli karsinomda 

Jam-A downregülasyonu ile hücre-hücre bağlantılarının kaybının tümör hücrelerinin 

migrasyonunu uyardığı bildirilmiştir (Gutwein ve ark. 2009). Fong ve arkadaşlarının 

çalışmasında Jam-A’nın düşük ekspresyonu ile pankreas kanserinde metastaz ve kötü 

prognoz arasında ilişki kurulmuştur (Fong ve ark. 2012). Jam-A ekspresyonu ile 

endometrium kanserinde myometrial invazyon arasında ters ilişki saptanmıştır (Koshiba 

ve ark. 2009). Düşük Jam-A ekspresyonu mide kanseri hastalarında tümör boyutu, 

lenfatik damar invazyonu, lenf nodu metastazı, TNM grade ve düşük sağkalım arasında 

ilişki bulunmuştur (Huang ve ark. 2014). 

Çalışmamızda 48. saatte MCF-7 kontrol hücrelerinde Jam-A gen ekspresyonu 

devam ederken %20 polifenolik kokteyl uygulanmış hücrelerde Jam-A gen ekspresyonu 

belirlenemeyecek seviyededir. Azalmadaki  değişimi hesaplayabilmek için Ct değeri 45 

alındığında polifenolik kokteyl uygulanan MCF-7 hücrelerinde 48. saatteki kontrol 

hücrelerine göre Jam-A geni ekspresyonunun ~7644 kat azaldığı görülmüştür (Şekil 5-

1A). Polifenolik kokteyl uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatteki kontrol 
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hücrelerine göre Jam-A geni ekspresyonu 1,34 kat azalmış görülmektedir (Şekil 5-1A) 

ancak ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak 

anlamlılık bulunamamıştır (p>0,05) (Şekil 5-1B). Polifenolik kokteyl uygulanan MCF-

10A hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre Jam-A geni ekspresyonu 49,24 kat 

azalmıştır (Şekil 5-1A). Bu verilere göre polifenolik kokteylin Jam-A geni ekspresyonunu 

MCF-7 ve MCF-10A hücrelerinde azalttığı ama etkinliğini en çok MCF-7 hücresinde 

gösterdiği görülmüştür. Polifenolik kokteyl MDA-MB-231 hücrelerinde Jam-A geninin 

ekspresyonunu etkilememiştir. 

LFA-1 genelde lökositlerde eksprese olan bir gen olduğundan tümör hücrelerinde 

bu genin ekspresyonu ile ilgili çalışmalar literatürde sınırlıdır. Çin Han populasyonunda 

yapılan bir çalışmada LFA-1 rs8058823 ve rs2230433 polimorfizmleri infiltratif duktal 

meme kanseri ile ilişkili bulunmuştur. Rs8058823 AG, rs2230433 CG genotiplerinin 

infiltratif duktal meme kanseri için riski arttırdığı önerilmiştir (Fu ve ark. 2011). Tokat 

ve arkadaşlarının çalışmasında ise rs8058823 normal AA genotipi ve A alleli, rs2230433 

nadir GG genotipi meme kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir. Aynı çalışmada JAM-A 

rs790056 T aleli ve LFA-1 rs8058823 A aleli birlikteliğinin meme kanseri için riski 

arttırdığı önerilmiştir (Tokat ve ark. 2018). Wang ve ark.CD44 ile LFA-1 ve VLA-4 

arasındaki çarpraz bağlantının ekzositoz ile MDA-MB-435S meme kanseri hücrelerinde 

LFA-1 ve VLA-4’ün ekspresyonunu uyararak meme kanseri hücrelerinin transendotelyal 

migrasyonunu uyardığını bildirmiştir (Wang ve ark. 2005). Tümörlü alanda LFA-1’in 

lökosit ekstravazasyonunda gerekli olduğu LFA-1/ICAM-1 etkileşimin melanoma kanser 

hücrelerinin endolete transmigrasyonuna yardım ettiği savunulmuştur (Ghislin ve ark. 

2012). Soto ve arkadaşları MDA-MB-231 hücrelerinde LFA-1 ekspresyonunun 

durdurulmasının farelerde beyin metastazını engellediğini göstermiştir (Soto ve ark. 

2016). Diğer taraftan in vitro ve in vivo çalışmalarda LFA-1/ICAM-1 birlikteliğinin 

kanser hücrelerine karşı immün cevap oluşturduğu belirtilmiştir (Ferrini ve ark. 1994; 

Cohen ve ark. 2003; Hochman ve ark. 2013).  

Çalışmamızda MCF-7 hücrelerinde LFA-1 gen ekspresyonu MCF-10A 

hücrelerine göre 2,26 kat daha fazla bulunurken, MDA-MB-231 hücrelerinde 6,32 kat 

daha az bulunmuştur. Ancak ∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada invazif 

olmayan fibrokistik MCF-10A epitel hücreleri ile karşılaştırıldığında MCF-7 ve MDA-

MB-231 hücrelerinin gen ekspresyon seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlılık 
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bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmamızda LFA-1 gen ekspresyonunun hücrelere göre MCF-

7>MCF-10A>MDA-MB-231 olarak değiştiği ancak bu değişimin MCF-10A’ya göre 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Vasse ve arkadaşlarının çalışmasında 

LFA-1 ekspresyonu MDA-MB-231 hücrelerinde MCF-7 hücrelerine göre daha fazla 

tespit edilmiş ve NaPa (Sodium phenylacetate)’ın doz bağımlı şekilde MDA-MB-231 ve 

MCF-7 hücrelerinde LFA-1 ve ICAM-1 ekspresyonunda artışa ve hücrelerin 

migrasyonunda azalmaya neden olduğu gösterilmiştir (Vasse ve ark. 2001). Budinsky ve 

arkadaşlarının çalışmasında ise VCAM-1, LFA-1 alpha, LFA-1 beta ve beta-3 integrin 

HBL-100, MCF-7, SK-BR-3 ve ZR-75-1 hücrelerinin hiçbirinde tespit edilememiştir 

(Budinsky ve ark. 1997). Çalışmamızda %20’lik polifenolik kokteyl uygulanan MCF-7 

hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre LFA-1 geni ekspresyonu 1,37 kat 

azalmış (Şekil 5-1A), ancak ∆Ct ve ∆∆Ct değerleri arasında yapılan karşılaştırmada 

istatistiksel olarak anlamlılık bulunamamıştır (p>0,05) (Şekil 5-1B). %20’lik polifenolik 

kokteyl uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatteki kontrol hücrelerine göre 

LFA-1 geni ekspresyonunun 11,22 kat arttığı tespit edilmiştir (p<0,0001) (Şekil 5-1A). 

Polifenolik kokteyl uygulanan MCF-10A hücrelerinde ise 48. saatteki kontrol hücrelerine 

göre LFA-1 geni ekspresyonu 8,33 kat artmıştır (p<0,001) (Şekil 5-1A). Buna göre 

polifenolik kokteyl MCF-7 hücrelerinde LFA-1 gen ekspresyonunu etkilemezken MDA-

MB-31 ve MCF-10A hücrelerinde arttırmıştır. Bu etki MDA-MB-231 hücrelerinde daha 

belirgindir. 

Endotelde VLA-4 aracılı VCAM-1 etkileşiminin melanom hücrelerinde hücre 

adezyonu ve TEM için gerekli olduğu ve selektin ligandlar olmasa bile tümör 

hücrelerinde ekstravazasyonu desteklediği ve böylece VLA-4’ün bir adezyon molekülü 

gibi davrandığı bildirilmiştir (Liang ve Dong, 2008; Bendas ve Borsig 2012). 

Gastrointestinal stromal tümörlerde VLA-4 ekspresyonu ile uzak organ metastazı 

arasında ilişki olduğu bildirilmiştir (Pulkka ve ark. 2018). Çeşitli çalışmalarda 

hematopoetik kökenli bir çok hücrede eksprese edilen ve lökosit transendotelyal göçünde 

ve tümör metastazında önemli bir role sahip olan VLA-4 (very late antigen-4, α4β1, 

CD49d/CD29)’ün meme kanseri hücrelerinin akciğer, kemik ve beyine metastazlarında 

anormal ekspresyon gösterdiği tespit edilmiştir (Schlesinger ve Bendas, 2015; Sharma 

ve ark. 2017). Wang ve arkadaşları tarafından transendotelyal migrasyonda VLA-4’ün 

LFA-1 ile birlikte hareket ettiği önerilmiştir. Aynı çalışmada CD44’ün MDA-MB-435S 

ve Hs578T meme kanseri hücrelerinde LFA-1 ve VLA-4 ekspresyonunu arttırdığı 
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gösterilmiştir (Wang ve ark. 2005). Lian ve arkadaşları meme kanseri dokularında 

ITGA-4 (VLA-4) geninde hipermetilasyonlar tespit etmişlerdir (Lian ve ark. 2012). β1-

integrinlerin in vitro inhibisyonunun tümör hücrelerinin proliferasyonunda azalmaya, 

apoptozunda artmaya neden olduğu belirtilmiştir (Park ve ark. 2006). Hanieh ve 

arkadaşları bir aril hidrokarbon reseptör agonisti olan Flavipin’in MDA-MB-231 

hücrelerinde ITGA-4 (VLA-4) ekspresyonunu ve in vitro hücre migrasyonunu 

azalttığını göstermişlerdir (Hanieh ve ark. 2016).  

Çalışmamızda MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerinde VLA-4 gen ekspresyon 

düzeyleri (∆Ct) invazif olmayan fibrokistik MCF-10A epitel hücreleri ile 

karşılaştırıldığında MDA-MB-231 hücrelerinde VLA-4 gen ekspresyonu MCF-10A 

hücrelerine göre 125,36 kat daha az bulunmuştur (p=0,007). MCF-7 hücrelerinde VLA-

4 ekspresyonu görülmediğinden karşılaştırma yapılamamıştır. Çalışmamızdaki bulgulara 

benzer olarak Budinsky ve arkadaşları immünohistokimya yöntemiyle MCF-7, SK-BR-3 

ve ZR-75-1 meme kanseri hücrelerinde ICAM-1 ve VLA-4 ekspresyonunun meme 

fibroadenom hücreleri ve normal meme epiteli hücrelerine göre daha az olduğunu tespit 

etmişlerdir. Aynı çalışmada VLA-4 ekspresyonunu flow sitometri analizi ile sadece 

benign hücre hattı HBL-100’de gösterilmiş, MCF-7, SK-BR-3 ve ZR-75-1 hücre 

hatlarında ise tespit edilememiştir (Budinsky ve ark. 1997). Çalışmamızda %20 

polifenolik kokteyl uygulanan MDA-MB-231 ve MCF-10A hücrelerinde 48. saatte 

kontrol hücrelerinde VLA-4 geni ekspresyonu devam ederken polifenolik kokteyl 

uygulanmış hücrelerde VLA-4 geni ekspresyonu belirlenemeyecek kadar az 

bulunmuştur. Azalmadaki değişimi hesaplayabilmek için Ct değeri 45 alınmış ve buna 

göre yapılan hesaplamada polifenolik kokteyl uygulanan MDA-MB-231 hücrelerinde 48. 

saatteki kontrol hücrelerine göre VLA-4 geni ekspresyonunun ~14,06 kat azaldığı, MCF-

10A hücrelerinde ise ~500 kat azaldığı görülmüştür (p<0,0001) (Şekil 5-1A ve B). Buna 

göre polifenolik kokteylin VLA-4 geni ekspresyonunu hem MCF-10A hem de MDA-

MB-231 hücrelerinde istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttığı ama bu azaltıcı etkisini 

daha çok MCF-10A hücrelerinde yaptığı belirlenmiştir. 
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Şekil 5-1: Polifenolik kokteyl verilmiş MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A 

hücrelerinde Jam-A, LFA-1 ve VLA-4 genlerindeki rölatif ekspresyon değişimlerinin 

birlikte değerlendirilmesi 

 

Polifenolik kokteylin ‘scratch testi’ ile hücre migrasyonuna etkisine baktığımızda 

tüm hücrelerde doza bağımlı şekilde hücre migrasyonunu azalttığı gözlenmiştir. Bu testte 

uygulanan dozlar hücrelerin WST-1 grafiklerine göre karar verilmiştir. Buna göre MCF-

7 ve MCF-10A için sitotoksik doz %5-10 arasında iken, MDA-MB-231 için %20-35 

aralığındadır. Bu sebeple MCF-10A ve MCF-7 hücreleri için ‘scratch testi’nde %5 ve 

%10’luk doz kullanılırken, MDA-MB-231 hücreleri için %5 ve %35’lik doz 

kullanılmıştır.  

Polifenolik kokteylin hücre migrasyonu üzerine negatif etkisine tüm hücrelerde 

birlikte baktığımızda 48. saatte %10’luk polifenolik kokteyl uygulanmış hücrelerde 
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MCF-7 %71,80 kapanırken (Şekil 5-2A) MCF-10A %87,70 kapanmıştır (Şekil 5-2C). 

%35’lik doz uygulanan MDA-MB-231 ise hiç kapanmamıştır (Şekil 5-2B). %20 

polifenolik koktey uygulanmış hücrelerde 48. saatte Jam-A gen ekspresyonu MCF-7’de 

~7644 kat azalırken (Şekil 5-2A), MCF-10A’da 49,24 kat azalmakta (Şekil 5-2C), MDA-

MB-231’de değişmemektedir (Şekil 5-2B). Polifenolik kokteyl ile MCF-’10A’ya göre 

daha az kapanan MCF-7’de Jam-A ekspresyonun MCF-10A’ya göre daha fazla azalması 

Jam-A’nın MCF-7’de hücre migrasyonu ile ilişkili olduğunu ve polifenolik kokteylin 

MCF-7 hücrelerinde JAM-A ekspresyonunu azaltarak hücre migrasyonunu azalttığını 

ortaya koymaktadır. Öte yandan doz uygulanmamış hücrelerdeki ekspresyon seviyeleri 

Jam-A için MCF-10A>MCF-7>MDA-MB-231 olması ve MCF-10A’nın hücre 

kültüründe Tripsin-EDTA ile flasktan en zor kaldırılan hücre olması hücreler arası sıkı 

bağlantıların çokluğu ve Jam-A geni ekspresyonu fazla olan bir hücre olmasından 

kaynaklanabilir. MCF-10A her nekadar fibrokistik, non-invazif bir hücre olsa da hücre 

kültüründe kolayca çoğaltılabilmektedir. Bu progresyon hücre kültüründe sağlanan besin 

maddeleri ile gerçekleşmektedir. MCF-10A hücrelerinde Jam-A ekspresyonu kullanılan 

besin maddeleri tarafından tetikleniyor olabilir. %35’lik polifenolik kokteyl verilen 

MDA-MB-231 hücrelerinde 48. saatte hücre migrasyonu tamamen durmuşken Jam-A 

seviyelerinin kontrole göre değişmemesi ise polifenolik kokteylin MDA-MB-231 

hücrelerinde hücre migrasyonunu Jam-A üzerinden engellemediği başka yolakları 

etkilediğini göstermektedir.  

LFA-1 gen ekspresyonunun MCF-7 hücrelerinde değişmemesi polifenolik 

kokteylin anti-migratif etkisini MCF-7 hücrelerinde LFA-1 üzerinden 

gerçekleştirmediğini gösterir (Şekil 5-2A). LFA-1 gen ekspresyonunun MCF-10A ve 

MDA-MB-231’de artması ve en az kapanan (MDA-MB-231) hücrede gen 

ekspresyonunun en çok artması (MCF-10A 8,83 kat, MDA-MB-231 11,22 kat) MDA-

MB-231 hücrelerinde LFA-1 gen ekspresyon seviyesi ile hücre migrasyonu arasında ters 

ilişki olabileceğini ve polifenolik kokteylin bu hücre hattında LFA-1 gen ekspresyonunu 

arttırarak anti-migratif etki edebileceğini göstermektedir (Şekil 5-2B). 

MDA-MB-231 hücrelerinde VLA-4 gen ekspresyonunun non-invazif MCF-10A 

hücrelerine göre 125,36 kat daha az bulunması (p=0,007) VLA-4 ve MDA-MB-231 hücre 

migrasyonu arasında ters ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Wang ve arkadaşları 

tarafından transendotelyal migrasyonda VLA-4’ün LFA-1 ile birlikte hareket ettiği 

önerilmiştir (Wang ve ark. 2005). Ancak çalışmamızda polifenolik kokteyl verilen 
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hücrelerde MCF-10A ve MDA-MB-231 hücrelerinde LFA-1 gene ekspresyonu artarken 

VLA-4 azalmıştır (Şekil 5-2C ve 5-2B). Polifenolik kokteyl uygulanmış MDA-MB-231 

hücrelerinde kontrole göre gen ekspresyonunda azalmaya yol açması polifenolik 

kokteylin anti-migratif etkisini VLA-4 üzerinden yapabileceğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5-2: Polifenolik kokteylin anti-migratif etkisinin tüm hücre hatlarında genlerle 

birlikte gösterilmesi 

A) 

B) 

C) 
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Fenolik bileşenlerin hücre migrasyonuna etkilerini araştıran çalışmalara 

baktığımızda, luteolinin MDA-MB-231 hücrelerinde VEGF-A üretimini azaltarak hücre 

migrasyonunu azalttığı bildirilmiştir (Sun ve ark. 2015; Cook ve ark. 2017). EGCG’nin 

MMP’ler üzerinden etki ederek meme kanseri hücrelerinde in vitro olarak migrasyonu 

azalttığı tespit edilmiştir (Sen ve ark. 2010; Sen ve Chatterjee, 2011). Slivova ve 

arkadaşları EGCG’ın uPA sekresyonunu uyararak meme kanseri hücrelerinin 

invazyonunu inhibe ettiğini göstermiştir (Slivova ve ark. 2005). Zhang ve arkadaşları 

EGCG’ın MCF-7 hücrelerinde vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP) 

ekspresyonunu ve Rac1 aktivitesi azaltmak suretiyle hücre migrasyonunu engellediğini 

bildirmiştir (Zhang ve ark. 2009). Apigenin ve luteolinin MDA-MB-231 hücrelerinde 

MMP-1 ekspresyonu ve CYP1A1 aktivitesini azaltarak hücre migrasyonunu engellediği 

belirtilmiştir (Hong ve ark. 2018). Apigeninin MDA-MB-231 hücrelerinde u-PA’nın 

parsiyel olarak ekspresyonunu azalttığını ve MMP-9 sekresyonunu tamamen inhibe 

ederek invazyonu engellediği bildirilmiştir (Lindenmeyer ve ark. 2001). Kabala-Dzik ve 

arkadaşları fenolik bileşenlerce zengin propolisin içerdiği CA (kafeik asit) ve CAPE 

(kafeik asit fenetil ester) bileşenlerinin MDA-MB-231 hücrelerinde hücre migrasyonu 

azalttığını, CAPE’in CA’ya göre iki kat fazla anti-migratif etkisi olduğunu göstermiştir 

(Kabala-Dzik ve ark. 2017). Bonuccelli ve arkadaşlarının çalışmasında CAPE’in MCF-7 

hücrelerinde hücre migrasyonunu azalttığı gösterilmiştir (Bonuccelli ve ark. 2017). 

Wadhwa ve arkadaşları tarafından CAPE ve CAPE+ gamma cyclodextrin (γCD) 

kompleksinin bireysel ve birlikte MCF-7 ve MDA-MB-231 hücrelerinde anti-migratif 

etkisi tespit edilmiştir (Wadhwa ve ark. 2016). Xuan ve arkadaşlarının çalışmasında Çin 

propolisinin etanol ekstraktının MDA-MB-231 ve MCF-7 hücrelerinde ANXA7 gen 

ekspresyonunu arttırdığı, NF-𝜅B p65 seviyelerini düşürdüğü gözlenmiş ve ektraktın 

antimigratif etkisi araştırılmıştır. Anti-migratif etki MDA-MB-231 hücrelerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bulurken MCF-7 hücrelerinde hücre migrasyonu kontrole göre 

istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (Xuan ve ark. 2014). Frion-Herrera ve 

arkadaşları farklı tip Küba propolisleriyle (kırmızı, kahverengi, yeşil) yaptıkları 

çalışmada kırmızı propolisin MDA-MB-231 hücrelerinde anti-apoptotik ve anti-migratif 

etkilerini bildirmiştir (Frion-Herrera ve ark. 2018). Chang ve arkadaşları CAPE ve Çin 

propolisinin etanol ekstraktının, Lipopolisakkarid (LPS) ile uyarılmış MDA-MB-231 

hücrelerinde, inflamatuar mikroçevrede, hücre proliferasyonunu ve migrasyonunu TLR4 

sinyal yolağının inhibisyonu, apoptozis ve otofaji aracılığıyla engellediğini bildirmiştir 
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(Chang ve ark. 2017). Yine propolis içeriğinde bulunan bir flavon olan krisinin triple-

negatif meme kanseri hücrelerinde doz bağımlı şekilde hücre migrasyonunu inhibe ettiği 

gösterilmiştir. Krisinin bu hücrelerde E-kaderin geni ekspresyonunu arttırırken MMP-10, 

vimentin, snail, slug genlerini azalttığı bildirilmiştir (Yang ve ark. 2014). 

Literatürde polifenolik bileşenlerin Jam-A, LFA-1 ve VLA-4 üzerine etkilerini 

araştıran çalışma yoktur, bu nedenle çalışmamız özgündür. Çalışmamızda polifenolik 

kokteyl içindeki bileşiklerin bireysel olarak meme kanseri hücre hatlarındaki hücre 

migrasyonuna etkilerine bakılmadı. Ancak bireysel olarak bu bileşenlerin sitotoksik ve 

apoptotik etkilerine daha önceki çalışmalarımızda bakılmış ve fenolik bileşenler 

açısından yoğun propolisin MCF-7, MDA-MB-231, SKBR-3 ve fibrokistik MCF-10A 

hücre hatlarında düşük dozlarda bile %50 sitotoksik etki gösterdiği tespit edilmiştir 

(Seyhan ve ark. 2017 ve 2018) (İÜ BAP 6043, İÜ BAP 28301). Hücre migrasyonlarını 

karşılaştırmak için çalışmamızda en basit migrasyon testi olan ‘scratch testi’ kullanılmış 

ve hücre migrasyonu kabaca değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarımız diğer kalitatif ve 

kantitatif invazyon testleri ile tekrarlanmalıdır. LFA-1 daha çok lökositlerde eksprese 

olan bir gendir ve tümör metastazında daha çok lökositler üzerinden etki göstermektedir. 

Çalışmamızda tümör hücreleri ile tümör hücreleriyle etkileşime giren lökositler 

arasındaki LFA-1 gen ekspresyon seviyelerine bakılamamıştır.  Sonuçlarımız polifenolik 

bileşenlerin meme kanseri tümör hücreleri üzerine sitotoksik ve apoptotik etkilerinin 

yanında anti-metastatik özelliklerinin de olduğunu ve polifenolik bileşenlerin kanser 

tedavisinin bir parçası olarak düşünülebileceğini gösterse de sonraki çalışmalarda hücre 

migrasyonu ile ilişkili genlerin ekspresyon seviyelerindeki değişimlerin proteomik 

analizlerle izlenmesi önerilmektedir.  
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