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Önsöz 

Östrojen hormonları, özellikle kandaki en etkin östrojen olan 17-östradiyol (E2), meme 

dokusu dahil bir çok doku ve organ fizyolojisinde önemli bir rol oynar.  E2 meme 

kanserlerinin başlamasından ve ilerlemesinden de sorumludur.  E2 sinyali bir transkripsiyon 

faktörü olan östrojen reseptörü (ER) tarafından taşınır. E2-ER kompleksi, gen ifadesini 

başlıca Östrojen Yanıt Elemanları (ERE) adı verilen özel DNA dizilerine bağlanarak düzenler. 

Güncel tedavi yaklaşımları endokrin-tedavilerini içermekte; E2 sentezinde rol oynayan 

enzimlerin aktivitesini baskılayarak dolaşımdaki E2 miktarını azaltmayı veya ER’ye 

bağlanabilen E2 antagonistleri kullanarak ER işlevlerini önlemeyi amaçlamaktadır. Ancak, 

zaman içerisinde tedavi etkisini kaybederek tedaviye yanıt verebilen ER-pozitif meme 

kanserlerinin tedavi-dirençli kanserlere dönüşmesine neden olmaktadır.  Bu da, güncel 

endokrin tedavi yaklaşımlarını yetersiz bırakmakta ve yeni yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu 

kılmaktadır.  Bir modüler protein olan ER’ünü şablon olarak kullanarak ERE’lere bağlanan 

monotransaktivatör ya da monotransrepressör diye adlandırdığımız yapay transkripsiyon 

regülatörleri inşa ettik. Bu monotransregülatörlerin ER-negatif ve ER-pozitif hücre 

modellerinde ERE-güdümlü gen ifadelerini düzenleyerek hücre çoğlamalarını 

düzenleyebildiklerini bulguladık. TÜBİTAK-KBAG 212T031 tarafından destekelenen bu 

çalışmalarımızda, geliştirdiğimiz monotransregülatörlerin sentetik biyoloji, biyoteknoloji ve tıp 

alanlarında yeni deney ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesine öncülük edebileceğini 

düşünmekteyiz.   
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Özet 

17β-östradiyol (E2) meme dokusu dahil bir çok doku ve organın fizyolojik ve patofizyolojik 

regulasyonunda önemli rol oynar.  E2, hedef doku hücre işlevlerini östrojen reseptörü 

(ER)’ne bağlanarak sağlar. Modüler doğalı bir transkripsiyon faktörü olan ER özel DNA 

dizileri olan Östrojen Yanıt Elemanları’na (ERE) bağlanarak hücre çoğalımı ve ölümününde 

rol oynayan gen ifadelerini düzenler. E2-ER sinyalinin hücrelerdeki temel rolü nedeniyle 

güncel meme kanseri tedavi yaklaşımları, E2 sentezini sağlayan enzimleri baskılayarak 

dolaşımdaki E2 miktarını azaltmayı veya E2 antagonistleri kullanarak ER işlevini önlemeyi 

amaçlar. Başlangıçta etkin yaklaşımlar olmalarına rağmen, hastalar zaman içerisinde bu 

tedavilere direnç geliştirirler. Bu da, güncel tedavi yaklaşımlarını yetersiz kılmakta ve yeni 

yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. ERE-bağımlı gen ifadelerinin hücre 

işlevlerindeki önemi nedeniyle, gen transkripsiyonlarının E2-ER’den bağımsız olarak 

düzenlenmesinin yeni tedavi yaklaşımlarına yol açabileceğini öngördük. Bu amaçla, ER’in 

modüler doğasından yararlanarak ERE’ye bağlanabilen protein modülü inşa ettik. Diğer 

transkripsiyon faktörlerinden elde ettiğimiz aktivasyon veya repressör ünitelerini bu modüle 

genetik olarak ekleyerek monotransaktivatör veya monotransrepresör proteinleri geliştirdik. 

ER-negatif meme kanseri model hücrelerinde yaptığımız çalışmalarda, monotransaktivatörün 

ERE-güdümlü gen ifadelerini E2-ER’ye benzer şekilde düzenleyerek hücre çoğlamasını 

baskıladığını bulguladık.  Beklentimize koşut olarak, monotransrepressör ERE-güdümlü gene 

ifadelerini E2-ER’ye göre tam tersi yönlerde regüle ederek hücre çoğalmasını arttırdı.  

Bulgularımızı Ağustos-2015’te Plos One dergisinde yayınladık. Süregelen çalışmalarımızda, 

monotransrepressörlerin ER-pozitif model hücrelerde de ERE-bağımlı gen ifadelerini E2-

ER’ye ters-yönde düzenlemesine rağmen hücre çoğalmasını öngörümüze karşıt olarak E2-

ER’e benzer şekilde arttırdığını bulguladık. Gen ifadelerini E2-ER’ye koşut olarak düzenleyen 

monotransaktivatörler ise E2-ER’nin tam tersine hücre çoğlamasını baskıladı. Bu sonuçlar, 

gen ifadelerini E2-ER’den bağımsız düzenleyebilen monotransregülatörlerin hücre 

çoğalmasına etkilerinin hücre tipine bağlı olduğunu ve E2-ER sinyalinin farklı mekanizmalar 

kullanarak hücre çoğalmasını etkilediğini önermektedir. Kavram-kanıtlama olarak 

değerlendirdiğimiz bu bulgularımız, yaklaşımımızın biyolojik bilimlerde ve tıp alanlarında yeni 

deney ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabiliceğini önermektedir. 

TÜBİTAK-KBAG-212T031 tarafından destekelen çalışmalarımızı yayına hazırlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, öströjen, öströjen reseptör, öströjen yanıt elemanı, 

yapay transregülatör  
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Abstract 

17β-estradiol (E2) as the main estrogen hormone plays critical roles in physiology and 

pathophysiology of many tissues including breast.  E2 exerts its effect by binding to 

transcription factor, estrogen receptor (ER).  ER interactions with estrogen responsive 

elements (EREs) of DNA are critical for regulating gene expressions involved in cellular 

proliferation.  Due to the centrality of E2-ER signaling in breast cancer, therapeutic modalities 

are centered around the reduction/ablation of circulating E2 by inhibitors of enzymes involved 

in E2 synthesis and/or of ER functions by E2 antagonists.  However, patients eventually 

develop resistance to such therapies, necessitating the development of new approaches.  

Since ERE-driven genes are critical for cellular proliferation, the regulation of gene 

expressions independent of E2-ER could allow the development of therapy platforms.  We 

therefore engineered ERE-binding protein module using ER as template. By genetically 

incorporating strong transactivation or transrepression domains from other transfactors into 

this module generated monotransactivators or monotransrepressors.  We found in ER-

negative cell models that monotransactivator repressed cellular proliferation by regulating 

gene expressions similarly to E2-ER.  As expected, monotransrepressor induced cellular 

growth by mediating gene expressions with directions opposite to those observed with E2-

ER.  We published our results in August-2015 in Plos One.  Ongoing studies using ER-

positive cells showed that although monotransactivator regulated gene expressions similarly 

to E2-ER, it, unexpectedly, repressed cellular growth, contrasting to E2-ER.  Whereas, 

monotransrepressor increased cellular growth by modulating gene expressions in opposite 

directions to E2-ER. Indicating that effects of monotransregulator on proliferation are 

dependent upon cellular-context, our results also imply that E2-ER utilizes distinct 

mechanisms to regulate cellular growth. Providing proof-of-concept, these studies suggest 

that our engineering approach are useful for the development of novel systems for biological 

sciences and medicine. Supported by TUBITAK-KBAG-212T031, we are preparing our 

findings for publication. 

Keywords: Breast cancer, designer transregulator, estrogen, estrogen receptor, estrogen 

response element 
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Sonuç Raporu 

1. Giriş 

Kandaki en etkin östrojen hormonu olan 17β-östradiyol (17β-estradiol, E2) birçok organ ve 

dokunun, meme dokusu dahil, fizyolojisi düzenlenmesine katılır. Meme kanseri, salgı epitel 

hücrelerinin çoğalmasını, farklılaşmasını ve ölümünü düzenleyen entegre sistemlerin 

bozulmasının sonucunda ortaya çıkar. Kalıtsal mutasyonlar, kansere yatkın genlerin 

polimorfizmi, besinsel ve çevresel faktörlerin yanı sıra sistemik ve yerel hormonlar/faktörler 

gibi birçok etken meme kanseri etiyolojisine katkıda bulunabilirler (Polyak 2007; Huang et al. 

2005).  Ancak, meme kanserinin başlamasında ve ilerlemesinde, E2 başat bir rol oynar 

(Polyak 2007; Huang et al. 2005).  

E2’nin hedef doku hücrelerindeki etkileri transkripsiyon faktörleri olan östrojen reseptörleri 

(estrogen receptors, ERs) α and β aracılığıyla gerçekleşir (Polyak 2007; J Huang et al. 

2005).  ER’ler farklı hedef doku hücrelerinde ayrı olarak senteze edilebildikleri gibi aynı 

hücrelerde birlikte de senteze edilebilirler.  Meme dokusunda sentezlenen ER alt-tipi ERα’dır 

(Polyak 2007; Huang et al. 2005). ER’ler modüler doğalı olup, benzer yapısal ve işlevsel 

özellikler gösterirler.  ER’lerin amino-ucu A/B ünitesidir ve liganddan bağımsız 

transaktivasyon işlevi sergiler (AF-1).  Bu bölgeyi, DNA bağlanma ünitesi (DBÜ, DNA binding 

domain, DBD, ya da C domain) takip eder.  DBÜ çinko (Zn++) tarafından koordine edilen ve 

DNA’ya bağlanmasını sağlayan iki çinko-parmak (zinc-finger)’tan oluşmaktadır. Esnek olan 

menteşe bölgesi (Hinge or D domain) nükleus lokalizasyon sinyali içerir ve C ünitesini E/F 

bölümünün amino-ucuna bağlar. E/F ünitesi, ligand bağlanma, reseptör dimerizasyonu ve 

ligand-bağımlı transaktivasyon fonksiyonunu (AF-2) içerirken ligand bağlanan ünite (LBÜ, 

Ligand binding domain) olarak da adlandırılır. E2-ER, hücre metabolizması, çoğalması, 

değişimi, hareketliliği ve ölümünde rol oynayan birçok genin transkripsiyonunu düzenler 

(Polyak 2007; Huang et al. 2005). 

ER’ler hücre sitoplazmalarında sentezlenmelerinden hemen sonra dimerleşirler. Dimer 

ER’lerin küçük bir bölümü (%5 kadarı) hücre membranın sitoplazmik yüzeyi ve mitokondria 

da lokalize olurken, büyük çoğunluğu nükleusa taşınır.  ER’lerin farklı hücre içi lokalizasyonu 

nedeniyle E2 etikleri çabuk ve yavaş sinyal yolaklarıyla düzenlenmektedir (Polyak 2007;  

Huang et al. 2005).  

1.1 Östrojen etki mekanizmaları. E2 sinyalindeki anormallikler meme kanserlerinin temel 

nedeni olarak görülmektedir.  Hedef doku işlevleri E2 tarafından çabuk ve yavaş sinyal 

yolaklarıyla düzenlenir.  
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Çabuk E2 sinyali dakikalık bir zaman diliminde oluşur. E2’nin bağlanması ile yapısal 

değişikliğe uğrayan ER G-proteinleriyle ilişkilenir ve Src kinaz gibi kimi kinazları uyararak 

sinyal silsilesini başlatır (Levin 2009).  Uyarılmış bu sistemler de iyon inflüksü ve hücre içi 

dağılımını düzenleyerek hücre işlevlerinde ivedi değişikliklere yol açar.  Ancak E2’nin 

hücredeki kalıcı fenotipik etkileri, yavaş E2 sinyali, hücre nükleusunda bulunan ER’leri 

tarafından düzenlenen yeni gen ifadelerini ve bu genlerin proteinlerinin sentezlerini içeren 

olayları kapsar.  ER’ler hedef gen ifadesini DNA’ya direkt ya da dolaylı bağlanarak sağlarlar. 

ER’lerin özel DNA dizileri olan Östrojen Yanıt Elemanları (estrogen responsive elements, 

EREs)’na bağlanması direkt gen ifadesi sürecinin ilk ayağını oluşturur (Yi et al. 2002; Huang 

et al. 2005).  Bu tür gen ifadesine yönelik sinyal yolağı ERE-bağımlı (ERE-dependent) E2-ER 

sinyali olarak adlandırılır.  E2-ER’ler, DNA üzerindeki kendine ait düzenleyici elementine 

bağlanmış bir transkripsiyon faktörüyle, örneğin aktivatör protein 1 (activator protein 1, AP1) 

işlevsel bir ilişkiye girerek de gen ifadesini düzenleyebilir (Safe and Abdelrahim 2005).  Bu 

sinyal yolağı, ERE-bağımsız (ERE-independent) E2-ER sinyali olarak tanımlanmaktadır 

(Huang et al. 2005).   

E2’nin ER’ye bağlanması reseptörde yapısal değişiklere neden olur. Bu değişikler de, ER’nin 

kromatin proteinlerinin modifikasyonunda rol oynayacak birçok yardımcı-regülatör (co-

regulator) proteinlerle ilişkiye girmesine yol açar. Yardımcı-regülatörler yerel kromatin 

yapısını değiştirerek genel transkripsiyon faktörlerinin promotörle ilişkilenmelerini düzenler ve 

transkripsiyonu başlatmasına ya da baskılanmasına yol açar (Huang et al. 2005).  E2-ER, 

ERE-bağımsız sinyal yolağı aracılığıyla kimi gen ifadelerini düzenlese de, ERE-bağımlı sinyal 

yolağıyla düzenlenen hücre döngüsü ve bölünmesinde rol oynayan gen ekspresyonları hücre 

çoğalması süreçleri için zorunludur (Li et al. 2008; Nott et al. 2009).   

1.2 Güncel tedavi yaklaşımları. E2-ERα sinyalinin ve ERE-bağımlı sinyal yolağının meme 

hücre çoğalmasındaki temel önemi nedeniyle, güncel ER-pozitif meme kanseri tedavi 

yaklaşımları, E2 sentezinin baskılanmasını ve/veya ERα işlevlerinin önlenmesini 

hedeflemektedir (Polyak 2007; Huang et al. 2005). Ancak güncel tedavi yaklaşımlarına yanıt 

verebilen meme kanseri hastalarının hemen hemen tümünde, çoğalması baskılanmış tümör 

hücreleri bir süre sonra tedavi moleküllerine karşı direnç kazanarak yeniden çoğalmaya 

başlarlar (Polyak 2007; Huang et al. 2005). Tedaviye dirençli kanser fenotiplerinin nasıl 

ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte, E2-ERα sinyalinin de-regülasyonun direnç gelişiminde rol 

oynadığı düşünülmektedir. Bu süreçte rol oynayan faktörlerden biri mutant ERα’ların ortaya 

çıkma sürecidir.  ER gen alellindeki dizim yanlışlıkları baskın-pozitif ya da baskın-negatif 

ERα’lerin sentezine neden olur (Herynk and Fuqua 2004).  Bu mutant ERα’lar homodimer 

olarak ya da ERα ile heterodimerleşerek E2 sinyalini değiştirip meme kanseri 
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başlamasına/ilerlemesine katkıda bulunabilmektedirler. Endokrin-dirençte rol oynayan bir 

önemli faktör de büyüme faktörü (growth factor, GF) sinyal yolaklarındaki değişimlerdir.  

GF’leri meme hücrelerinin büyümesini ve farklılaşmasını E2-ERα sinyali ile entegre bir 

biçimde sağlarlar (Giuliano, Trivedi, and Schiff 2013; Osborne et al. 2005; Osborne and 

Schiff 2011).  Bu entegre sitemin bozulması meme kanserinin gelişiminde önemli bir rol 

oynamaktadır. Örneğin, GF sinyal yolakları ER işlevlerini fosforilasyon, glikozilasyon ve 

asetilasyonu gibi post-translasyon mekanizmaları aracılığı ile etkilerler (Giuliano, Trivedi, and 

Schiff 2013; Osborne et al. 2005; Osborne and Schiff 2011). De-regüle olmuş post-

translasyonel değişiklikler, ERα’nın E2’ye gerek duymadan gen ifadesini düzenleme yetisi 

kazanmasına ve böylece E2-ERα’nın hücredeki düzenleyici rolünü bozarak tedaviye direnç 

gelişimine yol açtığı düşünülmektedir (Giuliano et al., 2013; Osborne et al. 2005; Osborne 

and Schiff 2011).  

E2-ERα sinyalinin meme kanserlerinin başlamasında ve ilerlemesindeki rolünün anlaşılması, 

çeşitli farmakolojik moleküllerin geliştirilmesine ve kliniklerde sistemik tedavi olarak 

kullanılmalarına yol açmıştır (McDonnell and Wardell 2010).  Bu moleküller, E2 sentezinde 

rol oynayan enzimlerin işlevlerini baskılayarak dolaşımdaki E2’yi azaltmayı ve/veya 

hücredeki ER işlevlerini önlemeyi hedeflemektedir (McDonnell and Wardell 2010).  Ancak, 

E2/ER mikroçevre düzensizlikleri veya anormal büyüme sinyallerinin E2-ERα’nın hücredeki 

düzenleyici rolünü değiştirmeleri/aşmaları, güncel tedavi yaklaşımlarını sınırlamaktadır. Bu 

da, hastalığa karşı yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.    

ERα varlığının hem meme tümörünün başlamasında hem de tümör tedavilere yanıttaki temel 

rolü nedeniyle, ER-pozitif meme kanserler için yeni bir tedavi yaklaşımı olarak ERα 

sentezinin çeşitli RNA teknolojileri ile susturulması üzerine çalışılmaktadır  (Al Saleh et al. 

2011; Fu et al. 2006). ERα-ERE etkileşimlerini hedefleyen öneriler, ER-pozitif meme kanseri 

tedavileri için umut verici yeni yaklaşımlardır.  DNA “tuzakları” bir yanıt elemanı içeren kısa 

DNA oligoların kanser hücrelerine taşınmasına ve bu yanıt elemanına bağlanan 

transkripsiyon faktörlerinin hedef gen promotörlerinden uzaklaştırılarak gen ifadelerinin 

önlenmesine dayanır (Lee and Maheshri 2012).  ERα-pozitif meme kanseri hücrelerinin 

çoğalmasının ERE içeren DNA tuzaklarıyla baskılanabildiği gösterilmiştir (Wang et al. 2003). 

ER-pozitif meme kanserlerinde kullanılabileceği düşünülen bir başka yaklaşım da, ERα’nin 

ERE’ye bağlanmasında kritik önemi olan çinko-parmak’ların yapısal özeliklerinin 

bozulmasına dayanır. ERα’nin çinko-parmak’larına bağlanarak Zn++ yerine geçen 

moleküllerin, ERα’nin DBÜ’si yapısını bozarak ERα-ERE ilişkilerini önlediği ve böylece ERα-

pozitif meme kanserine model olarak kullanılan hücrelerin çoğalmasını baskılayabildikleri 

gösterilmiştir (Wang et al. 2006; Wang et al. 2004). Bu çalışmalar, ERα-ERE 
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ilişkilenmelerinin meme hücrelerinin E2 sinyaline verdiği yanıtta kritik ilk ayağı oluşturduğunu 

vurgulamaktadır. Bunlara koşut olarak, önceki çalışmalarımızda ERE-bağımlı gen ifadelerinin 

hücre fenotipik özelliklerinin ortaya çıkmasında zorunlu bir E2-ER sinyal yolağı olduğunu ve 

ER-negatif meme kanseri model hücre hatlarında aktive olmuş E2-ERα sinyal yolağının 

hücre çoğalmasını baskıladığını gösterdik (Li et al. 2008; Nott et al. 2009). Bu bulgulardan 

yola çıkarak, yalnızca ERE-bağımlı gen ekspresyonlarının düzenlenmesinin hem ER-negatif 

ve hem de ER-pozitif meme kanserleri için yeni bir tedavi yaklaşımının temelini 

oluşturabileceğini önerdik.  Bu olasılığı sınamak için, ERE’leri özel olarak hedefleyen ve 

ERE-güdümlü gen ifadesini tetikleyen sürekli-aktif monomerik transkripsiyon faktörleri 

geliştirdik (Huang et al. 2004; Nott et al. 2010).  Monotransaktivatörler olarak adlandırdığımız 

bu proteinlerin temelini ERE-bağlanma modülü (EBM) oluşturmaktadır.  ERα’yı şablon olarak 

kullanarak iki DBÜ’ni nükleer lokalizasyon sinyali içeren D ünitesiyle genetik olarak 

bağlayarak EBM inşa ettik. Diğer transkripsiyon faktörlerinden elde ettiğimiz ligand-bağımsız 

güçlü transkripsiyonu aktivasyon modüllerinin EBM’ye eklemleyerek, ERE-bağımlı genlerin 

transkripsiyonunu sağlayan monomerik transkripsiyon aktivatörleri (monotransaktivatör) 

geliştirdik (Huang et al. 2004; Nott et al. 2010). Grubumuz, bu transaktivatörler yoluyla ER-

negatif hücrelerin proliferasyonunun baskılanabileceğini ve fare modellerinde tümörlerin 

gelişiminin engellenebileceğini gösterdi (Huang et al. 2004; Nott et al. 2010). ERE-bağımlı 

gen ekspresyonunun hücre proliferasyonudaki önemi teyit eden bu çalışmalara dayanarak, 

ERα sinyalinin antagonistlerle azaltılması yerine doğrudan ERE-bağımlı gen ekspresyonunun 

baskılanmasının ERα-pozitif meme kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni yaklaşım 

olabileceğini öngördük.  TÜBİTAK-KBAG 212T031 projemizde bu öngörüyü test etmeyi 

amaçladık. Bu amaçla, EBM platformuna dayalı yapay transrepressörler oluşturduk. 

Öncelikle, bu transrepressörlerin işlevlerini transaktivatörlerle karşılaştırmalı olarak bir ER-

negatif meme kanserinden türemiş model hücrelerde çalıştık.  Bu bulgularımız Ağustos 2015 

yılında Plos One dergisinde yayınladık (yayın ekte sunulmuştur).  Güncel çalışmalarımızda, 

bir ERα-pozitif meme kanserinden türemiş hücre hattını model olarak kullanarak 

monotransregülatörlerin ER ligand ve ER statüsünden bağımsız olarak ERE-güdümlü gen 

ekspresyonunları ve hücre proliferasyononu üzerine etkilerinini inceledik.  Bulgularımız,  

monotransregülatörlerin hücre çoğalmasına etkilerinin hücre tipine bağlı olduğunu ve E2-ER 

sinyalinin farklı mekanizmalar kullanarak hücre çoğalmasını etkilediğini önermektedir. 

Kavram-kanıtlama olarak değerlendirdiğimiz bu bulgularımız, yaklaşımımızın biyolojik 

bilimlerde ve tıp alanlarında yeni deney ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunabileceğini göstermektedir.  

2. Gereç ve Yöntem 
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2.1 Tetiklenebilir monotransregülator sentez yaklaşımları kurulması. Çalışmalarımızda 

amacımız geliştirdiğimiz monotransregülatörlerin ER-pozitif ve ER-negatif meme kanseri 

hücrelerinin çoğalmasınını üzerine etkilerini incelemekti. Bu amaçla, monotransregülatörlerin 

zamana bağlı sentezini sağlayarak hücrelerde daha önce de gözlemlediğimiz olası 

viraltoksisite ve/veya genotoksisite gibi sorunları en aza indirgeyen ve böylece etkin bir 

şekilde hücre fenotipik özelliklerinin incelenmesine olanak sağlayan transgen sentezi 

sistemlerini kurmaktı.  Gelişme raporlarımızda detayladığımız gibi, bu hedefe yönelik 

ekspresyonu bi-valent ligandla kontrol edilebilen transrepresör inşası yaklaşımından 

yaralandık.  iDimerize Inducible Heterodimer System (Clontech, CA, ABD) olarak 

adlandırılan bu sistem, iki farklı protein birimlerinden oluşmaktadır. İlk birim, DNA bağlanma 

ünitesine eklemlenmiş dimerizasyon ve ilaç bağlanma ünitesini içerirken ikinci birimde 

dimerizasyon ünitesine bağlanmış aktivasyon modülü bulunur.  Ayrı sentezlenen bu birimler, 

bivalent ligandla biraraya getirildiklerinde aktif bir transkripsiyon faktörü oluştururlar. Bu 

yaklaşımı kullanarak çeşitli transrepressör birimlerini inşa ettik. Bunun yanında, iki farklı 

proteini aynı zamanda sentezleyecek olan iki yönlü (bi-directional) promotör elemanı içeren 

ekspresyon vektörü inşasını gerçekleştirdik. Benzer miktarlarda senteze edilen bu iki protein 

ünitesinin dimerleştirici bi-valent ligand aracılığıyla hücre içinde bir araya getirilmesiyle 

aktivitesi kontrol edilebilir transrepresörler oluşmasını planlamaktaydık. Ancak ER-negatif 

MDAMB231 ve ER-pozitif MCF7 hücrelerinde yaptığımız hem geçici ve hemde kalıcı 

transfeksiyonlar güvenilir bir biçim de aktivitesini kontrol edecebileceğimiz transregülatör 

sentezi sağlanamadı. Nedenini bilmemekle birlikte, bi-valent ligandın etkin bir şekilde iki 

protein birimini biraraya getirerek işlevsel bir ünite oluşturamamasını sistemin başarıyla 

uygulanmasını etkilemiş olabileceğini düşünmekteyiz. Alternatif yaklaşım olarak, Tetrasiklin 

(Tet) ile Tetiklenebilir Ekspresyon (Tet-On Advanced Inducible Expression System, Clontech, 

CA, ABD) sistemleri kullandık.  Bu sistemlerin temeli memeli hücrelerinde transgen 

ekspresyonunun kontrolü vektörünün promotör bölgesine bağlananan ve Tet ile aktivitesi 

kontrol edilebilen Tetrasiklin represörü (TetR)’ne dayanır.  ER-pozitif meme kanserinden 

türemiş MCF7 ve T47D hücre hatlarında iki aşamalı kalıcı transfeksiyonlar gerçekleştirdik ve 

tetrasmonotransregülatör sentezini Tet’e yanıtla sağlayan monoklonlar elde ettik.  

Transfeksiyonların ilk aşamasında, modifiye edilmiş TetR proteinini senteze eden ve 

antibiyotiğe karşı dirençli klon seçimini gerçekleştirdik. Ancak iki farklı transfeksiyonlardan da 

kullanılabilir bir sonuç alamadık. Oluşan kolonilerde ya monotransregülatör sentezi 

olmamakta ya da monotransregülatör sentezi bir süre sonunda kaybolmaktadır. Bu sonuçlar 

adenovirüs sistemini kullanmamızı gerekli kıldı.  Daha önceki çalışmalarımızda MDAMB231 

hücrelerinde adenoviral gen taşınımını etkin bir şekilde kullanmış ancak MCF7 ve T47D gibi 

ER-pozitif hücrelerde adenovirüs sistemi viraltoksisiteye neden olduğundan başarısız 
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olmuştu. Bu nedenle, yüksek düzeyde rekombinant adenovirüs elde ederek toksisiteyi 

önlemek için geliştirilmiş olan Q-mate™ tetiklenebilir adenovirüs ekpresyon sistemi 

(http://www.mpbio.com/product.php?pid=11ADV2000) kullanmaya karar verdik.  Bu 

sistemde, Cumate tetikleyici olarak adenovirüs üretiminde kullanılmaktadır.  Bu sistemi 

kullanarak yüksek konsantrasyonlarda rekombinant adenovirüsler elde ettik.  Hem ER-

negatif MDAMB231 ve hem de ER-pozitif meme duktal karsinomasından türemiş ve E2-ERα 

sinyali çalışmalarında yaygın olarak kullanılan T47D hücrelerinin enfeksiyonlarında 

rekombinant adenovirüslerin minimal düzeyde toksisiteye yol açtığını gözlemledik. Bu 

sonuçlara bağlı olarak, rekombinant adenovirüs sistemini transregülatörlerin ER-negatif ve 

ER-pozitif hücre modelleri çalışmalarımızda kullandık. 

2.2 Western Blot (WB).  Transregulatörlerin beklenenen moleküler ağırlıkta 

sentezlendiklerini doğrulamak için WB deneyi kullanıldı.  Hücre kültürü plaklarına yerleştirip 

%10 CD-FBS içeren besi ortamında 48 saat süreyle bekletilen hücreler transregülatör 

cDNA’sı içeren adenovirüslarla enfekte edildi. Enfeksiyondan 48 saat sonra, hücreler 

toplanıp, proteaz inhibitör kokteyi (Roche), 1 mM sodyum ortovanadat ve 1 mM sodyum florid 

içeren lizis tamponu (400 mM KCl, 20% gliserol, 40 mM Tris-Cl, 1 mM EDTA, 0.1% Igepal 

CA-630) ile lize edildi.  Total protein miktarı süpernatant kullanarak Coomassie Plus Deney 

kiti (Pierce, Illinois, USA) ile belirlendi ve %10 sodyum dodesilsülfat poliakrilamit jel 

eklektroforezi (SDS-PAGE)’inde yürütüldü. Proteinler daha sonra WB için PVDF membrana 

transfer edidi.  Membranı bloke ettikten sonra, proteine göre uygun antikorlar ile tarayıp 

işaretli ikincil antikor ve substratlar (ECL Plus, Pierce) ile muamele edildi.  İmajlar Bio-Rad 

image analizatörü ile belirlendi ve kayıt edildi. 

2.3 Immünositokimya (ICC). Transregülatörlerin hücre içi lokalizasyonlarını incelemede 

kullandığımız ICC için, hücre kültürü plakları içindeki cam lamellere yerleştirdiğimiz hücreler 

%10 CD-FBS içeren besi ortamında 48 saat süreyle bekletildi. Hücreler daha sonra 

transregülatör cDNA’sı içeren adenovirüslarla enfekte edildi. Enfeksiyondan 48 saat sonra 

hücreler %4 paraformaldehid içeren fosfat tamponlu salin (PBS) ile sabitleştirilip, %0.4 Triton 

X-100 içeren PBS ile geçirgen hale getirildi. Hücreler, transregülatörler için Flag, ERα için 

HC-20 antikoru ve bunu takiben de floresanla-konjuge edilmiş ikincil antikorla (Santa Cruz) 

ile muamele edildi. Hücre nükleusunu 4-6-Diamidino-2-fenilindol (DAPI, Vector Laboratories, 

California, USA) ile boyadıktan sonra, imajlar floresan mikroskopu ile incelendi. Deneyler üç 

teknik tekrar halinde üç bağımsız kez yinelendi. 

2.4 Transregülatör işlevlerinin analizi. Transregülatörlerin transkripsiyonel etkileri hücre 

kültürü plaklarına yerleştirilmiş hücrelerde geçici transfeksiyonlarla gerçekleştirildi. Bu 
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transfeksiyonlarda, raportör vektörü iki ardışık ERE dizisini taşıyan TATA-kutusu vektörü ya 

da SV40 promotörlü Firefly lüsiferaz raportör vektöründen ile birlikte bir transregülatör 

cDNA’sı taşıyan memeli ekspresyon vektörleri kullanıldı. Transfeksiyonların 

normalizasyonunda timidin kinaz (TK)-promotörünce yönlendirilen Renilla lüsiferaz raportör 

vektöründen yararlandık. Geçici transfeksiyondan sonra hücreler 48 saat süresince bekletildi.  

Deney bitiminde, hücreleri raportör lizis tamponu ile muamele edildi ve hücre ekstraktlarının 

lusiferaz enzim seviyelerini, ikili lusiferaz deney kiti (Promega) kullanarak luminometreyle 

belirlendi. Firefly/Renilla lüsiferazı oranını relatif lüsiferaz aktivitesi olarak değerlendirdik. 

Deneyler iki teknik tekrar halinde üç bağımsız kez yinelendi. 

2.5 Gen ekspresyon analizleri. Transregülatörlerin endojen E2 yanıt genleri üzerine etkileri 

TaqMan problarla incelendi.  Seçilen genler için, primerler ve florojenik oligonükleotidler 

ABI’den sağlandı.  Tüm deneylerde, E2’ye yanıt vermeyen ACTB (aktin β) ve GAPDH 

(gliseraldehid-3-fosfat dehidrojenaz) gen ifadeleri kontrol olarak kullanıldı. Deneyler üç teknik 

tekrar halinde üç bağımsız kez yinelendi ve sonuçlar Karşılaştırmalı Eşik Döngüsü (CT)  

(Livak and Schmittgen 2001) yöntemi ile belirlendi. İki teknik tekrar halinde üç bağımsız kez 

yinelenen deneyler değerlendirmeye alındı. 

2.6 Hücre çoğalması deneyleri. Transregülatörlerin hücre çoğalması üzerine etkilerini MTT 

[3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolyum bromid, MTT] deneylerini kullanarak inceledik. 

MTT hücre çoğalması deneyi için, hücre kültürü plaklarındaki adenovirüslerle enfekte edilmiş 

hücreler 10-9 M E2’nin varlığında ya da yokluğunda 96 saat boyunca büyütüldü. DMSO ile 

muameleden sonra hücreler MTT ile dört saat muamele edildi. Renk değişikliği olarak 

belirlenen MTT değerleri Bio-Rad 680 Spektrofotometre (Bio-Rad Inc, California, USA) ile 

ölçüldü. Deneyler üç teknik tekrar halinde üç bağımsız kez yinelendi. 

2.7 Hücre döngüsü deneyleri. Transregülatörlerin gen üzerine etkilerinin hücre döngüsüne 

nasıl yansıdıklarını bulmak için, döngü değişimleri incelendi.  Bu deney için, adenovirüsla 

enfekte edilmiş hücreler 48 saat süresince bekletildi.  Hücreler daha sonra toplandı. Hücreler 

%70’lik alkolde 24 saat süreyle sabitleştirildi ve geçirgen hale getirildi.  RNA’dan gelebilecek 

deney etkilerini en aza indirgemek için, hücreler 1 mg/ml RNase A (Sigma-Aldrich) ile 30 

dakika muamele edildi. Hücre DNA’sı 20 µg/ml propidyum iyodid (PI; Sigma-Aldrich) ile 

boyadıktan sonra, akış sitometresi (Flow Cytometer, Beckman-Coulter Inc., California, USA) 

ile analize edildi.  Deneyler en az üç bağımsız kez yinelendi. 

2.8 DNA sentezi deneyleri. Transregülatörlerin DNA sentezi üzerine etkilerinin doğrudan 

ölçümü için Click-iT EdU Flow Cytometry Assay Kit’i (Life Technologies, CA, ABD) kullanıldı 

(Muyan et al. 2015). Bu deney azid ve alkalin arasında bakır tarafından katalize edilen 
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Şekil 1. Transregülatör inşası. (A). 

ERE’ye Bağlanan Modül (EBM) iki 

ER’nin ERE bağlanma ünitelerini 

biraraya getiren D biriminden oluşur. 

B. Transregülatörler, EBM’nin amino 

ve karboksil uçlarına genetik olarak 

eklenmiş aktivasyon (AkB) ya da 

represyon (ReB)  birimlerini içerir.  

 

kovalent reaksiyona dayanır.  Bu deneyde bir timidin analoğu olan ve alkalin içeren EdU (5-

etinil-2'-deoksiuridin) aktif DNA sentezi sırasında DNA'ya dahil edilir. Azid içeren Alexa 647 

Fluor boyasının bakır aracılığıyla kovalent olarak alkalin EdU’ya bağlanması yeni 

sentezlenen DNA’nın nicel olarak akış sitometrisinde ölçülmesine olanak sağlar. 

Rekombinant adenovirus ile enfekte edilmiş hücreler, enfeksiyondan 24 saat sonra, 10-9 M 

E2 varlığında ya da yokluğunda (etanol kontrol), 2.5 mM EdU içeren besi ortamında 24 saat 

süreyle büyütüldü. Sonrasında, tripsin kullanılarak toplanan hücreler Click-iT fiksatifi ile 

sabitlendi ve zar geçirgenliği sağlandıktan sonra CuSO4 ve Florasan boyası Azit 647 

varlığında, 30 dakika boyunca Click-iT reaksiyonuna maruz bırakıldı. Ardından, PBS 

içerisinde %1 BSA ile iki kere yıkanan hücreler, 633/635 nm uyarma ile ve kırmızı emisyon 

filtresi (660/720 nm) kullanılarak akış sitometrisine tabi tutuldu. Sonuçlar kaydedildi ve 

kantitatif analiz gerçekleştirildi. Deneyler üç bağımsız kez yinelendi. 

2.9 FRAP deneyleri. ER liganlarının ERα’nın hücre içindeki mobilite kinetiğini nasıl 

etkilediğini incelemek için Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) analizlerini 

daha önce tanımladığımız şekilde (Muyan et al. 2012) gerçekleştirdik. Kısaca, T47D 

hücrelerini özel hücre kültürü plaklarına yerleştirilmiş cam lamel üzerinde 48 saat süreyle 

%10 CD-FBS içeren besi ortamlarında büyüttük. Hücreleri daha sonra önceki 

çalışmalarımızda kullanıdığımız (Muyan et al. 2012) yeşil floresan protein (GFP)-ERα füzyon 

cDNA’sını ile geçici transfeksiyonlar için transfekte ettik. Transfeksiyondan 24 saat sonra 

hücreler etanol kontrol, 10-9 M E2, 10-7 M ER antagonist ICI veya 10-9 M E2 + 10-7 M ICI 

içeren besi mediumunda bir saat süre ile muamele edildi.  Bu süre sonunda hücreler 

University of Rochester Konfokal Microskop Merkezinde FRAP analizine Olympus FV1000 

laser scanning konfokal miroskobu kullanılarak tabi tutuldu. Lazer ile indüklenen 

photobleaching’le birlikte imajlar 0.2 saniye 

arayla 15 dakikaya kadar alınarak kantitatif 

analize tabi tutuldu.  Her deneyde en az beş faklı 

hücre kullanılarak deneyleri en az üç kez 

yineledik.  

3. Sonuçlar 

3.1 Monotransregülatör inşası. Transregülatör 

inşasında, ERE bağlanma modülünün (EBM ya 

da CDC) platformundan yararlandık (Şekil 1A).   

Transaktivatörler EBM’nin amino ve karboksil 

ucuna sırasıyla p65 (P) ve VP16 (V) aktivasyon 
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Şekil 2. (A).  Rekombinant adenovirüs 

enfekete edilmiş MDAMB231 

hücrelerinde işlevsel transregülatör 

sentezi. Doğal (WT) ve ERE 

bağlanamayan mutant (EBD) ERα, 

monotransrepressör SK ve 

monotransaktivator PV hücre içi 

lokalizasyonu ICC ile Flag antikoru (F) 

kullanılarak (FITC) rekombinant 

adenovirüsla enfekte edilmiş (Ad5) 

MDA-MB-231 hücrelerinde incelendi. 

DAPI boyaması nukleusu gösterir 

(B&C). Enfeksiyondan 48 saat sonra 

hücre ekstrakları WB (B) ve (C) EMSA 

deneylerine tabi tutuldu. EMSA’da 

Flag antikoru (Anti-F) kullanımı (+) 

proteinin spesifisitesini göstermektedir.  

ERE protein bağlanmamış; P-ERE 

protein bağlanmış ERE içeren DNA’yı 

işaret etmektedir. 

ünitelerinin yerleştirlmesi ile gerçekleştirildi (Şekil 1B). SID (S) ve/veya KRAB (K) represör 

ünitelerini kodlayan cDNA’ları EBM cDNA’sının 5’ ve/veya 3’ uçlarına çoklu enzim bölgeleri 

aracılığıyla eklemleyerek monotransrepressörler elde ettik. KRAB (K) ve SID (S) farklı 

yardımcı-proteinler kullanarak HDAC’lerle ilişkiye girdiklerinden, farklı iki baskılama 

modülünün transkripsiyonu daha etkin bir şekilde baskılayabileceğini düşünerek,  SID ve 

ve/veya KRAB modüllerini tek veya birden fazla sayıda içeren monotransrepresörler inşa 

ettik. Transkripsiyonun baskılanması için monotransrepresörlerin ERE’ye bağlanması 

gerektiğini kanıtlamak için de ERE’ye bağlanamayan mutant EBM modülünü kullandık 

(CDCEBD).  ER dahil tüm transregülatörlerin 

amino-terminusunda proteinlerin çeşitli 

deneylerde tanımını sağlaması için bir Flag 

epitopu bulunmaktadır (Huang, 2004; Nott et al., 

2010). 

Transregülatörlerin sentezi, hücre içi 

lokalizasyonlarını ve transkripsiyon üzerine 

etkilerini geçici transfeksiyonlarla ER-negatif 

MDAMB231 hücrelerinde gerçekleştirdik. Bu 

çalışmalarda, hücrelerde beklenen moleküler 

kütlelerde sentezlenen monotransregülatörlerin 

ERα gibi nükleusta lokalize olduğunu bulguladık.  

Monotransaktivatör raportör enzim seviyelerini 

E2-ERα’ya benzer bir şekilde artırırken, 

monotransrepresörler enzim seviyesini etkin 

şekilde baskıladılar. Geçici olarak transfekte 

edilmiş hücrelerdeki ön bulgularımızla birlikte,  

p65 (P) ve VP16 (V) aktivasyon ünitelerini içeren 

EBM aktivatör PV’yi monotransregülatör olarak 

SID (S) ve KRAB (K) içeren EBM repressör 

SK’yi de etkin monotransrepressör olarak 

deneylerimizde kullandık. Deneylerimizde 

ERE’ye bağlanmayan mutant proteinlerde 

kullandık.     

Ön çalışmalarımızda, MDAMB231 hücrelerinde 

karşılaştırılabilir protein sentezi sağlayacak 

adenovirus miktarlarını WB analizleriyle 
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Şekil 3. MDAMB231 hücrelerinde endojen gene ekspresyonunun 

monotransregülatörlerce düzenlenmesi.  Rekombinant adenovirüslarla enfekte edilen 

MDAMB231 hücreleri 10-9 M E2’nin varlığında  (Ad5, ERα ve ERαEBD) ya da yokluğunda 

(SK, SKEBD, PV ve PVEBD) 48 saat süresince yeni besi ortamında bekletildi. Total RNA 

qPCR’ya tabi tutuldu.  Kat değişikliği olarak gösterilen transkripsiyon sonuçları E2’nin 

yokluğundaki Ad5’a göre normalize edilmiş (1) ve üç teknik tekrar olarak gerçekleştirilmiş 

üç farklı deneyin ortalamasıdır.  Yıldız (*) istatistiksel olarak önemli olan değişimi gösterir. 

belirledikten sonra bu hücreleri belirlenen miktarlardaki adenovirüslarla enfekte ettik. 

Proteinlerin hücre içi lokalizasyonunu, seviyelerini ve ERE bağlanma özeliklerini sırasıyla 

ICC, WB ve EMSA (electrophoretic mobility shift assay) deneyleriyle belirledik (Şekil 2).  

Hücre nükleusundan lokalize (Şekil 2A) olan proteinlerin benzer miktarlarda (Şekil 2B) 

senteze olduğunu bulguladık.  Enfekte edilmiş hücre ekstrakları kullanarak yapılan EMSA 

deneylerinde de yalnızca ERE-bağlanabilen ERα, PV ve SK’nin ERE’ye bağlanabildiklerini 

gösterdik (Şekil 2C).   

3.2 Monotransregülatörlerin endojen E2 yanıt gen ekspresyonları üzerine etkileri.  

İşlevsel monotransregülatör sentezi gösteren bu çalışmaları takiben,  transregülatörlerin 

endojen gen ekspresyonu üzerine etkilerini qPCR ile enfekte edilmiş MDAMB231 

hücrelerinde belirledik. Önceki çalışmalarımızda ERα’nın Adhesion Molecule With Ig-Like 

Domain 2 (AMIGO2); UDP-GlcNAc:BetaGal Beta-1,3-N-Acetylglucosaminyltransferase 5 

(B3GNT5); Plasminogen Activator, Urokinase Receptor (PLAUR); Aquaporin3  (AQP3); 

Complement 3 (C3); cyclin-dependent kinase inhibitor 1 (CDKN1A) gen ekspresyonlarını 

ERE-bağımlı sinyal yolağıyla düzenlerken Heart Development Protein With EGF-Like 

Domains 1 (HEG1) ve PDZ and LIM Domain 1 (PDLIM1) gen ifadelerini ERE-bağımsız sinyal 

yolağı ile düzenlediğini bugulamıştık (Nott et al., 2009).  Cyclin D1 (CCND1) gen ifadesi ise 

E2-ERα’dan bağımsızdır (Nott et al., 2009).  Bu bulgularımıza koşut olarak (Şekil 3),  ERα 
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A B

Şekil 4. Monotransregülatörlerin MDAMB231 hücrelerinde hücre döngüsü (A) ve DNA 

sentezi (B) üzerine etkileri.  Rekombinant adenoviruslarla enfekte edilen MDAMB231 

hücreleri 10-9 M E2’nin varlığında  (boş adenovirus: Ad5, ERα ve ERαEBD) ya da 

yokluğunda (SK, SKEBD, PV ve PVEBD) 24 saat sürecince yeni besi ortamında bekletildi. 

SK50, SK100, SK250 farklı miktarlarda protein sentezine neden olan adenovirus miktarını 

göstermektedir. Enfeksiyondan 24 saat sonra EdU içeren besi ortamı eklendi ve hücreler 

24 saat süresince bekletildi. Bu süre sonunda hücreler sabitleştirildikten sonra akış 

sitometrisine tabi tutuldu. (A) G1: yeşil, S:çizgili mavi ve G2:kırmızı renk ile gösterilmiştir. 

Hücre döngüsündeki değişiklikler yüzde, %, değişim olarak gösterilmiştir ve üç teknik 

tekrar olarak gerçekleştirilmiş üç farklı deneyin ortalamasıdır. (B) Hücreler floresans 

etiketli EdU reaksiyonuna ve bunu takiben akış sitometresine tabi tutuldu. S yeni DNA 

sentezini göstermektedir.  EdU inkorporasyonundaki değişiklikler yüzde, %, değişim 

olarak gösterilmiştir ve üç teknik tekrar olarak gerçekleştirilmiş üç farklı deneyin 

ortalamasıdır.  Yıldız (*) istatistiksel olarak önemli olan değişimi gösterir.  

10-9 M E2’nin varlığında kontrol (Ad5) grubuna göre AMIGO3, B3GNT5 ve PLAUR gene 

ifadelerini artırırken ERE bağlanamayan mutant ERαEBD bu genlerin transkripsiyonuna bir 

etkisi olmadı.  Daha önce gösterdiğimiz gibi, PV ERE-bağımlı bu genlerin ifadelerini E2-

ERα’ya benzer bir şekilde düzenlerken SK karşı yönde (polar direction) regüle etti.  ERE-

bağlanamayan PVEBD ve SKEBD ise bu genlerin transkripsiyonlarını etkilemedi.  Beklediğimiz 

gibi HEG1 ve PDLIM1 gene ekspresyonları ise yanlızca E2-ERα ve E2-ERαEBD tarafından 

düzenlendi.  Proteinler, negatif kontrol olarak kullandığımız CCND1 gen ekspresyonuna hiç 

bir etki yapmadı.  Bu sonuçlar SK’nin ERE-bağımlı gen ağını E2-ERα ve PV göre karşı yönde 

düzenleyeceğini teyit etmektedir.  

3.3. Monotransregülatörlerin hücre çoğalması üzerine etkileri.  

3.3.1 Hücre döngüsü ve DNA sentezi deneyleri. ERE-bağımlı gen ifadelerini karşı 

yönlerde düzenlemelerinden dolayı monotransregülatörlerin hücre döngüsüne üzerine 
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Şekil 5. Monotransregülatörlerin MTT ile belirlenen 

MDAMB231 hücrelerinin çoğalması üzerine 

etkileri.  Rekombinant adenovirüslarla enfekte 

edilen MDAMB231 hücreleri 10-9 M E2’nin 

varlığında  (Ad5, ERα ve ERαEBD) ya da 

yokluğunda (SK, SKEBD, PV ve PVEBD) 72 saat 

süresince yeni besi ortamında bekletildi. 

Enfeksiyondan 96 saat sonra hücreler MTT 

deneyine tabi tutuldu.   Değişiklikler yüzde, %, 

olarak gösterilmiştir ve üç teknik tekrar olarak 

gerçekleştirilmiş üç farklı deneyin ortalamasıdır.  

Yıldız (*) istatistiksel olarak önemli olan değişimi 

gösterir.  

etkilerini inceledik. Rekombinant adenovirüslarla enfekte edilmiş MDAMB231 hücreleri akış 

sitometresi analizine tabi tutuldu.   E2-ERα ile birlikte PV S-döngüsünü baskılarken SK S-

döngüsünü artırdı (Şekil 4A).  PV ve SK’in DNA sentezini ve böylece S döngüsünü karşı 

yönlerde regüle ettiği bulgumuzu doğrulamak için DNA sentezindeki değişiklikleri direkt 

olarak ölçtük. PV ve SK’in DNA sentezini ve böylece S döngüsünü karşı yönlerde regüle 

ettiği bulgumuzu doğrulamak için DNA sentezindeki değişiklikleri direkt olarak ölçtük.  

Floresans etiketli nükelotid analogu EdU’nun DNA bağlanması yeni sentezlenen DNA’nın 

nicel olarak akış sitometrisinde ölçülmesine olanak sağlar.  Akış sitometri sonuçları (Şekil 4B) 

E2-ERα ile birlikte PV DNA sentezini baskılarken SK’nin karşıt yönde DNA sentezini etkin bir 

şekilde artırdığını, ERE-bağlanamayan proteinlerin DNA sentezine hiçbir etkisi olamadığını 

gösterdi. Bu bulgular monotransregülatörce karşı yönde düzenlenen gen ifadelerinin hücre 

döngüsüne yansıdığını önermektedir. 

 

3.3.2 MTT deneyleri.  Hücre döngüsü ve DNA sentezi deney sonuçlarımız PV’nin, E2-ERα 

gibi, hücre çoğalmasını azaltırken 

SK’nin artırdığını önermektedir.  Bu 

öneriyi doğrulamak için MTT hücre 

çoğalması deneyi yaptık. 

Rekombinant adenovirüslarla 10-9 M 

E2’nin yokluğunda ya da varlığında 

enfekte edilmiş MDAMB231 

hücrelerini 96 saat boyunca 

beklettik. Deney süresi sonunda 

hücre çoğalmasını, MTT kullanılarak 

spektrofotometre ile belirledik.  

SK’nin, E2-ERα ve PV’ye karşıt 

olarak hücre çoğalmasını artırdığını 

bulguladık (Şekil 5).   

Bütün bu sonuçlarımız, ERE 

bağlanma modülünün EBM’yi etkin 

bir inşa platformu olarak 

kullanılabileceğimize ve bu platform 

aracılığıyla da ERE-içeren gen 

ekspresyonlarını karşıt yönlerde 

ligandan ve dimerizasyondan bağımsız olarak monotransregülatörlerle 

gerçekleştirebileceğimizi göstermektedir.  
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Şekil 6. Rekombinant adenovirüs enfekete edilmiş T47D hücrelerinde işlevsel 

transregülatör sentezi. (A)  Enfeksiyondan 48 saat sonra, monotransrepressör SK ve 

ERE-bağlanamayan SKEBD ile monotransaktivator PV ve PVEBD’nin hücre içi 

lokalizasyonu Flag-M2 antikoru (F-M2) kullanılarak (FITC) incelendi. DAPI boyaması 

nukleusu gösterir (B&C). Endojen ERα lokalizasyonu ERα-özel HC-20 antikoru ile 

belirlendi.  Hücre nükleer ekstrakları WB (B) ve (C) EMSA deneylerine de tabi tutuldu. 

WB’de porteinler Flag-M2 ile belirlendikten sonra membran HC-20 antikoru ile yeniden 

tarandı. EMSA’da Flag antikoru (Flag-M2) kullanımı (+) özel olarak 

monotransregülatörlerin işaret ederken, HC-20 antikoru ise ERα’yı belirlemektedir. ERE 

protein bağlanmamış; P-ERE protein bağlanmış ERE içeren DNA’yı; P+ERE+Ab protein 

bağlanmış ERE ve antikor içeren DNA’yı işaret etmektedir. 

 

 

Bulgularımızı Eylül 2014’te Moleküler Biyoloji Derneği’nin 3. Uluslararası kongresinde sunduk 

ve 2015 yılı Ağustos ayında Plos One dergisinde yayınladık  (Muyan M, Güpür G, Yaşar P, 

Ayaz G, User SD, Kazan HH and Huang Y, 2015, Modulation of Estrogen Response 

Element-Driven Gene Expressions and Cellular Proliferation with Polar Directions by 

Designer Transcription Regulators. PLoS ONE 10(8): e0136423. doi: 

10.1371/journal.pone.0136423).  

 

4. Monotransregülatörlerin bir ERα pozitif meme kanserinden türemiş T47D hücreleri 

üzerine etkileri.  
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Şekil 7. Ligandların T47D 

hücrelerinde ERα seviyelerine 

etkileri.  48 saat süreyle endojen 

steroidleri uzaklaştırmak için 

%10 CD-FBS içeren besi 

ortamlarında T47D hücrelerini 48 

saat süreyle büyüttük. Hücreleri 

daha sonra ligand yokluğunda 

(NL) ya da 10-9 M E2 ve/veya 10-

7 M ICI varlığında bir saat 

beklettik ve deterjan supernatant 

ve pelet içeren nükleer 

ekstrakları WB’ta tabi tuttu. ERα-

özel HC-20 antikoru ile 

proteinleri taradık. Moleküler kitle 

gösterilmiştir. 

 

 

Monotransregülatörlerin ER-negatif MDAMB231 hücrelerinde karşıt yönlerde gen 

ekspresyonları üzerine etkilerinin hücre çoğalması üzerine koşut yansımaları, yaklaşımımızın 

ER-pozitif meme hücre modellerinin hücre çoğalmasını monotransrepresörle etkin bir şekilde 

baskılayabileceğimiz öngörümüzü test etmede kullanılabileceğini göstermektedir. Bu olasılığı 

incelemek için, bir meme ductal karsinomasından türemiş ve ERα sentezi yapan E2’ye yanıt 

verebilen T47D hücre hattını model olarak kullandık. T47D hücreleri de dâhil birçok ER-

pozitif hücre hattı, E2’nin varlığında çoğalır (Holliday and Speirs 2011). Bu da ER-pozitif 

hücrelerin ER-pozitif meme kanserlerine yönelik laboratuvar çalışmalarında bir model olarak 

kullanılmasını sağlar. Tamoxifen ya da ICI 182,780 gibi çeşitli ER antagonistleri E2 ile 

rekabete girip ER’ye bağlanarak E2 sinyalini etkilerler.  Bu da hücre çoğalmasının 

baskılanmasına yol açar.  Bu moleküller, kliniklerde yaygın olarak kullanılmakta ve hastalığın 

kontrolünü sağlamaktadır.  Ancak hemen hemen bütün ER-pozitif meme kanseri hücreleri bu 

ilaçlara zaman içinde bağışıklık kazanırlar ve edinilmiş endokrin-dirençli kanser hücrelerine 

dönüşürler.  

4.1 Monotransregülatörin sentezi ve lokalizasyonu.  Ön çalışmalarımızda, rekombinant 

adenovirüslarla enfekte edilmiş T47D hücrelerinde 

genotoksisiteye ve/veya viratoksisiteye yol açmadan 

işlevsel monotransregülatör sentezini sağlayan 

rekombinant adenovirüs konsantrasyonlarını 

belirledik.  Bu çalışmaların bulgularına dayanarak, 

uygun adenovirüs miktarları belirleyerek T47D 

enfeksiyonlar gerçekleştirdik.  Hücre 

enfeksiyonlarında, SK ve ERE bağlanamayan SKEBD 

mutantını sırasıyla 100 ve 250 MOI (mutiplicity of 

infection) ile kullanırken; PV ve ERE bağlanamayan 

PVEBD mutantını 250 MOI olarak kullandık.  Toplam 

MOI miktarını 250 MOI’ya cDNA içermeyen 

rekombinant parent Ad5 kullandık. Gözlemlenen 

etkilerin cDNA’den dolayı olduğunu doğrulamak için 

de 250 MOI parent Ad5 kullanıldı.  Enfeksiyonlardan 

48 saat sonra, monotransregülatör sentezini ve hücre 

içi lokalizasyonu inceledik. Monotransregülatörlerin 

hücre içinde benzer miktarlarda ve beklenen 

moleküler kitlede senteze edildiğini ve ERα gibi 

nükleusta lokalize olduklarını bulguladık (Şekil 6). SK 
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Şekil 8. T47D hücrelerinde ligandların GFP-ERα 

füzyon proteinin mobilitesi üzerine etkileri. 48 saat 

süreyle endojen steroidleri uzaklaştırmak için %10 

CD-FBS içeren besi ortamlarında büyütülen T47D 

hücrelerini GFP-ERa cDNA’sı içeren ekspresyon 

vektörü ile geçici olarak transfekte ettik. 

Transfeksiyondan 48 saat sonra hücreleri ligand 

yokluğunda (NL) ya da 10-9 M E2 ve/veya 10-7 M ICI 

varlığında bir saat beklettik ve FRAP uyguladık. 0.2 

saniyelik bir photobleach’ten sonra photobleach’li 

bölgenin (beyaz daire) kapanmasını zamana bağlı 

olarak kaydettik. PB bleach öncesini (pre-bleach); B 

bleach’i ve imajlardaki rakamlar bleach sonrası saniye 

olarak zaman içinde bleach’li bölgenin doldurulmasını 

göstermektedir.   

ve PV’nin, ama ERE bağlanmayan SKEBD ve PVEBD’nin değil, ERα gibi ERE içeren DNA’ye in 

vitro olarak bağlanabildiklerini gözlemledik (şekil 6). Bulgularımız monotransregülatörlerin 

ERα pozitif T47D hücrelerinde işlevsel proteinler senteze ettiklerini göstermektedir.   

4.2 Antagonist ICI’nın T47D hücrelerinde ERα sentezi ve mobilitesi üzerine etkileri. 

Monotransregülatörlerin E2-ERα sinyalinden bağımsız olarak gen ekspresyonlarını 

etkileyerek hücrenin fenotipik 

özelliklerini değiştirdiğini 

gösterebilmek için öncelikle E2-

ERα sinyalini önlenmesi deneyler 

için kritik bir önem taşımaktadır.   

ERα sinyalini önlemek için, 

hücreleri 48 saat boyunca, ER 

antagonisti olan ICI ile muamele 

ettik.  Biz (Muyan et al. 2012) ve 

diğerleri (Long and Nephew 

2006) ICI’nın ERα’yı deterjanla 

ekstraksiyona dirençli bir nükleer 

sub-kompartmantta lokalize 

ettiğini ve gen ekspresyonu için 

önemli olan nükleer mobilitesini 

önlediğini göstermiştik (Muyan et 

al. 2012). Bu gözlemleri 

kullanacağımız T47D 

hücrelerinde de doğrulamak için, 

T47D hücrelerini endojen steroid 

hormonlarını kömür-dekstranla 

muamele edilmiş (CD) fetal 

bovine serum (FBS) içeren besi 

medyumunda 48 saat süreyle 

büyüttük. T47D hücrelerini daha 

sonra ligand yokluğunda (NL) ya 

da 10-9 M E2 ve/veya 10-7 M ICI 

varlığında bir saat süreyle 
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Şekil 9. Monotransregülatörlerin T47D hücrelerinde 

endojen gen ekspresyonunu düzenlenmesi.  T47D 

hücreleri 48 saat boyunca CD-FBS içeren ortamda 

tutuldu.  Hücreler daha sonra parent rekombinant 

adenovirüsler (CMV) ile ligandsız (-),10-9 M E2, 10-7 M 

ICI veya 10-9 M E2 + 10-7 M ICI olacak şekilde enfekte 

edildi.  Hücreler ayrıca 10-7 M ICI varlığında SK, PV veya 

ERE-bağlanamayan mutant SKEBD veya PVEBD ile enfekte 

edildi. Enfeksiyondan 48 saat sonra, hücrelerden elde 

edilen total RNA qPCR’ye tabi tutuldu.  Kat değişikliği 

olarak gösterilen transkripsiyon sonuçları E2’nin 

yokluğundaki parent adenovirüs (Ad5)’e göre normalize 

edilmiş ve üç teknik tekrar olarak gerçekleştirilmiş üç 

farklı deneyin ortalamasıdır. 

beklettik ve deterjan içeren nükleer ekstrakların süperntanlarını ve peletlerini WB’ta tabi 

tuttuk. Beklediğimiz gibi ERα seviyeleri, ICI’nın varlığında deterjan supernatantında azalırken 

deterjan peletinde artmıştır (Şekil 7).   

ER liganlarının ERα’nın hücre içindeki mobilite kinetiğini nasıl etkilediğini incelemek için, 

Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) analizlerini daha önce tanımladığımız 

şekilde (Muyan et al. 2012) gerçekleştirdik. Kısaca, T47D hücrelerini özel hücre kültürü 

plaklarına yerleştirilmiş cam lamel üzerinde 48 saat süreyle CD-FBS içeren besi ortamında 

büyüttük. Hücreleri önceki çalışmalarımızda kullanıdığımız yeşil floresan protein (GFP)-ERα 

füzyon cDNA’sını ile geçici transfeksiyonlarla transfekte ettik (Muyan et al. 2012). 

Transfeksiyondan 48 saat sonra hücreleri etanol kontrol (NL), 10-9 M E2, 10-7 M ER 

antagonist ICI veya 10-9 M E2 + 10-7 M ICI içeren besi mediumunda bir saat süre ile beklettik.  

Lazer ile indüklenen photobleach’le birlikte imajlar 0.2 saniye arayla 15 dakikaya kadar 

alınarak kantitatif analize tabi tutuldu. Lazer photobleach’lenen bölgedeki molekülleri işleviz 

kılmakta ve eğer molekül nükleusta hareketli ise bleach edilen bölge zamanla molekül 

tarafından doldurulmaktadır. Photobleach’e uğrayan bölgenin zaman içinde mobile ERα ile 

doldurulmasını ve böylece 

ERα’nın mobilitesi hakkında 

bilgi vermesini esas alarak 

FRAP sonuçlarımız analize 

ettik (Şekil 8). Beklendiği gibi, 

ERα ligand yokluğunda (NL) 

saniyeden az (0.2 san) bir 

zaman aralığında bleach 

edilmiş bölgeyi doldurmuştur.  

ERα, E2 yanıtta ERE ile 

ilişklilenerek mobilitesinde 

azalma gösterir (Muyan et al. 

2012).  

E2, ERα’nın nükleus 

mobilitesini azalttı (5.2 san). 

Diğer taraftan ICI’nin E2’nin 

yokluğunda ya da varlığında 

ERα’nın motilitesini deney 

süresince (15 dakika) etkin bir 

şekilde önledi. Daha önceki 
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Şekil 10. Monotransregülatörlerin T47D hücrelerinde hücre döngüsü üzerine etkileri.  

T47D hücreleri 48 saat süreyle CD-FBS içeren besi ortamında büyütüldü. Hücreler 

sonrasında parent adenovirüs (Ad5) veya rekombinant adenovirüs SK, PV or ERE-

bağlanmayan mutant SKEBD veya PVEBD ile ligand yokluğunda, 10-9 M E2, 10-7 M ICI veya 

10-9 M E2 + 10-7 M ICI’nin varlığında 48 saat süreyle enfekte edildi.  Hücreler deney 

sonrası akış sitometresine tabi tutuldu. G1: yeşil, S: çizgili mavi ve G2: kırmızı renk ile 

gösterilmiştir. Hücre döngüsündeki değişiklikler yüzde, %, değişim olarak gösterilmiştir ve 

üç farklı deneyin ortalamasıdır.  Yıldız (*) istatistiksel olarak önemli olan değişimi gösterir.  

 

çalışmalara (Stenoien et al. 2001; Muyan et al. 2012) koşut olan bu bulgularımıza dayanarak 

T47D hücrelerinin ICI ile deney süresince muamele edilmesinin monotransregülatörlerin 

hücre üzerine etkilerini ERα sinyalinden bağımsız olarak gerçekleştirebileceğ imize işaret 

etmektedir.  

4.3 Monotransregülatörlerin endojen gen ekspresyonlarına etkileri. ERE-bağımlı ve 

ERE-bağımsız E2 yanıt genlerinin ekspresyonları üzerine transregülatörlerin etkilerini E2-

ERα sinyalinden bağımsız olarak incelemek için ICI yokluğunda veya varlığında CD-FBS 

içeren besi ortamda 48 saat bekletilmiş T47D hücrelerini rekombinant adenovirüslerle 

enfekte ettik. Enfeksiyondan 48 saat sonra hücrelerden total RNA izole ettik. cDNA sentezini 

takiben kantitatif PCR (qPCR) uyguladık.  Sonuçlarımızda, örneğin, SK’nın PV veya E2 ile 

karşılaştırıldığında hücre çoğalmasında rol oynayan GPRC5A (G Protein-Coupled Receptor, 

Class C, Group 5, Member A) ve TGFB2 (Transforming Growth Factor, Beta 2) gen 

ekspresyonlarını yönsel polarite ile etkili bir şekilde artırırken, hücre siklusunda rol oynayan 

CCND1 (Cyclin D1) ve CDKN1A [cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1)] gen 

ekspresyonlarını ise baskıladığı görüldü. ERE-bağlanamayan mutant proteinlerin (SKEBD 

veya PVEBD) veya ICI ya da E2+ICI ile muamele edilmiş hücrelerde gen ekspresyonlarında 

parent adenovirüsle enfekte edilmiş hücrelerle karşılaştırıldığında bir değişikliğin olmaması, 

monotransregülatörlerin gen ekspresyonlarını ERE-bağımlı sinyal yolağıyla düzenlediğini 

doğrulamaktadır.  Daha önceki MDAMB231 hücrelerindeki bulgularımıza koşut olarak 

bulgularımız monotransrepresör SK ve PV gen ekspresyonlarını yönsel polarite ile 
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Şekil 11. Monotransregülatörlerin T47D hücrelerinde DNA sentezi üzerine etkileri.  T47D 

hücreleri 48 saat süreyle CD-FBS içeren besi ortamında büyütüdü.  Hücreler daha sonra 

parent adenovirüs (Ad5) veya rekombinant adenovirüs SK, PV or ERE-bağlanmayan 

mutant SKEBD veya PVEBD ile ligand yokluğunda, 10-9 M E2, 10-7 M ICI veya 10-9 M E2 + 

10-7 M ICI’nin varlığında 48 saat süreyle enfekte edildi.  Hücreler deney Edu DNA 

sentezine tabi tutularak, yeni DNA sentezi akış sitometresind belirlendi. S yeni DNA 

sentezini belirtmektedir. DNA sentezindeki değişiklikler üç farklı deneyin yüzde, %, 

değişim ortalaması olarak belirtilmiştir.   

 

düzenlemekte olduğunu göstermektedir.  

4.4 Hücre döngüsü ve DNA sentezi.  Monotransregülatörler tarafından hücre çoğalması ve 

döngüsünde rol oynayan kimi ERE-bağımlı gen ifadelerindeki değişikliklerin hücrenin 

fenotipik özelliklerinden hücre çoğalması üzerine olan etkilerini incelemek için öncelikle hücre 

döngüsü deneyleri gerçekleştirdik (Şekil 10). CD-FBS’te 48 saat süreyle büyütülmüş hücreler 

rekombinat adenovirüslerle ligand yokluğunda, 10-9 M E2 ve/veya 10-7 M ICI’nın varlığında 

enfekte edildi.  Enfeksiyondan 48 saat sonra toplanan hücreler akış sitometrisine hazırlandı.  

Beklentimizin tam tersine, SK, E2 sinyaline benzer olarak S fazını artırırken G1 fazını 

baskıladı (Şekil 10).  Öte yandan, PV yönsel polarite ile S ve G2 fazını etkin bir şekilde 

baskıladı.  Parent adenovirüs (Ad5) ile karşılaştırıldığında, ERE-bağlanamayan SKEBD veya 

PVEBD’nin hücre döngüleri üzerine hiçbir etkisinin olmaması, SK veya PV’nin hücre dögüleri 

üzerine etkilerinin ERE-bağımlı gen ekspresyonları sonucu olduğunu göstermektedir.  PV ve 

SK’in DNA sentezini ve böylece S döngüsünü karşı yönlerde regüle ettiği DNA sentezindeki 

değişiklikleri direkt olarak ölçerek doğrulmak istedik.  Bunun için floresans etiketli nükleotid 

analogu EdU’nun DNA bağlanması yeni sentezlenen DNA olarak akış sitometrisinde ölçtük 

(Şekil 11). E2-ERα ve SK DNA sentezini artırırken PV’nin karşıt yönde DNA sentezini etkin 

bir şekilde baskıladığını, ERE-bağlanamayan proteinlerin DNA sentezine hiçbir etkisi 

olamadığını bulguladık. Bu sonuçlar monotransregülatörce karşı yönde düzenlenen gen 
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ifadelerinin hücre döngüsüne yansıdığını önermektedir. Ancak, beklentilerimizin tersine, SK 

hücre döngüsünü ve DNA sentezini indüklemektedir.  

 

4.5 Hücre çoğalması deneyleri.  

Hücre döngüsü ve DNA sentezi 

deney sonuçlarımız SK’nin, E2-

ERα gibi, T47D hücre dögüsünü 

ve DNA sentezini arttırarak hücre 

çoğalmasını artırdığı ve PV’nin de 

azalttığını önermektedir.  Bu 

öneriyi doğrulamak için MTT 

hücre çoğalması deneyi yaptık. 

T47D hücrelerini 48 saat boyunca 

%10 CD-FBS içeren besi 

ortamında büyüttük. Hücreleri 

daha sonra rekombinant 

adenovirüslarla ligand yoluğunda 

(NL) 10-9 M E2 ya da 10-7 M 

ICI’nın varlığında enfekte ettik. 

Hücreleri 96 saat boyunca 

beklettik. Deney süresi sonunda 

hücre çoğalmasını, MTT 

kullanılarak spektrofotometre ile belirledik.  SK’nin E2-ERα benzer olarak hücre çoğalmasını 

artırdığını ve PV’nin tam ters bir şekilde hücre çoğalmasını baskıladığını bulguladık (Şekil 

12).  

 

Yayına hazırladığımız bu çalışmalarımız, monotransregülatörlerin etkin bir şekilde ERE-

bağımlı gen ekspresyonlarını düzenleyerek ER-pozitif hücre çoğalmasını da 

etkileyebildiklerini göstermektedir.  

 

5. Sonuçlar ve Öneriler 

Hücre çoğalmasından ölümüne kadar birçok fenotipik özelliklerin fizyolojik düzenlenmesinde 

rol oynayan E2-ER sinyali aynı zamanda östrojen hedef doku patolojilerde farmakolojik 

müdahalelerin temelini oluşturmaktadır.  Özellikle meme kanseri tedavilerinde, E2 sentezinde 

rol oynayan enzimlerin aktivitesini baskılayarak dolaşımdaki E2 miktarını azaltmayı ve/veya 

ER işlevlerini önlemeyi amaçlayan moleküller müdahaleler tedavi başlangıcında etkindirler.  

 

Şekil 12. Monotransregülatörlerin T47D hücrelerinde 

hücre çoğalması üzerine etkileri.  Hücreler 48 saat 

süreyle CD-FBS içeren besi ortamında büyütüdü.  

Hücreler daha sonra parent adenovirüs (Ad5) veya 

rekombinant adenovirüs SK, PV or ERE-

bağlanmayan mutant SKEBD veya PVEBD ile ligand 

yokluğunda, 10-9 M E2 ya da 10-7 M ICI’nin 

varlığında enfekte edildi. Hücreler 96 saat süreyle 

bekletildi ve deney sonunada MTT deneyine maruz 

bırakıldı. Renk değişklikleri yüzde, %, değişim olarak 

üç bağımsız deneyin ortalaması olarak belirtilmiştir.   
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Ancak, hastaların hemen tümü zaman içerisinde bu tür moleküler tedaviye dirençlilik 

geliştirirler.  Bu dirençlilik, güncel moleküler tedavi yaklaşımlarını yetersiz bırakmakta ve yeni 

yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  Bir modüler protein olan ER’yi şablon olarak 

kullanarak ERE’lere bağlanan yapay transkripsiyon regülatörlerinin inşasını özgün bir tedavi 

yaklaşımına kavram-kanıtlaması olarak öngördük. Deneysel sistemlerde, tek gen yanıtları 

üzerine elde edilen sonuçlardan yola çıkıp, geleneksel olarak aktivatör ya da repressör 

üniteleri diye tanımlanan birimleri kullanarak monotransregülatör proteinleri geliştirdik ve 

işlevsel olarak test ettik. Çalışmalarımız, bu regülatör birimlerin aslında hücre bağlamında iki-

potensiyeli bir arada barındıran aktivatör/represör birimleri olduğunu göstermektedir. Çinko-

parmak proteinleri (Zinc Finger Proteins, ZFPs), Transkripsiyon aktivatör-benzeri efektörler 

(Transcription Activator-Like Effectors, TALEs) ve Gruplaşmış Düzenli Aralıklarla Tekrarlayan 

Kısa Palindromic Diziler/Cas9 (Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic 

Repeat/Cas9, CRISPR/Cas9) sistemleri özgün transkripsiyon regülatörleri olarak deneysel 

çalışmalarda hedefli gen maniplasyonlarında kullanılmakta ve monogenik hastalıkların 

tedavilerinde de klinik önemi olan yaklaşımlar olarak öne çıkmaktadır (Mussolino and 

Cathomen 2012; Pabo, et al. 2001; Zalatan et al. 2014).  Bu yaklaşımlarda olduğu gibi 

çalışmalarımızda da transkripsiyon regülasyonu için kendiliğinden (constitutive) aktif 

transkripsiyon aktivitörleri ya da repressörleri kullandık.  Bilgimiz dahilinde öncü bulgular 

arasında olan bu sonuçlarımız, meme kanseri gibi çok-genli hastalıkların tedavisinde 

aktivatör ve repressör önbilgisinin yeterli olmayacağını, bu regülatör birimlerinin hücre-

bağlamında iki-potensiyeli bünyesinde barındırdıklarından dolayı gen ifade değişikliklerin 

öngörülen fenotipik değişikliklere yol açmayabileceğini önermektedir. Bu da, geliştirdiğimiz 

yaklaşımın gen-ağı düzenleyicisi olarak çeşitli hücre-tiplerinde ve in vivo sistemlerde testini 

gerek kılmaktadır. Bu çalışma zaman dilimin de başaramadığımız, transregülatörlerin 

işlevlerini yer ve zamana göre düzenleyebilmek sistemimizin daha etkin bir şekilde 

kullanılmasına yol açacaktır.  Yine de, genom düzeyinde gen ekspresyonlarını düzenleyen 

transregülatör sentezi olarak düşündüğümüz yaklaşımımızın, biyolojik bilimlerde ve tıp 

alanlarında yeni deneysel ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini 

öngörmekteyiz.   
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