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ÖNSÖZ 

 

Gastrointestinal sistemdeki hücresel farklılaşma, hücrelerin özelleşme kabiliyeti kazanarak 

besinlerin sindirimi ve emilimi işlevlerini yerine getirebildikleri bir süreçtir. Kanser ise geri 

farklılaşmış (farklılaşma statüsünü kaybetmiş) bir fenotip ile ilişkilidir. Farklılaşma süreci 

hücresel mikroçevre ile iletişimi ve etkileşimi gerektirir ve bunun kanser hücrelerindeki kaybı 

malignant transformasyon sürecine katkıda bulunur. 

Bu çalışmada spontan olarak ve ilaç ile indüklenerek farklılaşan kolon kanseri hücre 

hatlarında adhezyon moleküllerinin seviyeleri, transkripsiyon faktörleri tarafından 

regülasyonları ve bunların hücre göçü ve metastazına etkileri araştırılmış ve iki şekilde 

indüklenen farklılaşma karşılaştırılmıştır.  

Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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ÖZET 

Gastrointestinal sistemdeki hücresel farklılaşma, hücrelerin özelleşme kabiliyeti kazanarak 

besinlerin sindirimi ve emilimi işlevlerini yerine getirebildikleri bir süreçtir. Kanser ise geri 

farklılaşmış (farklılaşma statüsünü kaybetmiş) bir fenotip ile ilişkilidir. Farklılaşmanın 

kolorektal kanser hücre hatları Caco-2 veya HT-29 gibi model sistemlerde indüklenmesi, 

konfluent hücrelerin bir süre büyümelerine izin verilerek spontan şekilde veya sodyum bütirat 

gibi histon deasetilaz inhibitörleri kullanılmasıyla olabilir. Hücre adhezyon molekülleri, hücre-

hücre ve hücre-matriks etkileşimleri, hücre migrasyonu, hücre döngüsü ve sinyalizasyonu ile 

beraber gelişme sırasındaki morfogenez ve doku rejenerasyonu gibi pek çok sürece dahildir. 

Bu çalışmada bu grup genlerden ICAM-1 ve VCAM-1 ifadelerinin farklılaşma gibi karmaşık 

bir süreçte nasıl regüle edildiği sorularına cevap aranmış ve spontan farklılaşma sırasında 

VCAM-1 mRNA seviyesinin azaldığı fakat ICAM-1’in arttığı gözlenmiştir. Diğer yandan, her 

iki protein seviyesi azalmıştır. Bu iki yakın genin mRNA seviyelerindeki farklılığı 

açıklayabilmek için ICAM-1 ve VCAM-1’in bilinen bir transkripsiyonel düzenleyicisi olan 

nükleer faktör kappa B (NF-κB) aktivitesinin protein kinaz C aktivitesindeki azalma sebebiyle 

azaldığı gösterilmiştir. Post-transkripsiyonel olarak ICAM-1’in mikroRNA’lar ile 

düzenlenmediği anlaşılmış, ayrıca C/CAAT enhancer bağlanma protein ailesi transkripsiyon 

faktörlerinin aktivitelerindeki artışın, ICAM-1 mRNA miktarındaki artışa sebep olduğu 

belirlenmiştir. Post translasyonel açıdan, ICAM-1 ve VCAM-1 proteinlerinin lizozom ve 

proteazom tarafından parçalandığı fakat kalpain yolağının parçalanmada rolünün olmadığı 

tespit edilmiştir. Fonksiyonel olarak farklılaşmış hücrelerin matrikse ve diğer hücrelere 

tutunma özelliğinin azaldığı görülmüştür. 

Spontan ve ilaç aracılığı ile olan farklılaşma sürecinde meydana gelen değişikliklerin 

karşılaştırılması ICAM-1 ve VCAM-1 ifade ve regülasyonlarının bu iki süreçte çok farklı 

olduğunu göstermiş, farklılaşmayı indükleyen bu iki sürecin birbirinin yerine 

kullanılamayacağı anlaşılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, hücre farklılaşmamış bir fenotipten 

daha özelleşmiş bir fenotipe geçtiğinde hücresel karakteristiklerde meydana gelen 

değişiklikleri ICAM-1 ve VCAM-1 açısından vurgulamıştır. CAM’ların çok önemli iki 

transkripsiyon faktörü NF-κB and C/EBP tarafından regülasyonu  hücresel farklılaşma 

sürecini daha iyi anlamamıza katkı sağlamıştır ve daha iyi terapötik müdahaleler 

tasarlanabilmesi için yeni kapılar açacaktır.   

Anahtar kelimeler: kolon kanser, farklılaşma, hücre adhezyon 
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ABSTRACT 

Cellular differentiation in the gastrointestinal system is a process by which the cells cease 

proliferation, acquire the ability to specialize and carry out digestion and absorption of 

nutrients. Cancer is associated with a de-differentiated phenotype. Induction of differentiation 

in model systems like the colorectal cancer cell lines Caco-2 and HT-29, is accomplished by 

growing the cells after confluency or by using histone deacetylase inhibitors. Cell adhesion 

molecules, are involved in a broad range of processes, including cellular interactions, 

migration, cell cycle and signaling and their expression may be critically regulated in the 

complex process of colon cell differentiation. In this study, we have investigated the 

regulation of these group of genes, particularly ICAM-1 and VCAM-1, and showed that during 

spontaneous differentiation, VCAM-1 expression decreased whereas that of ICAM-1 

increased. Interestingly, the protein levels of both genes decreased. To further explain this 

difference, we have shown that the transcriptional activity of nuclear factor kappa-B 

decreases through the decrease in PKC activity. Post transcriptional regulation through 

microRNAs was not seen for ICAM-1; rather the increased transcriptional activity of CCAAT 

enhancer binding protein was responsible for the increase in its expression. Post 

translationally, both ICAM-1 and VCAM-1 were degraded in the lysosome and proteosome, 

but not through the calpain pathway. Functionally, the differentiated cells showed less cell-

matrix interaction and less cell-cell interaction.  

When spontaneous and drug induced differentiation models are compared, the expression 

and regulation of ICAM-1 and VCAM-1 are very different, indicating that the two processes 

cannot be used interchangeably. This study has highlighted the alterations in cellular 

characteristics when a non-differentiated cell becomes more specialized. The regulation of 

CAMs through two very critical transcription factors NF-κB and C/EBP has helped us 

understand the process of cellular differentiation and may open up new doors to design 

better therapeutic interventions. 

Key words: colon cancer, differentiation, cell adhesion molecules 
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1. GİRİŞ 

Gastrointestinal yol, hücre bölünmesi, farklılaşma ve hücre ölümü ile sürekli yenilenen bir 

epitel doku ile kaplıdır (Pignatelli, 1993). Bu yenilenme, gelişimsel olarak programlanmış 

genetik sinyaller ile hücre etkileşimleri, humoral ajanlar ve lümen içeriği sebebiyle oluşan dış 

sinyallerle belirlenir. Farklılaşmış hücreler özelleşmiştir ve bölünmezler oysa ki farklılaşmanın 

kaybı, kolorektal kanser sürecini başlatabilen transforme hücre oluşumuna sebep olur 

(Humphries ve Wright, 2008). Kanserin hasta hayatının kalitesini ve süresini etkileyen en 

önemli aşaması metaztaz olarak düşünülebilir. Normal bir hücrenin transforme olarak 

neoplastik özellikler göstermesinin yanısıra, dolaşıma katıldıktan sonra vücudun farklı 

bölgelerine giderek orada ikincil veya üçüncül tümörleri oluşturmasına olanak sağlayan 

değişiklikleri nasıl ve ne zaman kazandığı soruları önemlidir. Kanser hücrelerinin daha 

agresif ve metastatik özellik göstermesi, hücrelerin farklılaşma statülerini ve bir manada 

kimliklerini kaybetmeleri ile ilintilidir. Genel olarak kanser gelişiminde hücre farklılaşması 

aşamalarında bozukluklar olduğu bilinmektedir (Humphries ve Wright, 2008). 

Hücre farklılaşması aşamalarında hücrelerin birbirleri ve çevreyle olan adhezyonlarının 

önemi bilinmektedir. Farklılaşmayı indüklediğimiz kolon kanseri hücre hatlarında hücre 

adhezyonu, invazyonu ve metastazında rol alan ICAM-1 ve VCAM-1’in farklı ifade 

edildiklerini gözlemledik. Ortak bir transkripsiyon faktörü (NF-κB) tarafından kontrol edildikleri 

düşünülmesine rağmen bulgularımız farklılaşma sırasında ICAM-1 mRNA’sının sabit 

kalırken, VCAM-1 mRNA’sının azaldığını göstermiştir. Literatürde NF-κB ve ICAM-1/VCAM-1 

ilişkisi kolon hücreleri için farklılaşma aşamasında bilinmemektedir. Buna göre, ICAM-1 ve 

VCAM1’in mRNA ve protein düzeyinde farklı şekilde düzenlenebileceği öne sürülmüş ve 

transkripsiyonel, posttranskripsiyonel ve posttranslasyonel sürecin karakterizasyonunun 

farklılaşma ile ilgisinin belirlenmesi öncelik kazanmıştır. Bu soruların cevabı literatürde 

yoktur. 

Ayrıca bu iki molekülün hücre invazyonu ve metaztazı üzerine rolü olabileceği diğer 

kanserlerde (Rosette vd. 2005) gösterilmiş olduğundan, kolon kanseri ve farklılaşma 

kapsamlarında incelenmesi kolon kanseri araştırmaları için önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Eldeki ön verilere göre muhtemelen farklı şekilde transkripsiyonel, post-transkripsiyonel veya 

post-translasyonel olarak regüle edilen bu proteinlerin ifadesinin spontan olarak farklılaşan 

hücrelerde azalması, bu proteinlerin önemine işaret etmektedir. Bu beklenen sonucun ilaçla 
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indüklenen farklılaşmada da incelenmesi önemlidir. Böylelikle iki ayrı yöntem ile farklılaşan 

hücreler de kıyaslanabilecektir. 

Bu çalışmada, invazyon ve metastazta görev alan bu iki aday proteinin (ICAM-1 ve VCAM-1) 

kolon kanseri hücrelerinin farklılaşma süreçlerindeki anlatım farklılıklarının, bu farklılığın 

sebeplerinin ve sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar farklılaşmış ve 

farklılaşmamış kolon hücreleri arasındaki karakteristik farkları anlamada ve mekanistik olarak 

bu farklılığa neden olan öğelere açıklık getirerek, temel mekanizmaların anlaşılmasına ışık 

tutacaktır. Bu tip temel mekanizmaların anlaşılması gelecek için daha daha etkili teşhis ve 

tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak araştırmalara öncülük edecektir.  

1.1 Literatür Özeti 
Bağırsak epitel tabakası, intestinal endodermden bir kript-villüs ekseni oluşumuyla meydana 

gelir (Şekil 1A). Farklılaşmamış hücrelerden oluşan yalancı çok katlı endoderm, mesoderme 

doğru büyümenin eşlik ettiği bir farklılaşma geçirir. Bu, prolifere intervillüs epiteliyle ayrılmış 

villi oluşumuyla sonuçlanır. Prolifere villus epiteli ise kript olarak adlandırılan aşağı uzanan 

yapıları oluşturur. Kolon ve intestinal kript-villus yapısı, emilim için gereken yüzey alanının 

artırılmasını sağlar. Daha düz olan ve az sayıda kript içeren erişkin insan kolonunda, villüsler 

kaybolur (Şekil 1A) (Barbara vd. 2003).  

 
Şekil 1. A) Gastrointestinal yolda kript ve villüslerin yapısı B) Kök hücreler, bağlanmış 
progenitör hücreler ve farklılaşmış hücreleri gösteren bir kolonik kript (Humphries ve Wright, 
2008). 

İntestinal mukozanın kript-villi ekseni, homeostazı epitelin hızlı yenilenmesiyle korur ve 

farklılaşmamış hücrelerden terminal olarak farklılaşmış hücrelere doğru farklı özellikler 

sergiler. Bu hızlı hücre dönüşümü, genellikle her kriptin merkezinde 4-6 adet bulunan bir kök 
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hücre popülasyonunun proliferasyonu ile sağlanır. Kök hücreler ve onları çevreleyen 

myofibroblast soyunun mezenkimal hücreleri tarafından, ‘bir kök hücre nişi’ meydana getirilir 

(Şekil 1B) (Humphries ve Wright, 2008). Kök hücreler, villüse doğru luminal olarak hareket 

eden, hızlı bölünen, bağlanmış fakat farklılaşmamış öncül hücreleri üretir. Bu hücreler kript 

villüs bağlantısında farklılaşırlar (Barbara vd. 2003). Wnt/β-catenin sinyal ileti yolağı ile iletimi 

içeren aktif bir kript-villüs hücre hareketi tanımlanmıştır (van Noort ve Clevers, 2002). 

Bağırsakta homeostazın korunması, proliferasyon, farklılaşma, migrasyon ve apoptoz 

arasındaki dengeyi gerektirir ve bu dengede bir bozulma neoplastik transformasyon ve 

kansere yatkınlığın temelini oluşturabilir. Farklılaşmanın kaybı, kolorektal kanser gelişiminde 

tanımlanan adenoma-karsinoma sekansını başlatabilecek olan ‘transforme’ hücrelerin 

oluşumuna neden olur.  

Farklılaşmış hücreler proliferasyon kapasitelerini kaybeder ve S fazındaki hücre sayısındaki 

azalmayla beraber genellikle G0/G1 fazında tutulurlar (Mariadason vd. 2000). Normal kolon 

epitel hücrelerinin kültüründe uzun süre muhafaza edilememesi bu hücrelerin matürasyon 

çalışmalarını engellemektedir (Burgess, 1998). Kolorektal kanser hücre hatları HT29 ve 

Caco-2, uygun koşullarda bölünmeyi durdurabilen ve farklılaşabilen, iyi tanımlanmış 

kolorektal kanser modelleridir (Simon-Assman vd. 2007).  

İnsan Caco-2 hücre hattı, kısmen iyi farklılaşmış kolon adenokarsinomundan elde edilmiştir. 

Bu hücreler hücre kültüründe in vitro olarak %100 konfluent olduktan sonra 21 günün 

üzerinde büyütüldüklerinde spontan olarak farklılaşır, polarize olur ve tümüyle farklılaşmış 

ince bağırsak mukozal epitel özellikleri ve fonksiyonlarını gösterirler (Pinto vd. 1983).  

Farklılaşmış Caco-2 hücrelerinin yüksek düzeyde polarize olduğu, hücreler arası sıkı 

bağlantılara ve fırçamsı kenar membranına sahip oldukları elektron mikroskop 

çalışmalarında gösterilmiştir (Pinto vd. 1983). Çok yüksek glikoz tüketim seviyelerine sahip 

olan HT-29 hücre hattının ise farklı besiyeri koşullarında farklılaşabildiği gösterilmiştir 

(Zweibaum vd. 1985). Bu hücreler glikoz yerine galaktoz sağlanması halinde farklılaşır ve 

bağırsak epitel özelliği sergilerler. Farklılaşmış fenotipin oluşumu ayrıca, farklılaşma 

sürecinin belirteçleri olarak sıklıkla kullanılan fırçamsı kenar hidrolazları, alkalen fosfataz ve 

sukraz izomaltaz enzimleri ile (Mariadason vd. 2000), ve polarize epitel hücre göstergesi olan 

kubbemsi oluşumlar ile karakterize edilmiştir (Pinto vd. 1983). Farklılaşan hücrelerde 

proliferasyon durur, bu hücreler enterositler gibi normal intestinal hücrelerin karakteristikleri 

olan farklılaşma genlerini ifade etmeye başlarlar (Simon-Assman vd. 2007). Yinede, bu 
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enterosite benzeyen farklılaşmış hücrelerin tam anlamıyla normal hücre değil, malignant 

hücreler olduğu ve p53, APC, β-katenin ve Smad4 gibi genlerde mutasyonlar taşıdığı 

unutulmamalıdır (Gayet vd. 2001). Spontan farklılaşma süreci bu iki hücre hattında iyi 

bilinmesine rağmen sinyal yolaklarındaki değişimler, hücre dışı matriks etkileşimleri ve 

apoptotik yolaklar kısmi olarak karakterize edilebilmiştir. 

Farklılaşmanın Caco-2 veya HT-29 gibi hücre bazlı model sistemlerde indüklenmesi, post 

konfluent hücrelerin bir süre boyunca büyümelerine izin verilerek spontan şekilde veya 

sodium bütrat ve trikostatin A gibi histon deasetilaz (HDAC) inhibitörleri kullanılmasıyla 

olabilir (Mariadason, 2008; Sambuy vd. 2005).  

Sodyum bütrat insan sindirim sistemi tarafından sindirilemeyen çözünebilir liflerin kolonda 

bulunan anaerobik mikrobyota tarafından fermente edilmesiyle ortaya çıkan 4 karbonlu kısa 

zincirli bir yağ asitidir (KZYA) (Cummings, 1981). İnsan kolon lumeninde 20-140mM KZYA 

bulunur ve bunların %20’si bütrattır. Bütratın çok büyük bir bölümü emilerek kolonositler 

tarafından başlıca enerji kaynağı olarak kullanılır ve kalan KZYA’lar portal venöz sistem 

aracılığıyla karaciğere girer ve buradan periferal dolaşım sistemine gönderilir. Dolayısı ile 

dolaşım sistemindeki bütrat konsantrasyonu 1-4 µM’ı geçmez (Wong et al., 2006). Sodyum 

bütratın kolon kanser hücrelerinde büyümeyi durdurucu, farklılaşmayı  ve apoptozu tetikleyici 

etkisi pek çok çalışmada gösterilmiştir (Cohen vd. 1999; Pool-Zobel, 2005; Tureckova vd. 

2005). Sodyum bütratın anti-karsinojen etkilerinin I ve II. sınıf histon diasetilazları (HDAC) 

engelleyerek kromatin açılmasına ve transkripsiyon artışına yol açmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Davie, 2003; Kim ve Bae, 2011; Wanczyk vd. 2011). Ayrıca Caco-2 

hücrelerinde sodyum bütrat, HDAC’ların histon dışı hedeflerinin asetillenme durumlarını 

değiştirebilmektedir (Chen vd. 2001). Bunlara ek olarak sodyum bütratın, NF-κB’yi 

engelleyerek anti-inflamatuvar etki gösterdiği ve bu etkiyi kolon kanser hücre hatlarında 

histon deasetilaz inhibisyonu aracılığıyla gerçekleştirdiği gösterilmiştir (Bocker vd. 2000; 

Canani vd. 2011; Chen vd. 2001; Segain vd. 2000).       

HDAC inhibitörleri her ne kadar hücrelerin farklılaşmasını sağlasa da, histon 

deasatilasyonunu azaltan ve böylece global gen expresyonunu değiştiren bir kimyasalın 

kullanımı, spontan Caco-2 hücre farklılaşmasında görülen tüm fenotipik değişimleri taklit 

etmeyebilir (Mariadason vd. 2000). Dolayısıyla, kript hücrelerinin in vivo matürasyonunu, 

farklılaşmanın spontan indüklenmesi ile daha doğru olarak taklit edebilir (Mariadason vd. 
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2000). Literatürde yapılan farklılaşma çalışmaları global değişikliklere yol açan kimyasallarla 

yapılmaktadır (Kopp vd. 2009; Pajak vd. 2009; Pajak vd. 2007; Toyooka ve Ibuki, 2009; 

Wang vd. 2009; Zhang vd. 2009). Farklılaşma çalışmalarında spontan ve ilaçla indüklemenin 

farklı sonuçlar doğurabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Metastatik kanser gelişimi, tümör hücrelerinin birincil tümör kütlesinden ayrılarak, hücre dışı 

matrikse (ECM) göç ettiği, vasküler sisteme girdikten sonra daha uzak bir bölgede büyüme 

odakları oluşturmak üzere ekstravazasyon yaptığı karmaşık bir olgudur (Johnson, 1999). 

Dolayısı ile tümör hücreleri lökositlere çok benzer şekilde davranırlar ve tümör 

progresyonunun tümör hücreleri ile ECM ve diğer komşu hücreler arasındaki adhezif 

özellikler tarafından belirlendiği düşünülmektedir (Zetter, 1993).  

Hücre adhezyon molekülleri (CAMs) diğer bir hücredeki yüzey ligandlarına spesifik olarak 

bağlanan hücre yüzey molekülleridir (Johnson, 1999). Hücre-hücre adhezyonuna pekçok 

farklı tip molekül aracılık edebildiği halde, hücre adhezyon molekülleri genelde üç gen 

ailesine aittir: 1) integrinler, 2) kadherinler ve 3) ICAM-1 ve VCAM-1’i de içeren 

immünoglobulin süper aile genleri. Bu genlerin çoğu, sitokinler tarafından regüle edilirler ve 

dolayısı ile enflamasyon sırasında ifade edilirler (Lawson ve Wolf, 2009). Malignant hücreler, 

sadece CAM expresyonu ve hücre-hücre etkileşimlerinde anormallik göstermez, aynı 

zamanda yeni adhezif etkileşim özellikleri edinirler (Kobayashi vd. 2007). Tümör hücre 

ekstravazasyonu sürecinde tümör hücreleri, vasküler endothel hücrelerine, bu hücrelerin 

VCAM-1 ve ICAM-1 gibi adhezyon moleküllerine bağlanmada rol oynayan integrinler aracılığı 

ile tutunurlar (Kobayashi vd. 2007). Metastatik tümör hücresi bundan sonra subendothel 

bazal membrana tutunmak ve sonrasında bu yeni bölgede büyümek için stromaya geçmek 

zorundadır. Normalde ifade edilen bir CAM’in, (Örneğin: DCC (“Deleted in Colorectal Cancer” 

geni)), az ifade edilmesi, kolorektal tümörigenezinde erken bir olay olarak belirmektedir 

(Hedrick vd. 1994). İkinci bir CAM’in, karsinoembryonik antijen (CEA), aşırı ifadesi ise 

karaciğere yüksek metastaz riski bulunan kolorektal tümörlerle ilişkilidir (Gangopadhyay vd. 

1998). Buna göre farklı CAM molekülleri hücrenin özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir 

ve aykırı şekillerde denetlenebilir. ICAM-1 ve VCAM-1’in kolon kanserinde endotel hücrelere 

adhezyon açısından önemli olabileceği düşünülmekte (Rudmik ve Magliocco, 2005) ancak 

bu ilişki farklılaşma süreçlerinde bilinmemektedir.  
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ICAM-1 ve VCAM-1’in kolon kanseri HT-29 hücre hattında ifade edilmesinin, bu hücrelerin 

ECM proteinleri ve vasküler endotel hücrelerine bağlanmasına aracılık ettiği bilinmektedir 

(Dianzani vd. 2008; Gallicchio vd. 2008). Ayrıca ICAM-1 ve VCAM-1 ifadesinin daha invazif 

bir fenotiple ilişkili olduğu gösterilmiştir (Kobayashi vd. 2007). Literatüre göre, kolorektal 

karsinomalarda E-kadherin gibi adhezyon moleküllerinin ifadesi, tümör boyutu, histopatoloji 

ve farklılaşmayla ters orantılıyken (Tsanou vd. 2008), ICAM-1/VCAM-1 ve diğer CAM’lerin 

farklılaşmadaki durumu hakkında bilgi yoktur.  

ICAM-1 ve VCAM-1 hem hematopoietik hem de hematopoietik olmayan hücrelerde ifade 

edilen, immunoglobulin ailesinin sitokin ile indüklenebilen enflamatuvar glikoproteinleridir. 

ICAM-1 ve VCAM-1 adhezif etkileşimlerini sırasıyla LFA-1 ve VLA-1 lökosit integrinlerine 

bağlanarak sağlar. Bu CAM’lar ve ligandları arasındaki etkileşim, lökositler ve tümör 

hücrelerinin transendotelyal migrasyonu için gereklidir. Bu moleküller kolon neoplazmlarında 

ve bunları çevreleyen stroma hücrelerinde ifade edilirken, non-neoplastik kolon epitel 

hücrlerindeki ifadeleri gözardı edilebilecek düzeyde azdır (Vainer vd. 2006). ICAM-1 ve 

VCAM-1 genleri, bir enflamatuvar transkripsiyon faktörü olan nükleer factor kappa B’nin (NF-

κB) transkripsiyonel kontrolü altındadır (Manzel vd. 2009; Roebuck ve Finnegan, 1999). 

ICAM-1 ve VCAM-1 promotor bölgelerinin çeşitli transkripsiyon faktörleri için bağlanma 

bölümleri içerdiği bilinmektedir (Collins vd. 1995), ve bunlar arasında en önemlisi  NF-κB 

(p50/p65)’dir. Ancak, bu ilişkinin spontan kolon hücresi farklılaşmasında nasıl olduğu 

bilinmemektedir. Diğer çalışmalarda, kimyasal ile indüklenen kolon kanser hücre 

farklılaşması sonucunda NF-κB aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir (Bocker vd. 2000). Fakat, 

kimyasal ile indükleme spontan indükleme kadar gerçek durumu iyi temsil etmeyebilir 

(Mariadason vd. 2000). 

Her iki gen de TNFα ile indüklenebilmektedir ve VCAM-1 promotorundaki yanıt elementinin 

NF-κB için iki adet tandem bağlanma bölümü olduğu (-73 ve -58 pozisyonunda) ve bunların 

optimal gen ifadesi için gerekliliği bildirilmiştir (Iademarco vd. 1992). Fakat ICAM-1’de 

promotorunda TNFα yanıt (response) elementinin (-190 pozisyonunda) iki farklı 

transkripsiyon faktörü için bağlanma bölümü içerdiği bulunmuştur: NF-κB ve 

CCAAT/kuvvetlendirici (enhancer) bağlanma proteini β (C/EBPβ) (Catron vd.1998) (Şekil 2).  
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Şekil 2. ICAM-1 ve VCAM-1 promotorlarında NF-κB ve  C/EBPβ elementleri. 

 

C/EBPβ transkripsiyon faktörü intestinal epitel hücreleri, meme epitel hücreleri, adipositler, 

hepatositler, keratinositler ve nöron hücreleri gibi pekçok farklı hücrede farklılaşma süreci için 

gereklidir (Ramji ve Foka, 2002). Bu protein E2F hedef genlerini baskılayabilir ve böylelikle 

hücre döngüsü devamlılığı ve proliferasyonu durdurabilir (Nerlov, 2007). 

Farklılaşmayı indüklediğimiz kolon kanseri hücre hatlarında hücre adhezyonu, invazyonu ve 

metastazında rol alan ICAM-1 ve VCAM-1’in farklı ifade edildiklerini gözlemledik. Buna göre, 

ICAM-1 ve VCAM-1’in mRNA ve protein düzeyinde farklı şekilde düzenlenebileceği öne 

sürülmüş ve transkripsiyonel, posttranskripsiyonel ve posttranslasyonel sürecin 

karakterizasyonunun farklılaşma ile ilgisinin belirlenmesi öncelik kazanmıştır. ICAM-1 ve 

VCAM-1’in hücre fenotip üzerindeki etkileri ve farklı kanser hücreleri üzerindeki etkileri 

çalışılmaktadır. Ancak farklılaşma ve ICAM-1/VCAM-1 ilişkisi kolon kanserinde bilinmemekte 

ve farklılaşmış kolorektal kanser hücrelerinde ICAM-1 ve VCAM-1 gibi adhezyon 

proteinlerinin ifadesi, fonksiyonu yanında degradasyonları üzerine literatürde kayda değer bir 

boşluk vardır. Dolayısı ile bu çalışma, ICAM-1 ve VCAM-1’in farklılaşma süreçlerinde nasıl 

düzenlendikleri ve rolleri hakkında bilgi sağlayacaktır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1 Kimyasallar 
Sodium butyrate, PTDC, NAC, TMB-8, SN-50, MG132, lysosomal inhibitors, ALLN 

Sigma’dan alınmıştır. 

2.2 Hücre kültürü 
Caco-2 (ATCC no: HTB-37) hücreleri %20 fetal sığır serumu (FBS)  (v/v),  2,5 mM L-

glutamin,1X non esansiyel amino asitler, 1,5 g/L sodyum bikarbonat, 1X sodyum piruvat ve  

1X penisilin ve streptomisin içeren Eagle's Minimal  Essential Medyum (EMEM) de 

büyütülmüştür. HT-29 hücreleri (ŞAP Enstitüsü) %10 fetal sığır serumu (FBS)  (v/v),  2 mM 

L-glutamin, 4.5 g/L glikoz ve 1X penisilin/streptomisin içeren  Dulbeco's Minimal  Essential 

Medium (DMEM) de büyütülmüştür (glu-besiyeri). Glikoz yokluğu farklılaşmayı tetikleyeceği 

için hücrelerin besiyeri hergün değiştirilmiştir. Her deney hücreler 2 defa pasajlanmış, daha 

sonra deneylere başlanmıştır. Bütün hücreler 37°C de ve %5 CO2 ve %95 hava içeren 

inkübatörde büyütülmüştür. 

2.2.1 Farklılaşmanın indüklenmesi 
Caco-2 hücreleri %100 konfluent olana kadar, 6 kuyucuklu hücre plakalarında büyütülmüş, 

%100 konfluent oldukları gün sıfırıncı gün kabul edilmiş ve 30 gün boyunca büyütülmeye 

devam edilmiştir. HT-29 hücrelerinde farklılaşmayı indüklemek için, hücreler %70-80 

yoğunlukta iken %10 diyaliz edilmiş fetal sığır serumu (FBS)  (v/v),  2 mM L-glutamin, 5 mM 

galaktoz ve 1X penisilin/streptomisin içeren Dulbeco's Minimal  Essential Medium (DMEM)’a 

geçilmiş (gal-besiyeri) ve hücreler konfluent olduktan sonra 20 gün süresince büyütülmüştür. 

Bu sırada belirli günlerde hücreler hasat edilerek RNA ve protein izolasyonları yapılmıştır. 

Farklılaşmayı ilaç ile indüklemek amacı ile %80-90 konfluent olan hücreler 1, 2, 3, 4 ve 5 mM 

sodyum bütrat ile 48 saat süresince muamele edilmiş ve bu hücrelerden RNA ve protein 

izolasyonları gerçekleştirilmiştir.  

2.3 Hücrelerin kimyasallar ile muamelesi 
Hücreler NF-κB inhibitörleri ile belirtilen konsantrasyonlarda muamele edilmiştir; SN50 

50µg/ml, TMB-8 200µM, N-acetil-sistein (NAC) 10-30µM, prolidinditiokarbamat (PDTC) 50-

100µM. PKCα inhibitörü Gö6976 ve PKCθ inhibitörü rottlerin 3µM. Proteazom inhibitörü 

MG132 10 µM, lizozom inhibitörleri pepstatin A, 1 µ/mL; leupeptin, 100 µm; trans-
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epoxysuccinyl-l-leucylamido(4-guanidino) butane E64, 10 µM ve kalpain-1 inhibitörü ALLN(N-

[N-(N-Acetyl-L-leucyl)-L-leucyl]-L-norleucine) 100 µM olarak uygulanmıştır. 

2.4 Alkalen fosfataz aktivitesi 
Farklılaşma belirteçi olan alkalen fosfataz enzimatik aktivitesi p-nitrofenilfosfat'ı substrat 

olarak kullanarak 405 nm’de spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Bu amaç için 10 µl protein 

ekstraktı 200µl substrat ile karıştırılıp karanlıkta oda sıcaklığında 30 dakika boyunca 

bekletildikten sonra reaksiyon 50µl 3M sodyum hidroksit ile durdurulmuş ve optik dansite 

ölçülmüştür. Elde edilen abzorbans değerleri farklılaşmanın her günü için hesaplanan protein 

miktarına bölünerek spesifik aktivite değerleri hesaplanmıştır. Alkalen fosfataz aktivitesi 

ayrıca NBT/BCIP boyama yöntemiyle de doğrulanmıştır. Bunun için farklılaşan hücreler %70 

etanol ile 10 dk. fikse edilmiş, 2 defa Tris-tamponlu tuz çözeltisi ile yıkanmış ve bir alkalen 

fosfataz substratı olan nitro blue tetrazolyum klorür/ 5-bromo-4-kloro-3-indolil fosfat p-toluidin 

(NBT/BCIP) tuzu ile 2 saat süresince oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Sonrasında boyanan 

hücreler fotoğraflanmıştır. 

2.5 RNA izolasyonu, yarı nicel ve gerçek zamanlı PCR 
RNA izolarsyonu için Rneasy kit (Qiagen, USA) kullanılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda 

sodyum bütrat ile muamele edilmiş veya spontan olarak farklılaşmış hücrelerden elde edilen 

RNA’lar komplementer DNA (cDNA)’ya çevrilmiş, ilgili genlere uygun primeler kullanılarak 

yarı nicel veya gerçek zamanlı PCR yöntemiyle çoğaltılmıştır. Primer çiftleri ve primer 

bağlanma sıcaklıkları Tablo 1’de verilmiştir. PCR koşulları; 94°C 3dk ilk denatürasyon 

(gerçek zamanlı PCR için 10dk), 94°C 30sn denatürasyon, ilgili primerin bağlanma 

sıcaklığında 30sn, 72°C’de 30sn polimerizasyon ve 72°C’de 7dk son polimerizasyon 

olarakkullanılmıştır. Kalibratör gen olarak GAPDH primerleri aynı reaksiyona (gerçek zamanlı 

PCR için ayrı tüplerde) ilave edilmiştir.  

Gerçek zamanlı PCR’da mRNA miktarlarının tespit edilebilmesi için karşılaştırmalı standart 

eğri metodu uygulanmıştır. Bunun için, her hücre hattı için standart eğriler oluşturulmuş ve 

elde edilen değerler GAPDH referans genine göre normalize edilmiştir. Artış veya azalış 

miktarları Pffafl metodu ile hesaplanmıştır (Pfaffl, 2001). Bu eşitlik literatürde aşağıdaki gibi 

verilmiştir: 
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Burada Etarget; hedef gen standard eğrisinin verimliliği, Eref; referans gen standard eğrisinin 

verimliliği, Ct; floresan sinyalin eşik çizgisini geçtiği değerdir. 

Tablo 1. Primer çiftleri ve bağlanma sıcaklıkları 

Gen adı Primer dizisi Bağlanma sıcaklığı 

Sukraz izomaltaz  5’-CAAATGGCCAAACACCAATG-3’ 59°C 5’-CCACCACTCTGCTGTGGAAG-3’ 

ICAM-1 5’-CAGGGAATATGCCCAAGCTA-3’ 58°C 5’-TGAACCATGATTGCACCACT-3’ 

MMP16 5’-GCTGACCCAAGGAAAAATGA-3’  5’-CACAAAATTCCCGTCGCTAT-3 

GAPDH 5’-CGACCACTTTGTCAAGCTCA-3’ 60°C 5’-CCCCTCTTCAAGGGGTCTAC-3’ 

VCAM-1 5’-ATGACATGCTTGAGCCAGGG-3’ 59°C 5’-GTGTCTCCTTCTTTGACACT-3’ 
 

2.6 Protein izolasyonu ve Western blot 
Total protein izolasyonu için proteaz inhibitör kokteyli, 1mM sodyum ortovanadat ve 1mM 

sodyum florid içeren hücre lizis tamponu (M-PER, Pierce) kullanılmıştır. Yapışkanlığını 

kaybeden hücreler 4°C de 14.000 x g de 2 dakika boyunca santrifüjlenmiş ve total protein 

içeren supernatan alınmıştır. Protein konsantrasyonu ölçümleri Bradford yöntemi ile 

Coomassie Plus Deney kiti kullanılarak yapılmıştır. Örnekler sodyumdodesilsülfat 

poliakrilamit jel eklektroforezinde (SDS-PAGE) yürütülmüş ve PVDF membrana transfer 

edilmiştir. Daha sonra membran %5 yağsız süt içeren PBS-T ile 1 saat bloklanmış, uygun 

birincil antikorlar; VCAM-1 (1:250 dilüsyon), ICAM-1, p65, p50, C/EBPβ (1:500 dilüsyon), β-

actin (1:2000 dilüsyon), p-PKCθ, PKCθ, p-IκBα, IκBα, MMP16 (1:200 dilüsyon), p50, p65 

(1:500 dilüsyon) ile problanmıştır. Daha sonra yaban turpu peroksidazı (HRP) işaretli ikincil 

antikor (1:2000 dilüsyon) ve substratlar (ECL Plus, Pierce) ile muamele edilmiş, 

kemiluminesan sinyal röntgen filmlerine aktarılarak ve filmler geliştirilmiştir. 

2.7 Plazmidler ve transfeksiyon yöntemleri 
Raportör gen deneyleri için NF-κB’nin transkripsiyonel aktivitesi PathDetect sistemi (NF-κB 

konsensüs dizini 3 kopya olarak lusiferaz geninin önüne klonlanmış plazmid) ve C/EBPβ’nın 

transkripsiyonel aktivitesi ICAM-1 promotorunda bulunan C/EBPβ bağlanma sekansının 3 

kopya halinde pGL3 lusiferaz vektörüne (Promega) klonlanmasıyla oluşturulan bir raportör 

[Eşitlik 1] 
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gen ile belirlenmiştir. Ayrıca NF-κB ve C/EBPβ konsensus bağlanma bölgeleri yerine sitozin 

(C) içeren oligonükletitler yine bu vektöre klonlanmasıyla mutant vektörler oluşturulmuş ve 

negatif kontrol olarak kullanılmıştır. miRNA deneyleri için ICAM-1’in 3’UTR bölgesi 2 parçaya 

bölünmüş ve pMIR REPORT vektörüne (Promega) klonlanmıştır. pHACE-PKCα ve pHACE-

PKCα dominant negatif vektörleri Jae-Won Soh tarafından verilmiştir (İnha Üniversitesi, 

Kimya Bölümü, G. Kore) (Soh ve Weinstein, 2003). C/EBPβ dominant negatif vektörü D.C. 

Look tarafından sağlanmıştır (İowa Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, ABD) (Manzel vd. 

2009). Hazırlanan vektörler, farklılaşan ve farklılaşmamış hücrelere serum içermeyen 

OptiMEM besiyerinde Lipofectamine ve Plus ajanları ile transfekte edilmiştir. 

2.8 Raportör gen deneyleri 
Lusiferaz vektörleri ile 24 saat transfekte edilen hücrelerden 1X CLB (Cell Lysis Buffer) ile 

total protein izolasyonu yapılmıştır. CLB ile hücreler patlatıldıktan sonra sentrifüj edilmiş 

(14000 x g) ve protein içeren süpernatan ayrılmıştır. Bu protein ekstresi lusiferaz substratı 

kullanılarak lusiferaz seviyeleri ölçülmüştür. Normalizasyon için kalibratör amaçlı bir plazmid 

kullanılmış (pSV-beta galactosidase raportör vektör) ve beta galaktozidaz enzim aktivitesi o-

nitrofenil-pirogalaktopiranozit substrat olarak kullanılarak 415 nm’de spektrofotometrik olarak 

ölçülmüştür.  

HT-29 hücrelerinde β-gal vektöründen sinyal almak zorlaştığından renilla lusiferaz gen 

dizisini içeren phRL-TK vektörü (Promega) kullanılmış ve ateşböceği lusiferaz sinyali renilla 

lusiferaz sinyali ile normalize edilmiştir. Farklılaşmamış ve farklılaşmış hücreler NF-κB veya 

C/EBPβ konsensus bağlanma dizisini ateşböceği lusiferaz dizisi promotorunda barındıran 

pLUC vektörü ve phRL-TK vektörü ile transfekte edilmiş, 24saat sonra hücreler DualGlo 

Luciferase Assay System (Promega) kullanılarak patlatılmış, önce ateşböceği lusiferazından 

gelen sinyal kaydedilmiş, daha sonra renilla substratı eklenerek renilla lusiferazından gelen 

sinyaller elde edilmiştir.  

2.9 NF-κB ELISA ölçümleri 
Bu yöntem NF-κB konsensus DNA dizisi bağlanmış 96-kuyucuklu plaka üzerine proteinlerin 

bağlanması ve bağlanan proteinlerin NF-κB alt üniteleri p50 ve p65’e özel antikorlar ile 

tespitini içerir. Bunun için NF-κB (human p50/p65) Combo Transcription Factor Assay kiti 

(Cayman Chemicals) kullanılmıştır. Farklılaşmamış ve farklılaşmış hücrelerden üreticinin 

önerdiği şekilde nükleer proteinler elde edilmiş ve bağlanma tamponu ile 4°C’de gece boyu 
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inkübe edilmiştir. Ertesi gün bağlanmayan proteinler yıkama tamponu ile 5 defa yıkanmış ve 

birincil antikor eklenerek 1 saat oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Tekrar yıkama tamponu ile 

5 defa yıkandıktan sonra 1saat ikincil antikor ile oda sıcaklığında inkübasyon yapılmış, 

yıkama tamponu ile 5 defa daha yıkanmış ve 30dk geliştirme çözeltisinde bekletilmiştir. Daha 

sonra durdurma çözeltisi eklenmiş ve 450 nm’de spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. 

2.10 Kromatin İmmün Çöktürme (ChIP) 
Bunun için, hücreler 100mm petri kaplarında büyütülmüş. %0,75 formaldehid ile oda 

sıcaklığında 7dk çapraz bağlanma (crosslinking) gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon 350µl 2M 

glisin eklenmesiyle sonlandırılmıştır. Hücreler daha sonra PBS ile 2 defa yıkanmış, scraper 

yardımı ile 1,5 ml tüplere alınmış ve 5dk 1000 x g hızında santrifüj edilmiştir. Elde edilen 

çökelti sıvı azot içerisinde dondurulmuş ve A tamponu (20mM HEPES pH 7.9, %25 gliserol, 

420mM NaCl, 1.5mM MgCl2, 0.2 mM EDTA) içerisinde çözülmüştür. Çözülen hücreler 20dk 

buz üzerinde inkübe edilmiş, santrifüjlenmiş ve B tamponu (50mM Tris-HCl pH8.0, 1mM 

EDTA, 150mM NaCl, %1 SDS, %2 Triton X-100) içerisinde tekrar çözülmüştür. Bu çözelti 

30saniye sonikasyon-30saniye buz olmak üzere 10 siklus olarak sonike edilmiş ve C 

tamponu (50mM Tris-HCl pH8.0, 1mM EDTA, 150mM NaCl, 0.1% Triton X-100) içerisine 

alınmıştır. Bu örneklerden 400μl girdi (input) kontrolü olarak ayrılmıştır. Girdi kontrolleri gece 

boyu RNaseA, proteinaseK ve geri-çaprazlanma reaksiyonlarına tabi tutularak ertesi gün 

DNA izolasyonu yapılmış, DNA miktarları ölçülmüş ve sonikasyon verimliliğini görmek için 

1% agaroz jelde yürütülmüştür. DNA ölçümlerinden sonra, her çöktürme için 25µg DNA ve 

2.5µg antikor (p65, p50, C/EBPβ veya kontrol IgG) 4°C’de gece boyu hafif çalkalama ile 

inkübe edilmiştir. Ertesi gün daha önceden BSA ile bloklanmış olan protein A/G boncukları 

her IP için 15µl eklenerek 2 saat daha 4°C’de hafif çalkalama ile inkübe edilmiştir. Bundan 

sonra örnekler yıkanmış ve antikorlara bağlanan proteinler elüsyon tamponu yardımıyla 

toplanmıştır. Bunların üzerine 400μl D tamponu  (62.5mM Tris-HCl pH6.8, 200mM NaCl, %2 

SDS, 10mM DTT) eklenmiş, RnaseA, proteinaseK inkübasyonlarından sonra çapraz 

bağlanmayı tersine çevirmek amacı ile 60°C’de bir gece inkübe edilmiştir. Elde edilen 

örneklerden DNA izole edilmiş ve Q-PCR için kullanılmıştır. Kullanılan primerler Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. ChIP deneyleri için kullanılan primerler 

Bölge Dizi 

ICAM1 promotorundaki NF-κB CACTCCCACGGTTAGCGGTCGCCGGGAGGTGC (209 bp) 
GAGACTCCAGGCTGCGAGGGGTCCGAACTC 
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ICAM1 promotorundaki birleşik NF-
κB C/EBPβ  

GCCGGGAAACGGGAGGCGTGGAGGCCGGGA (120 bp) 
CCGGACTGACAGGGTGCCCGGGCCGAGAGG 

ICAM1 promotorundaki  C/EBPβ AGGCCTGCGTAAGCTGGAGAGGGACCACTT (117 bp) 
CGCTAAGGTCTTATTAAGTACTTTTAAATA 

VCAM1 promotorundaki NF-κB 
ACAGAGAGAGGAGCTTCAGCAGTGAGAGCA (128 bp) 
GTCTGTGCTTTATAAAGGGTCTTGTTGCAG 

 

2.11 Radyoaktif olmayan EMSA (Electroforetic mobility shift assay) 
NF-κB transkripsiyonel aktivitesi için 10 gün boyunca farklılaştırılan Caco-2 hücrelerinden 

total nükleer ve sitoplazmik proteinler elde edilmiş ve biyotin ile işaretlenmiş NF-κB 

konsensüs oligoları (AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC) ile bağlanma reaksiyonlarına 

sokulmuştur. Biyotin işaretlemesi 37°C’de 30dk Terminal deoksinükleotidil Transferaz (TdT) 

enzimi içeren Biotin 3’ End DNA Labeling sistemi (Pierce) kullnılarak gerçekleştirilmiştir. 

Daha sonra denatüre edici olmayan poliakrilamit jelde örnekler yürütülmüştür. Jeldeki 

retardasyonun gerçekten NF-κB proteininden kaynaklandığını doğrulamak için bağlanma 

kompleksleri p50/p65 NF-κB alt ünitelerine karşı oluşturulmuş antikorlar ile de bağlanma 

reaksiyonlarına sokulmuştur (supershift). C/EBPβ’nın ICAM1 transkripsiyonel 

aktivasyonundaki fonksiyonunu belirlemek amacı ile ICAM1 promotor bölgesindeki C/EBPβ 

konsensus bağlanma sekanslarını (AGTTGAGGATTGCGCAATCAGGC) içeren ikinci bir 

oligo kullanılmıştır. Farklılaşmış Caco-2 hücrelerinden izole edilen nükleer ekstrelerin bu 

oligoya bağlanması sağlanmış ve böylelikle C/EBPβ’nın farklılaşmış hücrelerde DNA’ya 

bağlanma aktivitesi tespit edilmiştir. Bağlanma reaksiyonunun doğrulanması ise C/EBPβ’ya 

karşı antikor kullanılarak DNA protein komplekslerinin retardasyonu (supershift) ile 

gerçekleştirilmiştir. 

2.12 İmmünfloresan mikroskopi 
Bunun için Caco-2 hücreleri 0.4 µm çapında deliklere sahip olan polikarbonat membran 

içeren transwell üzerinde büyütülmüş, 0 ve 10. gündeki hücreler %100 metanol ile -20°C de 

fikse edilmiş ve %0.3 Triton X-100 ile geçirgen hale getirilmiştir. Hücreler PBS ile üç defa 

yıkandıktan sonra %1 BSA (bovine serum albumin) ile 1 saat süresince bloklanmış ve p65 

veya p50 (1:100 dilüsyon) için birincil antikor ile bir gece 4°C’de inkübe edilmiştir. Daha sonra 

hücreler Alexa Fluor488 bağlı ikincil antikor (1:500 dilüsyon) ile 30 dakika 37°C’de inkübe 

edilmiş ve sonrasında çekirdek boyaması amacı ile propidyum iyodür (PI) ile 30 dakika daha 

inkübe edilmiştir. Membranlar kesilerek lamlar üzerine yerleştirilmiştir. Görüntüleme Zeiss 

LSM510 konfokal mikroskop ile Bilkent Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) 

gerçekleştirilmiş ve ImageJ 1.43 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
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2.13 Olgun miRNA tespiti 
%100 konfluent olan Caco-2 hücrelerinden 0, 2, 5, 7, 14 ve 30. günlerde RNA izolasyonu 

yapılmış ve Taqman® MicroRNA Reverse Transcription Kit kullanılarak komplementer 

DNA’ya çevrilmiştir. Daha sonra olgun miR-146a ve miR-146b ifadeleri prob tabanlı 

Taqman® MicroRNA kiti kullanılarak gerçek zamanlı PCR yöntemi ile belirlenmiştir. Elde 

edilen Ct değerleri küçük nükleer RNA U6B (RNU6B) ile normalize edilmiştir. 

2.14 Zimogram 
MMP-2 jelatinaz aktivitesini tespit etmek amacı ile farklılaşmamış Caco-2 hücrelerine miR-

146a veya mutasyonlu miR-146a transfekte edilmiş ve 48saat sonra besiyerleri toplanmıştır. 

Bu besiyeri soğuk aseton ilave edilip 14.000g’de 30dk sentrifüjlenerek konsantre edilmiş ve 

jelatinaz aktivitesi jelatin zimografi metoduyla belirlenmiştir. Bunun için elde edilen proteinler 

1mg/ml jelatin içeren %10 SDS-PAGE jelinde indirgemeyen koşullarda yürütülmüş ve jel 

renatürasyon çözeltisintisinde (%1.5v/v TritonX-100) inkübe edilerek distile su ile yıkanmıştır. 

Daha sonra geliştirme tamponunda (50mM Tris-HCl, pH 7.8, pH 7.8, 0.2M NaCl, 5mM CaCl2, 

1mM ZnCl2 ve % 0.02 v/v Brij 35) 16 saat 37°C’de inkübe edilmiştir. Bundan sonra jel %0.5 

w/v Coomassie mavisi R-250, %5 v/v metanol and 10% asetik asit içeren boyama çözeltisiyle 

boyanmış ve %10 v/v methanol, %5 v/v asetik asit ile yıkanmıştır.  

2.15 Protein Kinaz C (PKC) aktivite tayini 
PKC aktivitesi radyoaktif olmayan PKC tayin kiti (Pep Tag, Promega) kullanılarak 

ölçülmüştür. Bunun için farklılaşan Caco-2 hücrelerinden izole edilen proteinler PKC’ye 

spesifik floresan bir peptid ile inkübe edilmiş ve % 0.8 agaroz jelde yürütülmüştür. PKC 

aktivitesine bağlı olarak bu peptidin fosforlanması, peptid yükünde bir değişime yol açar ve 

agaroz jelde farklı zıt yöne yürümesine sebep olur. Nicel analiz için bu bantlar jelden 

kesilmiş, çözünmüş ve 570nm’de spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. 

2.16 İmmünhistokimya 
ICAM-1 seviyelerinin farklı derecelerde farklılaşmış kolon tümör örneklerinde hücre 

hattındakine benzer bir değişim gösterip göstermediğini incelemek amacı ile Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji bölümü arşivlerinde bulunan örnekler arasından rastgele 

20 hastadan alınan örnek seçilmiş ve öncelikle hematoksilin-eosin boyaması ile Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından önerildiği şekilde bez oluşumu yüzdesine göre derecelendirmeleri 

yapılmıştır (Bosman vd., 2010). Aynı hastalardan alınan normal kolon dokusu ise iyi 
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farklılaşmış örnek olarak kabul edilmiştir. Daha sonra tümör örnekleri ICAM-1 için immün-

histokimya ile test edilmiştir. Parafindeki doku örneklerinden 4µm kalınlığında kesitler alınmış 

ve poly-L-lysine ile kaplanmış olan lamlara yerleştirilmiştir. Örnekler önce 70°C’de 1 saat 

inkübe edilmiş ve daha sonra ksilen içerisinde parafinden arındırılarak dereceli alkollerde 

rehidre edilmiştir. Her kesit basınç altında 2 dk 0.01M sodyum sitrat tamponunda ısıtılarak 

antijenleri ortaya çıkarılmış, 5dk distile su içerisinde soğutulduktan sonra Pap kalemi 

(Abcam) yardımıyla işaretlenmiş ve Tris-tamponlu tuz ile 10 dk yıkanmıştır. Kesitler daha 

sonra %3 H2O2 içerisinde 5 dk oda sıcaklığında inkübe edilmiş ve Tris-tamponlu tuz ile 10 dk 

yıkanmıştır. Kesitler birincil ICAM-1 antikoru ile (1:30) 1 saat inkübe edilmiş, üç defa Tris-

tamponlu tuz ile yıkanmış ve 10 dk yaban turpu peroksidaz polimeri konjüge edilmiş ikincil 

antikor ile inkübe edilmiştir. Tekrar üç yıkamadan sonra boyama için diamino benzidin 

içerisinde 5 dk inkübe edilmiş ve aynı bloktan kesitler hematoksilin ile boyanmıştır. Tüm 

analizler Ankara Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Berna Savaş 

tarafından gerçekleştirilmistir. ICAM-1 protein seviyeleri sinyal seviyesine dayanılarak 0-3 

değerleri ile skorlandırılmıştır. Buna göre 0 skoru hiç ICAM-1 boyaması görülmeyen örnekler, 

skor 1 zayıf ICAM-1 sinyali, skor 2 orta derecede boyama ve skor 3 güçlü ICAM-1 sinyali 

görülen örnekler için kullanılmıştır. 

2.17 Hücre-hücre adezyon tayini 
Hücrelerinin insan umbilikal damar endotel hücrelerine (HUVECler) adezyonu bir eş-kültür 

yöntemi ile test edilmiştir. Bunun için CytoSelect Tumor-Endothelium Adhesion Assay kiti 

(Cellbiolabs) üreticinin açıklamalarına göre kullanılmıştır. 0 ve 10. günlerde hasat edilen aynı 

sayıdaki Caco-2 hücresi floresan bir boya ile işaretlenmiş ve daha önceden HUVEC hücreleri 

ile kaplanmış 96 kuyulu mikroplakaya eklenmiştir. 60 dk 37°C’de inkübasyondan sonra 

yıkama işlemi uygulanmış ve bu sayede HUVEC hücrelerine tutunmayan hücreler 

uzaklaştırılmıştır. Daha sonra hücreler liziz tamponu ile 5 dk inkübe edilmiş ve floresan sinyal 

Fmax florometresinde Bilkent Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) 

ölçülmüştür. Ayrıca Caco-2 hücrelerinin HUVEClere tutunmasında ICAM-1 molekülünün rol 

oynadığını doğrulamak amacı ile farklılaşmamış (0. gün) Caco-2 hücreleri artan miktarlarda 

ICAM-1 antikoru ile veya izotip spesifik IgG kontrol antikoru ile inkübe edilmiştir. Kontrol 

olarak Caco-2 hücreleri HUVEClerle kaplanmamış fakat ICAM-1 antikoru içeren kuyucuklara 

ekilmiştir. 
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3. BULGULAR 

BÖLÜM I 

Çalışmanın bu bölümünde spontan olarak farklılaşan Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde ICAM-1 

ve VCAM-1 seviyeleri, bunların transkripsiyonel, translasyonel ve post-translasyonel 

regülasyonları ve bu moleküllerin hücre fonksiyonları üzerine etkileri detaylı olarak 

incelenmiştir.  

3.1 Farklılaşmanın doğrulanması 
Kolorektal kanser hücre hatları HT29 ve Caco-2, uygun koşullarda bölünmeyi durdurabilen 

ve farklılaşabilen, iyi tanımlanmış kolorektal kanser modelleridir (Simon-Assman vd. 2007). 

Caco-2 hücrelerinin %100 konfluent olduktan sonra 30 gün süresince ve HT-29 hücrelerinin 

ise glikoz yerine galaktoz içeren besiyerinde büyütülmeleri ile farklılaşmaları sağlanmıştır. 

Farklılaşmış fenotipin oluşumu farklılaşma sürecinin belirteçleri olarak sıklıkla kullanılan 

fırçamsı kenar hidrolazları, alkalen fosfataz ve sukraz izomaltaz enzimleri ile (Mariadason vd. 

2000) karsinoembryonik antijen (Hauck ve Stanners, 1991) miktarlarındaki artış ile 

doğrulanmıştır. Şekil 2’de görüldüğü gibi alkalen fosfataz aktivitesi, sukraz izomaltaz ifadesi 

ve CEA protein miktarı her iki hücre hattında da istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde 

artmıştır. Farklılaşma sürecinde fırçamsı kenar hidrolazlarındaki artışın Caco-2’de HT-29’a 

göre daha fazla olduğu daha önceki çalışmalarda da gösterilmiştir (Simon-Assman vd. 2007). 

Bu sonuçlar her iki hücre hattında farklılaşmanın başarılı bir şekilde indüklendiğini 

göstermektedir.  
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Şekil 3. Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde spontan farklılaşmanın doğrulanması. (A) Alkalen 
fosfataz boyaması, (B) Alkalen fosfataz aktivitesi, (C) Sukraz izomaltaz ifades, (D) Karsino-
embryonik antijen (CEA). 
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3.2 ICAM-1 ve VCAM-1 mRNA ve protein seviyeleri 
Spontan olarak farklılaşan Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde ICAM-1 ve VCAM-1 mRNA ve 

protein seviyeleri sırasıyla gerçek zamanlı PCR ve western blot ile belirlenmiştir ve sonuçlar 

Şekil 4’te gösterilmiştir.  

 
Şekil 4. Spontan farklılaşan (A) Caco-2 ve (B) HT-29 hücrelerinde ICAM-1 ve VCAM-1 
mRNA ve protein seviyeleri. 

Elde ettiğimiz gerçek zamanlı PCR sonuçları oldukça ilginç olup, Caco-2 hücrelerinde 

VCAM-1 mRNA’sında düşüş görülürken, ICAM-1 mRNA’sı artmaktadır (Şekil 4A). Caco-2 

farklılaşma sürecinde ICAM-1 ve VCAM-1 protein seviyeleri ise azalmaktadır (Şekil 4A). Bu 

18 

 



durum, VCAM-1 için mRNA seviyelerindeki azalma ile açıklanabilir fakat ICAM-1 için mRNA 

ve protein seviyeleri uyumlu değildir. HT-29 hücreleri için ICAM1 mRNA düzeyleri 2. gün en 

fazla artışı göstermekte ve sonrasında bir düşüş gösterse de halen istatistiksel olarak anlamlı 

bir şekilde yüksektir. Bu bulgu protein miktarları ile de uyum içindedir. VCAM1 mRNA miktarı 

ise 5. gün en yüksek seviyesine ulaşmakta fakat diğer günlerde de farklılaşmamış hücrelere 

göre daha yüksektir. VCAM-1 protein miktarlarında ise düzenli bir artış gözlenmektedir. 

Dolayısı ile HT-29 hücrelerinde mRNA ve protein seviyeleri birbiriyle uyumludur. 

3.3 ICAM-1 ve VCAM-1’in transkripsiyon seviyesinde düzenlenmesi 
Görüldüğü gibi aynı protein ailesine mensup birbirine çok yakın görevleri bulunan iki 

adhezyon molekülü ayrı hücre hatlarında farklı regüle edilmenin yanısıra aynı hücre hattında 

da değişiklik göstermektedir. Caco-2 hücre hattında ICAM-1 ve VCAM-1 mRNA 

seviyelerindeki ters orantı transkripsiyon seviyesinde bir düzenlenmeyle açıklanabilir. Bu 

genlerin aynı transkripsiyon faktörü (NF-κB) tarafından kontrol edildikleri düşünülmektedir. 

İkinci olarak ICAM-1 promotor bölgesi ek olarak C/EBPβ bağlanma bölümü içermektedir. 

Yine de transkripsiyondaki farklılıklar, birden fazla transkripsiyon faktörünün birleşik 

kontrolünden ya da transkripsiyon faktörünün farklı düzeylerde ifade olmasından 

kaynaklanabilir. NF-κB ve C/EBPβ’nın transkripsiyonel aktivitelerindeki değişimleri 

belirleyebilmek amacı ile öncelikle raportör gen deneyleri uygulanmıştır.  

 
Şekil 5. Spontan olarak farklılaşan (A) Caco-2 ve (B) HT-29 hücrelerinde NF-κB ve C/EBPβ 
transkripsiyonel aktivitesi.  
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Şekilde görüldüğü gibi NF-κB bağlanma elementinin bulunduğu promotor için lusiferaz sinyali 

her iki hücre hattında da azalmaktadır ve bu NF-κB transkripsiyonel aktivitesinin azaldığını 

gösterir. Bu durum promotorunda NF-κB bağlanma bölümü içeren VCAM-1 mRNA 

seviyelerinin Caco-2 hücrelerinde azalmasını açaklamaktadır. HT-29 hücrelerinde ise VCAM-

1 ifadesi önce bir artış ve daha sonra azalış göstermekteydi. Şekil 5B’de NF-κB 

aktivitesindeki azalışın Caco-2’deki kadar belirgin olmadığı görülmektedir. Bu bulgular HT-29 

hücrelerinde VCAM-1 ifadesini kontrol eden NF-κB dışında transkripsiyon faktörlerinin 

varlığına işaret etmektedir. C/EBPβ elementinin bulunduğu promotor için ise tam tersi bir 

durum söz konusudur; lusiferaz sinyali her iki hücre hattında da artmaktadır. Promotorunda 

hem NF-κB hem de C/EBPβ elementleri içeren ICAM-1 ifadesindeki artma, C/EBPβ 

aktivitesindeki bu artışla açıklanabilir. 

Bu sonuçları desteklemek amacı ile NF-κB’nin DNA’ya bağlanma kapasitesi ELISA yöntemi 

ile ölçülmüş ve sonçlar şekil 6’da verilmiştir. 

 
Şekil 6. Spontan olarak farklılaşan (A) Caco-2 ve (B) HT-29 hücrelerinde NF-κB DNA’ya 
bağlanma kapasitesi. *p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001 (Student’s t-test (n=3)). 

Farklılaşmış Caco-2 hücrelerinde, NF-κB alt üniteleri p50 ve p65’nin her ikiside hedef 

dizilerine farklılaşmamış hücrelere göre daha az bağlanmıştır. Bu sonuç, raportör gen 

deneylerini destekler niteliktedir. Farklılaşan HT-29 hücrelerinde ise DNA’ya bağlanan p50 

miktarında bir değişim gözlenmezken p65 için artış görülmektedir. Bu durum lusiferaz 

sonuçlarıyla örtüşmüyor gibi görünse de hücrenin en önemli yolaklarında merkezi rolü olan 

bir transkripsiyon faktörünün farklı seviyelerde kontrol edilmesi olasıdır. Örneğin, p50/p65 

heterodimeri aktif iken p50/p50 homodimerinin inhibitör etkisi olduğu bilinmektedir (Hayden 

ve Ghosh, 2008). Dolayısı ile p65’in DNA bağlanmasındaki artış p50/p50 inhibisyonunun 

üstesinden gelecek miktarda olmayabilir. Aynı zamanda, DNA’ya bağlanan protein 
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miktarındaki artış, herzaman aktivitede artış anlamına gelmeyebilir. Bunlara ek olarak, ELISA 

deneylerinde kullanılan DNA dizileri NF-κB konsensus dizisini içermektedir fakat 

transkripsiyon faktörlerinin her bir genin promotoruna bağlanma kapasitesi farklılık 

gösterebilir. Bunun için sonuçlar başka yöntemlerle de desteklenmelidir. Bu amaçla Caco-2 

ve HT-29 farklılaşma sürecinde NF-κB’nin ICAM-1 ve VCAM-1 promotoruna bağlanmasında 

bir değişiklik olup olmadığının tespiti için ChIP deneyleri gerçekleştirilmiştir. ICAM-1 

promotorunda C/EBPβ bağlanma bölümü NF-κB’ile ilişkili olduğundan aynı kromatin 

çoktürme deneylerinde C/EBPβ bağlanması da incelenmiştir. 

 
 

Şekil 7. Spontan olarak farklılaşan (A) Caco-2 ve (B) HT-29 hücrelerinde NF-κB ve 
C/EBPβ’nın ICAM-1 ve VCAM-1 promotor bölgelerine bağlanmasının ChIP analizi. *p<0.05, 
**p<0.01, ***p<0.001 IgG’ye göre; #p≤0.05, ##p≤0.01, ###p≤0.001 farklılaşmamış hücrelere 
göre (one way ANOVA (n=3)). 

Caco-2 hücrelerinde NF-κB ile çöktürülmüş örneklerde VCAM1 promotor bölgesi için NF-κB 

primerleri kullanıldığında 0. günde bant görülmekte fakat 10. günde görülmemektedir. Bu, 0. 

güne oranla 10. günde NF-κB bağlanma kapasitesinin azaldığı anlamına gelmektedir. Benzer 

bir durumu ICAM1 promotoru için de görmekteyiz. Çöktürülmüş örneklerin gerçek zamanlı 

PCR’ları da bu bulguları doğrulamış ve NF-κB bağlanmasındaki azalmanın her iki gen için de 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. C/EBPβ antikoru ile çöktürülen örneklerde 

ICAM1 promotoru için C/EBPβ primerleri kullanıldığında 10. günde belirgin bir bant 
21 

 



görmekteyiz ki bu spontan olarak farklılaşan Caco-2 hücrelerinde ICAM1 promotorunda 

C/EBPβ’nın zenginleştiğine işaret etmektedir (Şekil 7A). Gerçek zamanlı PCR ile de bu 

sonuç doğrulanmıştır. Bunun aksine, NF-κB - C/EBPβ birleşik bölgesi için primerler 

kullanıldığında herhangi bir değişim görülmemektedir ve bu da bu bölgenin farklılaşan Caco-

2 hücrelerinde ICAM1 ifadesi için kullanımda olmadığını göstermektedir.  

HT-29 hücrelerinde daha farklı bir durum gözlenmiştir (Şekil 7B). ICAM1 promotor bölgesi 

için NF-κB primerleri kullanıldığında hem p65 hem de p50 bağlanmasında bir artış 

görülmektedir. Yine ICAM1 promotoru için NF-κB ve C/EBPβ birleşik bölge primerleri 

kullanıldığında benzer bir durum görülmekte ve NF-κB bağlanmasındaki artışa ek olarak 

C/EBPβ’nın da bu bölgeye farklılaşan HT-29 hücrelerinde daha fazla bağlandığı 

görülmektedir. Caco-2 hücrelerinde, NF-κB - C/EBPβ birleşik bölgesinin farklılaşan Caco-2 

hücrelerinde ICAM1 ifadesi için kullanımda olmadığı düşünüldüğünde, bu durum iki hücre 

hattında farklı regülasyon mekanizmalarına işaret etmektedir. Daha önceki bir çalışmada NF-

κB ve C/EBPβ transkripsiyon faktörlerinin birlikte bu bölgeye bağlanmalarının ICAM1 ifadesi 

için gerekliliği gösterilmiş fakat bu kooperatif bağlanmanın hücre tipine göre spesifik olduğu 

ve bazı hücrelerde görülmediği vurgulanmıştı (Catron vd. 1998). Bulgularımız bu araştırma 

ile uyumludur. ICAM1 promotoru için C/EBPβ primerleri kullanıldığında da C/EBPβ’nın bu 

bölgeye bağlanmasının arttığı gözlemlenmiştir. Tüm bu bulgular HT-29 hücrelerinde ICAM-1 

ifadesindeki artışa açıklık getirmektedir. ICAM1’deki durumun aksine VCAM1 promotor 

bölgesi için NF-κB primerleri kullanıldığında hem p65 hem de p50 bağlanmasında belirgin bir 

azalma görülmüştür. Daha önce belirtildiği gibi p50/p50 homodimerleri NF-κB aktivitesini 

engellemektedir. VCAM-1 için böyle bir durum söz konusu olabilir ve p50 bağlanması 

farklılaşan hücrelerde azaldığında bu homodimer inhibisyonu ortadan kalkarak genin ifadesi 

sağlanabilir. Bir diğer olasılık ise başka transkripsiyon faktörlerinin etkisiyle VCAM-1 

ifadesinin artmasıdır.  

NF-κB ve C/EBPβ’nın hedef dizilerine bağlanması Caco-2 hücrelerinde aynı zamanda 

radyoaktif olmayan EMSA ile de araştırılmıştır. Kromatin immün çöktürme (ChIP) ile 

transkripsiyon faktörünün spesifik bir genin endojen promotor bölgesinde zenginleşmesi 

belirlenebilmektedir. EMSA ile ise nükleer proteinler içerisindeki transkripsiyon faktörlerinin 

kendi DNA konsensus dizilerine bağlanmaları analiz edilir. Sonuçlar şekil 8’de verilmiştir. 
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Şekil 8. Farklılaşmamış (konfluent olduktan sonra 0. gün) ve spontan olarak farklılaşmış (10. 
gün) Caco-2 hücrelerinde NF-κB (A) ve C/EBPβ (B) transkripsiyonel aktiviteleri. Kuyu 1: 
Serbest prob, kuyu 2: biyotinle işaretli NF-κB (A) ve C/EBPβ (B) konsensus sekansını içeren 
oligo ile inkübe edilmiş 0. gün nükleer protein, kuyu 3: biyotinle işaretli NF-κB (A) ve C/EBPβ 
(B) konsensus sekansını içeren oligolar ile inkübe edilmiş 10. gün nükleer proteini, kuyu 4: 
biyotinle işaretlenmemiş 200 kat fazla prob (soğuk prob) ile inkübe edilmiş reaksiyon karışımı 
(kuyu 2), kuyu 5: p50 (A) ve C/EBPβ (B) antikoru ile inkübe edilmiş supershift gösteren (ok 
ilegösterilmiştir) reaksiyon karışımı (kuyu 2), kuyu 6: p50 antikoru ile inkübe edilmiş 
supershift gösteren (ok ile gösterilmiştir) reaksiyon karışımı (kuyu 2). 

Şekil 8A’da kuyu 2 ve 3 karşılaştırıldığında, kuyu 3’de bir miktar azalma gözlenmektedir ki 

bu, spontan olarak farklılaşmış Caco-2 hücrelerinde farklılaşmamış olanlara oranla NF-κB’nin 

DNA’ya bağlanma aktivitesinde bir düşüş olduğuna işaret etmektedir. Reaksiyonun 

spesifisitesi, proteinlerin fazla miktarda soğuk prob (kuyu 3) ve NF-κB antikorlarıyla inkübe 

edilmesiyle doğrulanmıştır. Soğuk prob ile inkübasyon jel retardasyonunun tamamen 

engellenmesine sebep olmuş, Kuyu 5 ve 6’da gözlemlenen supershift, DNA’ya bağlanan 

proteinin NF-κB olduğunu doğrulamıştır. NF-κB için görülen azalışın tam tersi bir durum, 

Şekil 8B’de C/EBPβ için görülmektedir; spontan olarak arklılaşmış Caco-2 hücrelerinde, 

farklılaşmamış hücrelere oranla DNA’ya bağlanmada kayda değer bir artış gözlenmektedir.  

Bu bulgular daha önce bildirdiğimiz raportör gen deneylerini doğrular nitelikte olup, neden 

ICAM1 ifadesinin VCAM1 gibi azalmadığını açıklamaktadır. ICAM1 ifadesi hem NF-κB hem 

de C/EBPβ transkripsiyon faktörlerinin regülasyonu altındadır, VCAM1 ise NF-κB ile regüle 

edilmektedir. C/EBPβ’nın DNA bağlanma aktivitesindeki artış ICAM1 ifadesinin Caco-2 

hücrelerinde spontan farklılaşma sürecinde korunmasına ve hatta artmasına sebep 

olmaktadır. 

NF-κB’nin aktivitesini gösterebilmesi için, sitoplazmadan hücre çekirdeğine girmesi ve burada 

hedef genlerinin promotor bölgelerine bağlanarak bu genlerin ifadelerini artırması 

gerekmektedir. Bu durumu incelemek amacı ile immün-floresan yöntem kullanılarak NF-κB 
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alt üniteleri p50 ve p65’in 0. ve 10. günlerde sitoplazma ve çekirdekteki miktarları 

karşılaştırılmıştır.  

 
Şekil 9. Spontan olarak farklılaşan Caco-2 hücrelerinde p50 ve p65 konumlanması. p50/p65 
(yeşil) ve PI (kırmızı) ile gösterilmiştir. Analizlerde y-ekseni nükleer proteinin sitoplazmik 
proteine oranını göstermektedir. ** p≤0.01 (Nested ANOVA). 

Şekilde görüldüğü gibi hem p50 hem de p65 alt ünitesi 0. gün farklılaşmamış Caco-2 

hücrelerine göre 10. gün farklılaşmış hücrelerde çekirdekte daha az miktarda bulunmaktadır. 

Bu da NF-κB aktivitesinin farklılaşma sırasında azaldığını doğrulamaktadır. 

Sonuç olarak, transkripsiyon seviyesinde ICAM1 ve VCAM1 genleri aynı hücre hattında farklı 

yollarla regüle edildikleri gibi  farklı bir kolon kanseri hücre hattında diğer mekanizmalar da 

devreye girmektedir. Bu noktada kromatin  katlanması, inhibitör proteinler devreye girmekte 

ve daha karmaşık bir regülasyon ağı ortaya çıkmaktadır.  

3.3.1 Caco-2 hücrelerinde NF-κB transkripsiyonel aktivitesinin regülasyonu 
İnflamasyonu artırıcı bir transkripsiyon faktörü olan NF-κB’nin kanser sürecinde regülasyon 

kaybı ve bu kayba yol açan mekanizmalar bir hayli önemlidir. Spontan farklılaşan Caco-2 

hücrelerinde NF-κB aktivitesinin azalması bizi bu konu üzerine yoğunlaşmaya yöneltti. 

Öncelikle NF-κB transkripsiyonel aktivitesinin azaldığı NF-κB inhibitörleri aracılığı ile 

doğrulanmış ve daha sonra bunun sebepleri araştırılmıştır. Bunun için 0. gün Caco-2 

hücreleri pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) ve N-acetyl cysteine (NAC) gibi antioksidanlar, 

bir sentetik peptid olan SN50 ve hücre içi kalsiyum tutucu TMB-8 [3,4,5-trimethoxybenzoic 
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acid 8-(diethylamino)octyl ester] ile muamele edilmiştir. Şekil 10’da lusiferaz sonuçları 

gösterilmiştir.  

 
Şekil 10. NF-κB inhibitörlerinin farklılaşmamış Caco-2 hücrelerinde NF-κB aktivitesi üzerine  
etkileri. 

Beklenildiği gibi tüm inhibitörler lusiferaz sinyalinde anlamlı bir azalmaya yani NF-κB 

aktivitesinde düşüşe yol açmıştır. Bunlar arasında bir kalsiyum tutucu olanTMB-8’in etkisi, 

NF-κB regülasyonunda kalsiyuma bağlı mekanizmaların varlığına işaret etmektedir. Bu 

durumu doğrulamak için TMB-8 ile muamele edilmiş 0. gün Caco-2 hücrelerinde birer NF-κB 

hedef geni olan ICAM-1 ve VCAM-1 protein miktarları western blot ile tespit edilmiştir.  

 
Şekil 11. 100 ve 200 µM TMB-8 ile muamele edilmiş 0. gün Caco-2 hücrelerinde ICAM-1 ve 
VCAM-1 protein seviyeleri. 

Şekil 11’de görülen sonuçlar TMB-8 muamelesi sonucu farklılaşmamış Caco-2 hücrelerinde 

ICAM-1 ve VCAM-1 protein miktarlarında azalma olduğunu ve bu da TMB-8’in NF-κB 

transkripsiyonel aktivitesini engellediğini göstermektedir. Bu durum NF-κB regülasyonunda 

kalsiyuma dayanan bir protein kinaz C’nin (PKC) rol alabileceğini düşündürmektedir. NF-κB 

aktivitesi üzerinde PKC aracılı bir regülasyonun varlığını anlayabilmek için öncelikle PKC 
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kinaz aktivitesini tespit eden bir PKC aktivite tayini uygulanmıştır. Bu tayinin sonuçları şekil 

12‘de verilmiştir. 

 
Şekil 12. Spontan olarak farklılaşan Caco-2 hücrelerinde PKC aktivitesi.  

PKC alt-türlerinden hangisinin bu aktivasyon yolağında rol aldığını anlamak amacı ile 0. gün 

farklılaşmamış Caco-2 hücreleri PKCα için dominant negatif bir vektör (PKCα-DN) 

transfeksiyonu ile ve bu genin 10. gün farklılaşmış Caco-2 hücrelerinde aşırı ifadesiyle 

(PKCα-Oex) doğrulanmıştır. Şekilde görüldüğü üzere 10. gün farklılaşmış hücrelerde 0. gün 

farklılaşmamış hücrelere göre PKC aktivitesi azalmıştır. 0. gün hücreler PKCα-DN vektörüyle 

transfekte edildiğinde ise PKC aktivitesi 10. gün seviyelerine düşmüş, tam tersi bir durum ise 

10. gün hücrelerde PKCα aşırı ifadesiyle gözlenmiştir. Dolayısı ile spesifik olarak PKCα’nın 

NF-κB aktivitesinde rol oynadığı düşünülebilir. 

Daha önceki bir çalışmada PKCα’nın NF-κB’yi, T-hücreleri tarafından oluşturulan immün 

sinapslarda bulunan ve kalsiyumdan bağımsız yeni bir PKC alt-türü olan, PKCθ aracılığı ile 

aktive ettiği gösterilmiştir (Manicassamy vd. 2006). PKCθ Caco-2 hücrelerinde de ifade 

edilmektedir (Banan vd. 2005). Dolayısı ile Caco-2 farklılaşması sırasında PKCα’nın PKCθ’yı 

ve böylece NF-κB’yi aktive ettiği savını öne sürdük. Jurkat T-hücrelerinde PKCθ’nın 

Thr538’den fosforlanmasının NF-κB kinaz inhibitörü aktivasyonu için gerekli olduğu 

gösterilmiştir (Liu vd. 2002). Bu durum Caco-2 hücrelerinde de doğrulanmış ve PKCθ 

fosforlanmasında  farklılaşma sürecinde bir azalış gözlenmiştir (Şekil 13A). PKCθ’nın PKCα 

tarafından aktive edildiğini gösterebilmek amacı ile 0. gün Caco-2 hücreleri PKCα-DN ve 

PKCα-Oex vektörleri ile ayrı ayrı transfekte edilmiş ve PKCθ fosforlanması western blot ile 

tespit edilmiştir (Şekil 13B). 
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Şekil 13. (A) Spontan olarak farklılaşan ve (B) PKCα-DN ve PKCα-Oex vektörleri ile 
transfekte edilmiş Caco-2 hücrelerinde Thr538 üzerinden fosforlanan PKCθ protein miktarı. 

Şekilde görüldüğü gibi Thr538 üzerinden fosforlanan PKCθ miktarı Caco-2 farklılaşma 

sürecinde azalmaktadır. PKCθ aktivasyonunun PKCα’ya bağlı olduğu ise şekil 13B’de 

görülebilmektedir. 0. gün Caco-2 hücrelerinde PKCα’nın aşırı ifadesi (PKCα-Oex) 

fosforlanmış PKCθ miktarında artışa, PKCα’nın bu hücrelerde inaktif hale getirilmesi ise 

(PKCα-DN) azalışa sebep olmaktadır.  

Daha sonra PKCα ve NF-κB arasında bir bağ olup olmadığını anlamak amacı ile PKCα-DN 

ve PKCα-Oex vektörleri ile ayrı ayrı transfekte edilmiş 0. gün Caco-2 hücrelerinde κB-

inhibitörü α (IκBα) fosforlanmasındaki değişimler western blot ile tespit edilmiştir.  

 
Şekil 14. PKCα geni susturulmuş veya aşırı ifade edilen 0. gün Caco-2 hücrelerinde IκBα 
protein seviyeleri.  

Şekilde görüldüğü gibi PKCα aşırı ifadesi fosforlanmış IκBα miktarında artışa, PKCα 

susturulması ise tam tersi bir duruma yol açmaktadır. IκBα fosforlanması bu proteinin 

parçalanmasına ve NF-κB’nin serbest kalıp çekirdeğe girmesine sebep olur. Bu da PKCα ve 

NF-κB arasındaki bağı göstermektedir.  

PKCα - PKCθ yolağının NF-κB transkripsiyonel aktivitesini artırıp artırmadığını görmek amacı 

ile farklılaşmamış 0. gün ve farklılaşmış 10. gün Caco-2 hücreleri PKCα-DN ve PKCα-Oex 

vektörleri ile transfekte edilmiş ve NF-κB lusiferaz deneyleri gerçekleştirilmiştir. Lusiferaz 

deneylerinde kontrol olarak hücreler NF-κB konsensus sekansı yerine ilgisiz sekans (NR) 

içeren veya boş vektörler ile transfekte edilmiştir. Sonuçlar Şekil 14’de gösterilmiştir. 
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Şekil 15. PKCα geni susturulmuş veya aşırı ifade edilen Caco-2 hücrelerinde NF-κB 
transkripsiyonel aktivitesi. 

Sonuçlar, NF-κB transkripsiyonel aktivitesi PKCα’yı aşırı ifade eden hücrelerde istatistiksel 

olarak anlamlı miktarda fazla iken PKCα inhibe edilmiş hücrelerde azaldığını göstermektedir. 

Beklenildiği gibi, NF-κB transkripsiyonel aktivitesinin PKCα ifadesinden bağımsız olarak 10. 

gün hücrelerde 0. gün hücrelere göre her zaman daha az olduğu görüldü. Tüm bu bulgular 

farklılaşmamış Caco-2 hücrelerinde NF-κB aktivasyon yolaklarından birinin  PKCα – PKCθ 

aracılığı ile olduğunu ve farklılaşma sırasında bu yolağın inhibe edildiğini göstermektedir. 

3.4 ICAM-1’in post-transkripsiyon seviyesinde düzenlenmesi 
ICAM-1 mRNA ve protein seviyelerindeki ters orantı translasyon seviyesinde bir 

düzenlenmeye işaret etmektedir. Translasyonu genel translasyon başlatma faktörleri veya 5’ 

ve 3’ transle edilmeyen bölgelerdeki (UTR) kontrol sekansları ile düzenleyici proteinler 

arasındaki etkileşimlerle regüle edilmektedir (Jackson vd. 2010). Ayrıca, mikroRNA’lar 

3’UTR’lara bağlanarak mRNA translasyonunu baskılama veya degradasyonu hızlandırma 

yoluyla protein translasyonunu regüle edebilirler (Jackson vd. 2010). Literatür 

araştırmalarımız ise bazı mikroRNAların ICAM-1 ve VCAM-1 3’UTR bölgelerine bağlandığını 

göstermesine rağmen (Harris vd. 2008; Hu vd. 2010; Suarez vd. 2010; Ueda vd. 2009), bu 

çalışmaların hiçbirinde ICAM-1 ve VCAM-1’in mikroRNAlarca regülasyonunu açıklamak için 

farklılaşmış hücrelerin model olarak kullanılmadığı görülmüştür. Bu aşamada  bu mRNA’lara 

bağlanan yeni miRNAlar bulunabileceği gibi, yayınlanmış miRNAların da test edilmesi önemli 

olacaktır çünkü miRNA-mRNA ilişkisinin hücre ve doku tipine bağlı olarak yani konsepte 
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bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Yani gösterilmiş olan bir ilişki kolon hücresinde ve/veya 

farklılaşma süreçlerinde geçerli olmayabilir. 

ICAM-1 ve VCAM-1 gen ifadelerini regüle ettiği literatürde doğrulanmış mikroRNAlar Tablo 

3’te verilmiştir. Ayrıca bu genlerin 3’UTR bölgelerini hedef alan mikroRNAların farklı 

algoritmalar kullanan 3 program (miRBase, PicTar, TargetScan) ile biyoinformatik analizi ön 

çalışmalarımızda yapılmış ve en yüksek skoru veren mikroRNA’lar aday olarak belirlenmiştir. 

Tablo 3. ICAM-1 ve VCAM-1 3’UTR bölgelerine bağlandığı doğrulanan ve analiz 
programlarınca tahmin edilen mikroRNAlar 

ICAM-1 VCAM-1 
hsa-miR 339 (Ueda et al., 2009) hsa-miR – 126 (Harris vd. 2008) 
hsa-miR 220 (Ueda et al., 2009) hsa-miR -507 
hsa-miR-221 (Hu et al., 2010) hsa-miR -145 
hsa-miR-17-3p (Suarez et al., 2010) hsa-miR -181 
hsa-miR -200a hsa-miR -1272 
hsa-miR-1291 hsa-miR-557 
hsa-miR-22 hsa-miR -495 
hsa-miR-644 hsa-miR -202 
hsa-miR -339-5p  
hsa-miR -542-3p  
hsa-miR -411  

 

ICAM-1’in miRNA aracılı regülasyonunu incelemek amacı ile ICAM1 geninin 3’UTR bölgesi 

pMIR REPORT vektörüne iki parça halinde ve aralarında 150 bazlık bir çakışma olacak 

şekilde klonlanmıştır. Raportör gen deneyleri ile bu bölgelerin herhangibir düzenlenmeye tabi 

olup olmadıkları araştırılmışrtır.  

 
Şekil 16. Spontan olarak farklılaşmamış (0. gün) ve farklılaşmış (10. gün) Caco-2 
hücrelerinde ICAM1 3’UTR regülasyonu. 
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mRNA 3’UTR’larına herhangi bir mikroRNA bağlanması ve translasyonun engellenmesi 

sonucunda lusiferaz sinyalinde azalma beklenmektedir. Şekilde görüldüğü gibi klonlanan 

ICAM1 3’UTR bölgelerinden hiçbiri lusiferaz sinyalinde değişikliğe yol açmamıştır. Bu durum 

Caco-2 spontan farklılaşma sürecinde ICAM1’in herhangi bir mikroRNA tarafından regüle 

edilmediğine işaret etmektedir. Sodyum bütrat ile farklılaşması indüklenen Caco-2 ve HT-29 

hücrelerinde ve spontan olarak farklılaşan HT-29 hücrelerinde ICAM1 ifadesi ve protein 

miktarları artış gösterdiğinden, mikroRNA aracılı bir regülasyon düşünülmemektedir.  

Elde edilen bu bulgular bizi Caco-2 farklılaşma sürecinde ifadesi değişen ve NF-κB 

tarafından hedeflenen mikroRNA’ları araştırmaya yönlendirdi ve literatür taramaları 

sonucunda bu süreçte ifadesi artan miR-146 tespit edildi (Hino vd. 2008). miR-146a/b’nin 

tümör supresör bir rolü olduğu çeşitli kanser türlerinde gösterilmiştir (Ali vd. 2011; Xia vd. 

2009). Ayrıca bu mikroRNA’nın IRAK1 ve MMP16 (matrix metalloproteinase16) gibi NF-κB 

hedef genlerini regüle ettiği bilinmektedir (Chassin vd. 2010; Xia vd. 2009). Özellikle MMP16, 

ICAM-1 ve VCAM-1 gibi, hücre invazyonunda rol oynaması açısından önem taşımaktadır ve 

beyin glioma hücrelerinde miR-146b ile inhibe edilerek invazyonun engellendiği bildirilmiştir 

(Xia vd. 2009).  

3.4.1 miR-146a/b’nin farklılaşma sürecindeki rolü 
miR-146a/b’nin farklılşama sürecindeki rolünün tespiti amacıyla miR-146a ve miR-146b 

ifadeleri spontan olarak farklılaşan Caco-2 hücrelerinde belirlenmiştir. 

 
Şekil 17. Spontan farklılaşmış Caco-2 hücrelerinde miR-146a ve miR-146b ifadelerinin 
gerçek zamanlı PCR’ı. **p≤0.01, *** p≤0.001 (Karşılaştırmalar 0. gün ile yapılmıştır).        

Görüldüğü gibi (Şekil 17), Caco-2 hücrelerinde spontan farklılaşma sürecinde miR-146a 

ifadesi anlamlı bir şekilde artarken, miR-146b ifadesi değişim göstermemektedir. Bu sebeple 

bundan sonraki deneylerde miR-146a üzerine yoğunlaşılmıştır. Bundan sonra, miR-146a’nın 
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hedeflerinden biri olup, hücre metastazında rol alan MMP16 ifadesi ve protein seviyeleri 

spontan olarak farklılaşan Caco-2 hücrelerinde belirlenmiştir.  

 
Şekil 18. Spontan farklılaşan Caco-2 hücrelerinde MMP16 (A) yarı nicel PCR ve (B) western 
blotu. Kuyu 1-6: %100 konfluent olduktan sonra 0, 2, 5, 7, 14 ve 30. günlerde toplanan 
farklılaşmış hücreler.  

Şekil 18 de görülgüğü üzere, MMP16 ifadesi farklılaşma sürecinde 7. günden itibaren 

azalmakta, aynı zamanda protein miktarı 14 ve 30. günlerde büyük bir düşüş göstermektedir. 

Bu düşüş, miR-146a ifadesindeki artış ile doğru orantılı olup, bu mikroRNA tarafından 

regülasyonu düşündürmektedir. Bu durumu test etmek amacı ile MMP16 3’UTR bölgesinde 

olası miR-146a bağlanma bölümünü ve bunun mutasyona uğratılmış sekansını içeren 

495bp’lik parçası pMIR REPORT vektörüne klonlanmış ve ayrı ayrı farklılaşmış (0.gün) ve 

farklılaşmamış (10.gün) Caco-2 hücrelerine transfekte edilmiş ve lusiferaz sinyalleri 

ölçülmüştür (Şekil 19).  

 
Şekil 19. Spontan farklılaşan Caco-2 hücrelerinde MMP16 3’UTR aktivitesi. EV; 0. gün boş 
vektör, D10; 10. gün, Mut; 0. gün mutasyonlu vektör. *p≤0.05 **p≤0.01, *** p≤0.001. 
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10. gün MMP16 3’UTR ile transfekte edilmiş hücrelerde, 0. güne göre lusiferaz sinyalinde 

anlamlı bir azalma gözlenmekte, bu da MMP16 3’UTR bölgesine bazı mikroRNA’ların 

bağlandığına işaret etmektedir. miR-146a bağlanmasını doğrulamak için bu bölgesi 

mutasyona uğratılmış 3’UTR dizisi kullanılmıştır ve bu vektörle yapılan transfeksiyonlarda 

lusiferaz sinyalinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum miR-146a’nın MMP16 

üzerinde önemli bir düzenleyici rolü olduğuna işaret etmektedir. Mutasyonlu vektör transfekte 

edilmiş hücrelerde 0 ve 10. günler karşılaştırıldığında yine anlamlı bir azalma gözlenmiştir. 

Bu durum, miR-146a dışında bu bölgeye bağlanan başka mikroRNA’lar olduğunu 

göstermektedir.  

MMP16’nın miR-146a ile düzenlenmesi savını desteklemek amacı ile miR-146a öncü dizisi 

ve (pSPRmiR-146a) mutasyonlu versiyonu (pSPRmiR-146a_mut) pSUPER vektörüne 

klonlanmş, daha sonra bu vektör MMP16 3’UTR rapotör vektörü ile birlikte farklılaşmamış 

Caco-2 hücrelerine transfekte edilmiştir. Sonuçlar şekil 20’de verilmiştir. 

 
Şekil 20. Spontan farklılaşan Caco-2 hücrelerinde MMP16’nın miR-146a ile regülasyonu. UT; 
transfekte edilmemiş hücreler, EV boş vektör. ***p≤0.001. 

Normal koşullarda MMP16 ifadesinin 0.gün hücrelerinde yüksek olduğu belirtilmişti. miR-

146a aşırı ifade eden ve MMP16 3’UTR raportör vektörü taşıyan hücrelerde lusiferaz 

sinyalinde anlamlı bir azalma görülmesi MMP16’nın miR-146a tarafından inhibe edildiğini 

göstermektedir. Buna ek olarak, mutasyonlu miR-146a veya mutasyonlu MMP16 3’UTR ile 

transfekte edilen hücrelerde herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir ki bu da miR-146a ve 

MMP16 3’UTR arasındaki spesifik bağlanmanın gerekliliğini vurgulamaktadır. 
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Bunu takiben miR-146a genini aşırı ifade eden farklılaşmamış Caco-2 hücrelerinde MMP16 

ifadesi ve protein düzeyleri yarı nicel PCR ve Western blot yöntemleriyle belirlenmiştir.  

 
Şekil 21. miR-146a genini aşırı ifade eden farklılaşmamış Caco-2 hücrelerinde (A) MMP16 
ifadesi ve (B) protein miktarlarının yarı nicel PCR ve western blotu. Mock: vektör içermeyen 
transfeksiyon solüsyonu kontrolü, UT: transfekte edilmemiş kontrol, EV: boş vektör, Mut: 
mutasyonlu vektör. 

Şekil 21’de görülmektedir ki farklılaşmamış Caco-2 hücrelerinde mutasyonlu dizinin değil 

ama miR-146a aşırı ifadesi MMP16 mRNA ve protein miktarlarında azalmaya yol açmıştır. 

Bu durumun mutasyonlu ve boş vektörlerde veya transfekte edilmemiş hücrelerde 

gözlenmemesi, miR-146a ve MMP16 3’UTR’ındaki hedef sekansı arasındaki spesifik 

bağlanmanın önemine işaret etmektedir. 

MMP-16, proMMP-2’yi (jelatinaz A) hücre dışına salındıkça aktif hale getiren bir membran 

metalloproteazdır (Nakada vd. 1999). Dolayısı ile MMP-2 jelatinaz aktivitesini tespit etmekte 

kullanılan zimogram metodu ile MMP-16 aktivitesi dolaylı bir şekilde belirlenebilir. Bu amaçla  

farklılaşmamış Caco-2 hücrelerine miR-146a veya mutasyonlu miR-146a transfekte edilmiş 

ve zimogram metodu uygulanmıştır (Şekil 22). 

 
Şekil 22. miR-146a’yı aşırı ifade eden farklılaşmamış Caco-2 hücrelerinde jelatinaz aktivitesi. 
Mock: vektör içermeyen transfeksiyon solüsyonu kontrolü, UT: transfekte edilmemiş kontrol, 
EV: boş vektör, Mut: mutasyonlu vektör. 
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miR-146a’yı aşırı ifade eden Caco-2 hücrelerinde kontrol hücrelere göre jelatinaz aktivitesi 

azalmıştır. Bu durum miR-146a’yı aşırı ifadesiyle birlikte azalan MMP-16 aktivitesi ve dolayısı 

ile azalan MMP-2 jelatinaz aktivitesi ile açıklanabilir. Aynı durum 10. gün farklılaşmış 

hücrelerde de görülmekte, bu da farklılaşan hücrelerde artan miR-146a’yı ifadesine işaret 

etmektedir.  

Caco-2 hücrelerinde gözlenen MMP-16’nın miR-146a aracılı regülasyonunun, sadece bu 

hücrelerle sınırlı olmadığını göstermek amacı ile, miR-146a’nın HT-29 hücrelerinde de aşırı 

ifadesi sağlanmış (Şekil 23A) ve MMP16 ifadesinin Caco-2 hücrelerine benzer şekilde 

azaldığı görülmüştür (Şekil 23B). Ayrıca miR-146a ifadesinin çeşitli kanser türlerinde invazif 

özellikleri azaltması sebebiyle, miR-146a’yı aşırı ifade eden HT-29 hücrelerinin Matrigel 

içerisindeki invazyonunu Transwell metodu kullanarak test ettik (Şekil 23C).  

 
Şekil 23. miR-146a’yı aşırı ifade eden farklılaşmamış HT-29 hücrelerinde (A) miR-146a 
gerçek zamanlı PCR’ı, (B) MMP16 ifadesinin yarı nicel PCR’ı ve (C) Matrigel invazyonu. Sağ 
alt grafik transfekte edilmemiş (UT), miR-146a transfekte edilmiş, mutasyonlu vektör 
transfekte edilmiş (Mut) ve boş vektör (EV) transfekte edilmiş ve invazyon yapmış hücrlerin 
sayılarını vermektedir.    

Şekilde görüldüğü üzere HT-29 hücrelerinde de miR-146a aşırı ifadesi sonucu MMP16 

ifadesi azalmıştır. Ayrıca işlevsel sonucu olarak, bu hücrelerde invazyon kabiliyetinde azalma 

görülmüştür. Sonuç olarak, miR-146a her iki hücre hattında da MMP16’yı regüle etmekte ve 

farklılaşma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.  
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3.5 ICAM-1’in translasyon seviyesinde düzenlenmesi 
Yüksek mRNA miktarları ve mikro RNA aracılı regülasyon olmamasına rağmen ICAM-1 

protein miktarındaki azalış bir protein parçalanma yolağının mekanizmaya dahil olabileceğini 

düşündürmektedir. Bu amaçla spesifik inhibitörler kullanılarak hücrelerdeki üç temel protein 

parçalanma yolağı; 26S proteazom, lizozom ve kalpain-1 aracılı yolaklar, inhibe edilmiş  ve 

ICAM-1 protein miktarları belirlenmiştir (Şekil 24).  

 
Şekil 24. Proteazom, lizozom ve kalpain inhibitörü ile muamele edilmiş spontan olarak 
farklılaşan Caco-2 hücrelerinde ICAM-1 protein seviyeleri.  

Farklılaşan hücrelerin proteazom inhibitörü ile muamele edilmesi ICAM-1 seviyelerini 

farklılaşmamış hücrelerdeki seviyelerine ulaştırmış fakat aynı durum farklılaşmamış 

hücrelerde gözlenmemiştir. Bu da proteazom yolağının farklılaşma sürecine özel olduğunu 

göstermektedir. Hücreler lizozom inhibitörü ile muamele edildiğinde ise ICAM-1 seviyeleri 

hem farklılaşmış hem de farklılaşmamış hücrelerde artmıştır. Bu sonuç lizozom yolağının 

farklılaşmaya özgü değil ICAM-1 parçalanması için genel bir yolak olduğunu 

düşündürmektedir. Kalpain inhibitörü kullanıldığında ise herhangi bir değişiklik 

gözlenmemiştir. 

3.6 Kolon tümör örneklerinde ICAM-1 seviyeleri 
ICAM-1 seviyelerinin farklı derecelerde farklılaşmış kolon tümör örneklerinde hücre 

hattındakine benzer bir değişim gösterip göstermediğini incelemek amacı ile Ankara 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji bölümü arşivlerinde bulunan örnekler arasından rastgele 

20 hastadan alınan örnekler seçilmiş ICAM-1 protein seviyeleri belirlenmiştir. Sonuçlar şekil 

25 ve Tablo 4’de verilmiştir. 

 
Şekil 25. ICAM-1 ifadesinin insan kolon tümör kesitlerinde İmmünhistokimyası. (A) İyi 
farklılaşmış normal kolon kesiti. (B,C) Orta derecede farklılaşmış kolon kesitleri. (D,E) Az 
farklılaşmış kolon kesitleri. (F,H) Normal (iyi farklılaşmış), orta derecede ve az farklılaşmış 
kolon tümör kesitlerinin hematoksilin & eosin boyaması. 

 Tablo 4. Kolon kanseri örneklerinde klinikopatolojik parametreler ve ICAM-1 boyaması 

  ICAM-1 boyaması 

Örnekler  n Skor 0 Skor 1 Skor 2 Skor 3 

Normal (iyi farklılaşmış)  20 20 (%100) 0 0 0 

Grade II (orta derecede farklılaşmış)  11 3 (%27) 6 (%55) 2 (%18) 0 

Grade III (az farklılaşmış)  9 0 (%0) 1 (%11) 7 (%78) 1 (%11) 

 

Normal kolon epitelinde ICAM-1 ifadesi görülmezken, orta derecede farklılaşmış malignant 

hücrelerin %27’si 0, %55’i 1 ve %18’i 2 skorunu almıştır. Az farklılaşmış malignant epitel 

hücrelerinde ise %11’i 1 skoru, %78’i 2 ve %11’i 3 skoru almıştır. Buna göre orta derecede 

farklılaşmış grade II dokuları iyi farklılaşmış hücrelere göre ve az farklılaşmış grade III  
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dokuları orta derece farklılaşan dokulara göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak fazla ICAM-1 

seviyelerine sahiptir. Bu bulgular Caco-2 spontan farklılaşması ile uyumludur. 

3.7 ICAM-1 regülasyonunun hücre adezyonu üzerine fonksiyonel etkileri 
ICAM-1 ve VCAM-1, β-1 integrin ligandlarına (sırasıyla LFA-1 ve VLA-1) bağlanırlar. ICAM-1 

ve VCAM-1 ifade eden kanser hücreleri bu adhezyon sayesinde endotel hücrelere 

bağlanarak ekstravazasyon yapabilir ve metastaza öncülük edebilir. Farklılaşma sürecinin 

adezyon molekülleri aracılı hücre-hücre adezyonunu etkileyip etkilemediğini belirlemek 

amacı ile 0 ve 10. gün Caco-2 hücrelerinin insan umbilikal damar endotel hücrelerine 

(HUVECler) adezyonu bir eş-kültür yöntemi ile test edilmiştir.  

 
Şekil 26. Farklılaşan Caco-2 hücrelerinin HUVEClere adezyonu 

Farklılaşan Caco-2 hücrelerinin farklılaşmamış hücrelere göre HUVEClere adezyonu 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak azalma göstermiştir (Şekil 26). Artan ICAM-1 antikor 

miktarları kullanılarak ICAM-1 moleküllerinin HUVEClerdeki ligandlarına bağlanmaları 

önlendiğinde, farklılaşmamış Caco-2 hücrelerinin adezyonu azalmıştır. Adezyonun 

spesifisitesi ilgisiz IgG antikoru kullanılarak doğrulanmış ve IgG kullanılan hücrelerde 

adezyonda azalma gözlenmemiştir. Ayrıca HUVEC hücreleri kullanılmadan gerçekleştirilen 

deneylerde herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir ve bu da etkileşim için hem Caco-2 hem 

de HUVEClere ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  

Adhezyon moleküllerinin hücredışı matrikse bağlanmadaki rolünü tespit edebilmek amacı ile 

fibronektine bağlanma tahlili uygulanmıştır (Şekil 27). 
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Şekil 27. Spontan farklılaşan Caco-2 hücrelerinde adhezyon moleküllerinin hücre-matriks 
ilişkisine etkisi. Her bar ortalama ± standart sapma (n=3) göstermektedir. *** p≤0.001. 

Şekilde görüldüğü üzere spontan olarak farklılaşan Caco-2 hücrelerinde hücre dışı matrikse 

bağlanma istatistiksel olarak anlamlı biçimde azalmaktadır. Lizozom parçalanma yolağı 

inhibe edilerek, adhezyon moleküllerinin parçalanması engellendiğinde ise farklılaşmamış 

hücrelerde bağlanma öncekinden daha fazla olmakta, farklılaşmış hücrelerde ise 0. gün 

seviyelerine geri dönmektedir. Bu da adhezyon moleküllerinin hücre dışı matrikse 

bağlanmadaki önemini vurgulamaktadır.  

Sonuç olarak, vasküler endotel hücrelere tutunma ve hücredışı matrikse bağlanmada, 

adhezyon moleküllerinin rolü oldukça önemlidir. Bu da metastaz sürecinde rol 

oynayabileceklerinin önemli bir kanıtıdır. 
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BÖLÜM II 

Çalışmanın bu bölümde Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde sodyum bütirat ile indüklenen 

farklılaşmada ICAM-1 ve VCAM-1 seviyeleri, bunların regülasyonu ve fonksiyonel sonuçları 

verilmektedir.  

3.8 Sodyum bütrat indüklü farklılaşmanın doğrulanması 
Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde farklılaşmayı indüklemek için hücreler 48 saat süreyle değişen 

konsantrasyonlarda sodyum bütirat ile muamele edilmiş ve farklılaşma belirteçlerine 

incelenmiştir. 

 
Şekil 28. Sodyum bütrat ile farklılaşan Caco-2 (sol panel) ve HT-29 (sağ panel) hücrelerinde 
(A) alkalen fosfataz boyaması, (B) alkalen fosfataz aktivitesi (C) sukraz izomaltaz ifadesi. 
Her bar ortalama ± standart sapma (n=3) göstermektedir. * p≤0.05, ** p≤0.01, *** p≤0.001 
(Student’s t-test). 

Alkalen fosfataz boyaması hücre içlerinde koyu renkli alanlar olarak görünmektedir. Şekilde 

görüldüğü üzere, artan sodyum bütrat konsantrasyonları ile birlikte hem Caco-2 hem de HT-

29 hücrelerinde boyalı alanlar artmakta ve daha koyu bir renk halini almaktadır ki bu da 
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alkalen fosfataz aktivitesindeki artışa işaret etmektedir. Alkalen fosfataz aktivitesinin 

spektrofotometrik ölçümü ve sukraz izomaltaz ifadesi de artış göstermiştir. Dolayısı ile her iki 

hücre hattı da sodyum bütrat ile farklılaşmıştır. 

3.9 ICAM-1 ve VCAM-1 mRNA ve protein seviyeleri 
Sodyum bütrat ile indüklenerek farklılaşan Caco-2 ve HT-29 hücreleri için ICAM1 ve VCAM1 

ifadesi ve protein seviyeleri Şekil 29’de verilmiştir. 

 
Şekil 29. Spontan farklılaşan (A) Caco-2 ve (B) HT-29 hücrelerinde ICAM-1 ve VCAM-1 
mRNA (sol panel) ve protein seviyeleri (sağ panel). Her bar ortalama ± standart sapma (n=3) 
göstermektedir. ** p≤0.01, (Student’s t-test). 

Şekilde de görüldüğü gibi Caco-2 hücreleri için ICAM1 ifadesinin 3mM ve 5mM sodyum 

bütrat konsantrasyonlarında anlamlı bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Benzer bir durum 

HT-29 hücreleri için de gözlenmektedir. ICAM1 ifadesindeki artış miktarı her iki hücre hattı 
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için de 2 katı geçmemektedir. ICAM1 ifadesindeki artıyor olması spontan olarak farklılaşan 

hücrelerdeki duruma benzer olmasına karşın spontan farklılaşan hücrelerde 6 kat kadar bir 

artış gözlenmişti (Şekil 4). Şekil 29A’da Caco-2 hücrelerinde artan sodyum bütrat 

konsantrasyonları ile VCAM1 ifadesinde bir artış görmekteyiz ki bu Caco-2 spontan 

farklılaşmasındaki azalış ile aksi bir durum sergilemektedir (Şekil 4A). HT-29 hücrelerinde  

benzer bir artış (Şekil 29B) gözlenmekle beraber 5mM sodyum bütrat kullanıldığında VCAM1 

ifadesinin tekrar azaldığı görülmektedir. 5mM sodyum bütrat muamelesinin kolon kanseri 

hücrelerinde apoptotik etki yarattığı ve 1mM sodyum bütratın farklılaşma için yeterli olduğu 

bilinmektedir (Comes vd. 2007). Bu nedenle ve daha önce sunulan farklılaşma 

belirteçlerindeki artışa göre 3mM’a kadar kullanılan sodyum bütrat konsantrasyonlarını 

farklılaşma çalışmalarımız için temel almayı uygun bulduk.  

Sodyum bütrat ile farklılaşan Caco-2 ve HT-29 hücrelerindeki protein miktarları 

incelendiğinde görülmektedir ki, her iki hücre hattında da bu süreçte ICAM-1 ve VCAM-1 

proteinleri artmıştır (Şekil 29, sağ panel). Bu bulgular PCR sonuçlarını destekler niteliktedir 

ve spontan farklılaşma sırasında görülen etkinin aksinedir.  

Sonuç olarak ICAM1 ve VCAM1 ifadeleri ve protein miktarları Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde, 

sodyum bütrat ile indüklenen farklılaşma sürecinde benzer değişimler sergilemektedir. Diğer 

taraftan, spontan farklılaşma süreci ile bazı uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki 

bölümlerde, bu uyuşmazlığa daha iyi ışık tutabilmek için ICAM1 ve VCAM1’i regüle eden en 

önemli transkripsiyon faktörü olan NF-κB aktivitesi ve promotora bağlanma kapasitesi 

değerlendirilmiştir. 

3.10 ICAM-1 ve VCAM-1’in transkripsiyon seviyesinde düzenlenmesi 
Sodyum bütratın en önemli etkilerinden biri olarak NF-κB’yi azaltması gösterilir (Yin vd. 

2001). Bu sebeple bu transkripsiyon faktörünün sodyum bütrat indüklü farklılaşmadan nasıl 

etkilendiği önemlidir. NF-κB alt üniteleri için öncelikle nükleer konumlanma araştırılmıştır. 

Bunun için 3mM sodyum bütrat ile 48 saat muamele edilmiş ve edilmemiş Caco-2 ve HT-29 

hücrelerinden nükleer ve sitoplazmik proteinler izole edilmiş ve Western blot ile p65 ve p50 

ünitelerinin çekirdek ve sitoplazmadaki miktarları incelenmiştir (Şekil 30). 
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Şekil 30. 3mM sodyum bütrat ile 48 saat muamele edilmiş (A) Caco-2 ve (B) HT-29 
hücrelerinde NF-κB konumlanması. Caco-2 hücreleri için nükleer ve sitoplazmik 
kontaminasyon kontrolleri olarak sırasıyla TOPOIIβ ve p105 kullanılmıştır. Eşit yükleme 
kontrolü olarak da Ponceau S boyaması yapılmıştır. HT-29 hücreleri için nükleer ve 
sitoplazmik kontaminasyon kontrolü olarak sırasıyla TOPOIIβ ve α-tubulin kullanılmıştır. Bu 
hücreler için eşit yükleme kontrolü olarak ise β-actin kullanılmıştır. 

Şekilde 30A’da sodyum bütrat ile muamele edilen Caco-2 hücrelerinde nükleer p65 

görülmezken, sitoplazmik seviyelerinde de bir değişim fark edilmemektedir. p65 çekirdekte 

çok az miktarda bulunmaktadır ve bu proteinin tespiti oldukça zordur. Nükleer p50 seviyeleri 

ise sodyum bütrat ile azalmaktadır. Şekil 30B’de HT-29 hücrelerinde de aynı şekilde p65 

değişiklik göstermemekte fakat p50 proteinlerinde azalma görülmektedir.  

Caco-2 hücrelerinde protein miktarlarındaki bu değişimin NF-κB DNA bağlanmasına nasıl 

etki ettiğini incelemek için ELISA yöntemi kullanılmış ve sonuçlar şekil 31’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 31. 3mM sodyum bütrat ile 48 saat muamele edilmiş Caco-2 hücrelerinde NF-κB DNA 
bağlanma miktarı. 
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Sodyum bütratla farklılaşan Caco-2 hücrelerinde NF-κB konsensus dizisine bağlanan p50 

miktarı belirgin biçimde azalırken, p65 miktarında bir değişiklik gözlenmemiştir. Sonuçlar 

Western blot sonuçlarıyla uyumludur. Bu durumun iki zıt sonucu olabilir. Birincisi, p50/p65 

heterodimer bağlanmasındaki azalma ile NF-κB aktivitesi azalabilir veya ikincisi, p50/p50 

homodimer bağlanmasındaki azalma ile p50 inhibisyonu ortadan kalkar ve NF-κB aktivitesi 

de böylece artar. 

Bu bulguların NF-κB aktivitesini nasıl etkilediğini anlamak amacı ile sodyum bütrat ile 

muamele edilmiş Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde lusiferaz deneyleri gerçekleştirilmiş ve 

sonuçlar şekil 32’de verilmiştir.  

 
Şekil 32. 3mM sodyum bütrat ile 48 saat muamele edilmiş (A) Caco-2 ve (B) HT-29 
hücrelerinde raportör gen deneyleri ile NF-κB aktivitesi. 

Caco-2 hürelerinde NF-κB aktivitesinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak arttığı gözlenmiştir. 

Bu durum ikinci hipotezi, yani p50 homodimer engelinin azalmasıyla NF-κB’de artışı 

desteklemektedir. NF-κB aktivitesindeki bu artış hedef genleri olan ICAM1 ve VCAM1 

ifadelerindeki artışı açıklamaktadır. HT-29 hücrelerinde ise tam tersi bir durum gözlenmekte 

ve NF-κB aktivitesi istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde azalmaktadır. Daha önce de 

belirtildiği gibi raportör gen deneylerinde kullanılan NF-κB bağlanma dizisi bu transkripsiyon 

faktörü için genel bir dizidir. Halbuki transkripsiyon faktörlerinin bağlanma dizileri her genin 

promotorunda birkaç baz için farklılıklar gösterebildiği gibi ana diziyi çevreleyen diğer bazlar 

da önem taşımaktadır. Bu sebeple ilgilenilen hedef genin promotor bölgesine özel yöntemler 

kullanılmalıdır. Bu yöntemlerden biri olan ChIP ile ICAM-1 ve VCAM-1 promotorlarına NF-κB 

bağlanması sodyum bütrat ile farklılaşması indüklenen Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde 

incelenmiştir.  
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Şekil 33’te görüldüğü gibi, Caco-2 hücreleri için gerek ICAM-1 gerekse VCAM-1 promotoruna 

her iki alt ünite bağlanması da azalmaktadır. HT-29 hücrelerinde ise p65 bağlanması 

değişmezken, p50 bağlanmasında artış gözlenmektedir. Tüm bu bulgular genlerin 

ifadelerinde karmaşık mekanizmaların işlediğini kanıtlamakta ve Caco-2 ve HT-29 

hücrelerinde ICAM-1 ve VCAM-1 ifadelerindeki artışın sağlanması için diğer transkripsiyon 

faktörlerinin varlığına işaret etmektedir.  

 
Şekil 33. 3mM sodyum bütrat ile 48 saat muamele edilmiş (A) Caco-2 ve (B) HT-29 
hücrelerinde NF-κB ve C/EBPβ’nın ICAM-1 ve VCAM-1 promotor bölgelerine bağlanmasının 
ChIP analizi. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 IgG’ye göre; #p≤0.05, ##p≤0.01, ###p≤0.001 
farklılaşmamış hücrelere göre (one way ANOVA (n=3)). 

 

3.11 Sodyum Bütirat ile tetiklenen farklılaşmanın hücre adezyonu üzerine 
fonksiyonel etkileri 
Sodyum bütirat ile tetiklenen farklılaşmda adhezyon moleküllerinin hücredışı matrikse 

bağlanmadaki rolünü tespit edebilmek amacı ile fibronektine bağlanma tahlili uygulanmıştır. 
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Şekil 34. Spontan farklılaşan Caco-2 hücrelerinde adhezyon moleküllerinin hücre-matriks 
ilişkisine etkisi. Her bar ortalama ± standart sapma (n=3) göstermektedir. *** p≤0.001. 

Şekilde görüldüğü üzere spontan olarak farklılaşan Caco-2 hücrelerinde hücre dışı matrikse 

bağlanma istatistiksel olarak anlamlı biçimde azalmaktadır. Sodyum bütirat ile farklılaşan 

hücrelerde ICAM-1 ve VCAM-1 moleküllerindeki artış gözönüne alındığında spontan 

farklılaşmaya göre çok daha farklı mekanizmaların işlediği düşünülmektedir.  
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada spontan olarak ve ilaç ile indüklenerek farklılaşan  kolon kanseri hücre 

hatlarında adhezyon moleküllerinin seviyeleri, transkripsiyon faktörleri tarafından 

regülasyonları ve bunların hücre göçü ve metastazına etkileri araştırılmış ve iki şekilde 

indüklenen farklılaşma karşılaştırılmıştır.  

Çalışmalarımız, spontan farklılaşan Caco-2 hücrelerinde ICAM-1 mRNA seviyeleri artarken 

VCAM-1 mRNA’sının azaldığını göstermiş, bunun yanında her iki molekülün protein 

seviyelerinde azalma görülmüştür. VCAM-1 mRNA seviyelerindeki azalışı açıklayabilmek 

için, VCAM1’in temel transkripsiyonel düzenleyicilerinden biri olan NF-κB’nin aktivitesinde 

farklılaşma sürecinde bir azalış olduğu gösterilmiş ve bunun, PKCα ve PKCθ’nın inhibisyonu 

ile mümkün olduğu anlaşılmıştır. ICAM-1 mRNA miktarındaki artışı açıklayabilmek için bu 

genin transkripsiyonunun farklılaşan hücrelerde C/EBPβ tarafından düzenlendiği 

gösterilmiştir. Farklılaşan hücrelerde NF-κB inhibisyonuna rağmen C/EBPβ transkripsiyonel 

aktivitesinin ICAM-1 ifadesi için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.  

Caco-2 hücrelerinde yüksek mRNA seviyelerine rağmen ICAM-1 proteinindeki azalmanın ise 

mikroRNA aracılığı ile düzenlenmediği gösterilmiştir. Daha önceki bir fotodinamik terapi 

çalışmasında insan dermal mikrovasküler hücre hattı HMEC-1 hücrelerinde ICAM-1 

mRNA’sının sabit olduğu fakat protein ifadesinin olmadığı gösterilmiştir (Volanti vd. 2004). 

Daha sonra temel protein parçalanma yolakları için inhibitörler kullanılarak ICAM-1’in 

proteazom ve lizozomal yolaklar aracılığıyla parçalandığı fakat farklılaşma sürecinde 

proteozom yolağının aktif hale geldiği gösterilmiştir.  

Diğer bir farklılaşma modeli olan HT-29 hücreleri ise ilginç bir biçimde ICAM-1 ve VCAM-1 

ifadeleri açısından çok farklı sonuçlar vermiştir. ICAM-1 ve VCAM-1 mRNA ve protein 

seviyeleri HT-29 farklılaşması sırasında artmıştır. Bu bulguları açıklamak için NF-κB ve 

C/EBPβ transkripsiyonel aktivitesi test edilmiş ve ICAM1 promotor bölgesi için hem NF-κB 

hem de C/EBPβ bağlanmasında artış gözlenmiştir. Bu da ICAM1 ifadesindeki artışı 

açıklamaktadır. Bunun aksine VCAM1 promotor bölgesine bağlanan NF-κB miktarında 

azalma görülmüştür. Dolayısı ile VCAM1 ifadesindeki artış diğer transkripsiyon faktörleriyle 

ilişkili olmalıdır.  

46 

 



Sodyum bütrat ile tetiklenen farklılaşma sırasında her iki hücre hattında hem ICAM-1 hem de 

VCAM-1 ifadesi ve protein miktarları artmıştır. Ayrıca hem Caco-2 hem de HT-29 

hücrelerinde NF-κB alt ünitesi p50 seviyelerinde azalma görülmüştür. Raportör gen 

deneyleri, NF-κB transkripsiyonel aktivitesinin sodyum bütirat ile muamele edilmiş Caco-2 

hücrelerinde arttığını, HT-29 hücrelerinde ise azaldığını göstermiştir. Tüm bu bulgular 

genlerin ifadelerinde karmaşık mekanizmaların işlediğini kanıtlamakta ve Caco-2 ve HT-29 

hücrelerinde ICAM-1 ve VCAM-1 ifadelerindeki artışın sağlanması için diğer transkripsiyon 

faktörlerinin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca, iyi tanımlanmış NF-κB bağlanma 

bölgelerinden ayrı gen düzenleyici bölgelerin farklı modellerde tarnskripsiyonu artırıcı veya 

baskılayıcı roller üstlenmesi de olasıdır.  

İşlevsel açıdan farklılaşan Caco-2 hücrelerinin HUVEC’lere daha az tutunabildiği ve bunun 

çoğunlukla ICAM-1 kaybı ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, insan kolon 

tümörlerinden alınan ve farklılaşmanın çeşitli seviyelerinde olan kesitler de ICAM-1 ifadesi 

açısından benzer sonuçlar vermiştir. Dolayısı ile ICAM-1 ve VCAM-1 adhezyon 

moleküllerinin hücre-hücre ve hücre-matriks adhezyonu için gerekli olduğu anlaşılmıştır. 

ICAM-1 ve VCAM-1 seviyelerindeki artışa karşın, sodyum bütirat ile farklılaşan Caco-2 

hücrelerinde de benzer şekilde hücredışı matrikse bağlanma azalmıştır. Bu bulgular bu iki 

adezyon molekülü dışında farklı moleküllerin etkilerine işaret etmektedir.  Projenin başlıca 

bulguları Tablo 5’te özetlenmiştir. 

Tablo 5. Spontan olarak ve ilaç ile farklılaşan Caco-2 ve HT-29 hücrelerinde ICAM-1 ve 
VCAM-1 seviyeleri, regülasyonları ve fonksiyonel etkileri. 

  SPONTAN SODYUM BÜTİRAT 
  Caco-2 HT-29 Caco-2 HT-29 
 ICAM-1 mRNA     
 VCAM-1 mRNA     
 ICAM-1 protein     
 VCAM-1 protein     

N
F-

κB
 Lusiferaz     

ELISA p50 p65 p50 -- p65 p50 p65 -- -- 
ChIP ICAM VCAM ICAM VCAM ICAM VCAM ICAM VCAM 

C
/E

B
Pβ

 Lusiferaz   -- -- 

ChIP ICAM-1 ICAM-1 -- -- 

 Matrikse bağlanma  --  -- 
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Bu proje kapsamında bir yüksek lisans öğrencisi ve iki doktora öğrencisi tezini 

tamamlamıştır. Şu ana kadar, bu projenin verileri kullanılarak uluslararası indeksli dergilerde 

iki adet yayın yapılmıştır. Yine proje verileri kullanılarak iki uluslararası konferansta poster 

sunumları yapılmıştır. Projenin bulguları laboratuvarımızda yeni projeler üretebilecek fikirler 

oluşmasına neden olmuştur. 

Sonuç olarak bu çalışma farklılaşma sırasında aynı aileye mensup iki adezyon molekülü 

ICAM-1 ve VCAM-1’in farklılaşma modellerinde farklı regülasyonunu gösteren ilk çalışmadır. 

Ayrıca epitel hücrelerde ilk defa olarak NF-κB’nin PKCθ aracılı regülasyonu gösterilmiştir. 

Spontan farklılaşan iki kolon kanseri hücre hattında bazı farklılıklar görülürken, ilaçla 

tetiklenen farklılaşma sırasında çok daha belirgin farklar ortaya çıkmıştır. Bu durum 

farklılaşma modeli olarak kullanılan hücre hatlarında farklı yolakların etkili olduğunu, aynı 

zamanda farklılaşmanın nasıl tetiklendiğinin büyük değişiklik gösterdiğini kanıtlamıştır. 

Dolayısı ile Caco-2 ve HT-29’un spontan farklılaşma modeli olarak, aynı şekilde ilaç ile 

indüklenen ve spontan farklılaşma modellerinin de birbirleri yerine kullanılmamaları 

gerektiğini savunmaktayız. 
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