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ÖZET
Aydın,B. AML hastalarında NKp30 ve B7-H6, Gal-3, BAG6 ekspresyon düzeyleri ile NK
hücre sitotoksitesi arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Akut
miyeloid lösemi (AML), hematopoetik progenitor hücrelerin farklılaşma basamaklarında,
normalden daha fazla çoğalmasıyla karakterize edilen heterojen bir hastalık grubudur.
AML’nin, tedavisinde son zamanlarda kaydedilen ilerlemelere rağmen prognozu hala
kötüdür. Akut miyeloid lösemi gibi hematolojik malignitelerde NK hücre aktivitesine ve
sitotoksitesine etki eden reseptör-ligand ilişkisi NK hücreler tarafından lösemi hücrelerinin
öldürülmesi açısından oldukça önemlidir. Bu konuda yapılan birçok çalışma AML
hastalarında NK hücre aktivitesi ve sitotoksitesinin oldukça düşük olduğunu göstermiş ve
bunun nedenleri tam olarak saptanamamıştır. Bu tez çalışmasında NK hücrelerinin
aktivasyonunu sağlayan NKp30 reseptörü ile ligandlarının çözünür formlarının ve
sitotoksisite genlerinin, AML hastalarında tedavi öncesi ve sonrası nasıl değiştiği ve sağlıklı
kontroler ile aralarında ki farklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya 9 AML hastası ve 7
sağlıklı birey dahil edilmiştir. NK hücre sayıları açısından gruplar değerlendirildiğinde NK
hücre yüzdesinin tedavi öncesi grupta düşme eğiliminde olduğu görülmüştür (p>0,05). NK
alt gruplarına bakıldığında, CD56bright NK hücre hücrelerinin kontrol grubuna göre düşük
olduğu fakat tedavi sonrası hasta grubuna göre yüksek olduğu saptanmıştır (p>0,05). CD16
dim/neg
NK hücre alt tipinde ise tedavi öncesi grupta kontrole göre azalma olduğu, tedavi
sonrası grupta ise artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir(p>0,05). NKp30 ekspresyonu
gösteren NK hücre düzeyine bakıldığında ise kontrole göre daha yüksek olduğu, tedavi
sonrasında ise tedavi öncesine göre daha düşük düzeyde olduğu gözlemlenmiştir (p>0,05).
NKp30 reseptörünün, soluble formlarının inhibisyona neden olduğu bilinen B7-H6, BAG-6 ve
GAL-3 ligandlarının serum konsantrasyonlarındaki değişim de bu çalışmada
değerlendirilmiştir. Bu ligandların tedavi öncesi grupta, kontrole göre serum
konsantrasyonlarında düşme eğilimi olduğu, tedavi sonrasında ise serum
konsantrasyonlarında bir değişim olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). AML hastalarında NK
hücre gen ekspresyon düzeylerinin kontrol grubuna göre nasıl değişim gösterdiğini
araştırabilmek için bu iki grupta transkriptom (NGS mRNAseq) analizi de yapılmıştır. Tedavi
öncesi grupta kontrol grubuna göre yüksek miktarda eksprese olan NKp30 mRNA (log 9.86)
ekspresyonu dikkat çekicidir. PSMA1, CD27-AS1, bazı miRNA’larda, NK hücreleri ile ilişkili
KIR2DL3, IFNAR2 BID, BRAF genlerinin ekspresyonlarında da hasta grubunda artış tespit
edilmiştir. Fas, CD244 ve PIK3CD gen ekspresyon düzeyleri ise hasta grubunda azalma
göstermekteydi. NK hücrelerinde ifadesi beklenen reseptörleri kodlayan genler ayrıca
incelenmiş, kullanılan RNA izolasyon yöntemine bağlı olarak ifadesi beklenen bazı genler her
iki gruptada belirlenememiştir. Yolak azalizlerinde PI3K yolağı ile ilişkili bazı genlerde artış
belirlenmiştir. Tüm bu sonuçlara göre AML hastalarında sağlıklı donörlerle kıyaslandığında
NK hücrelerinin fonksiyonu için önemli olan bazı molekül ve genlerde değişimler söz
konusu olduğu gözlemlenmiştir. Bu değişimlerin saptanması, nedenlerinin bilinmesi,
mekanizmalarının çözülmesi AML hastalarının tedavisi ve prognozu açısından önemli
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Natural killer (NK) hücreler, akut miyeloid lösemi (AML) NKp30,
sitotoksite, B7-H6, BAG-6, GAL-3, transkriptom.
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir.
(Proje No: 17025)
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ABSTRACT
Aydın,B. The relationship between NKp30 and B7-H6, Gal-3, BAG6 expression levels and
NK cell cytotoxicity in AML patients. Master of Science Thesis of Hacettepe University
Graduate School of Health Sciences Department of Tumor Biology and Immunology,
Ankara, 2020. Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous group of disease which
characterized by the abnormal proliferation of hematopoietic progenitor cells at
differentiation stages. Although recent advances in treatment of AML, the prognosis is still
poor. In hematologic malignancies such as acute myeloid leukemia, the receptor-ligand
relationships affect activity and cytotoxicity of NK cells that is very important in terms of
killing leukemia cells by NK cells. Several studies have shown that NK cell activity and
cytotoxicity are very low in AML patients, and the causes of this situation have not been
fully understood. In this thesis, our aim is to determine how NK cells, NKp30 receptors and
their soluble ligands and cytotoxicity genes of NK cells are affected by AML disease and
AML treatment. 9 AML patients and 7 healthy individuals were enrolled in this study.
Evaluation of NK cell numbers was shown that the percentage of NK cells tend to decrease
in the pretreatment AML group (p>0.05). When NK subgroups were examined, it was found
that amount of CD56bright NK cells were lower than the control group but higher than the
post-treatment group (p>0.05). In CD16dim/neg NK cell subtype, it was found that there was a
decrease in the pre-treatment group compared to the control group and an increase in the
post-treatment group (p>0.05). NKp30 expressing NK cells were found to be higher
compared to the control group but the percentage of these cells were lower in the posttreatment group than the pre-treatment group (p>0.05). Differentiation in the serum
concentrations of B7-H6, BAG-6 and GAL-3 ligands, which are known as soluble form
inhibitors of the NKp30 receptors, were also evaluated in this study. It has been found that
the serum concentrations of these ligands in the pre-treatment group tends to decrease as
compared to the control group, but there were no alterations of serum concentrations in
post-treatment group (p>0.05). Transcriptome analysis (NGS mRNAseq) was performed to
investigate how NK cell gene expression levels change in AML patients as compared to
control group. Expression of NKp30 mRNA (log 9.86), which is higher in the pre-treatment
group than the control group, was remarkable. PSMA1, CD27-AS1, some miRNAs and NK
cell associated KIR2DL3, IFNAR2, BID, BRAF gene expressions were also found to be
increased in patients. Fas, CD244 and PIK3CD gene expression levels decreased in the
patient group. NK cell-related receptor genes which are expected to be expressed were also
examined separately. Depending on the RNA isolation method used, some of the genes
expected to be expressed could not be identified in both groups. In pathway analysis,
increase in some genes associated with PI3K pathway have been demonstrated. According
to all these results, when compared with healthy donors, differences in certain molecules
and genes that are important for the function of NK cells have been observed in AML
patients. Detecting these differences, knowing the causes, and solving the mechanisms will
be important for the treatment and prognosis of AML.
Keywords: Natural killer (NK) cells, acute myeloid leukemia (AML) NKp30, cytotoxicity, B7H6, BAG-6, GAL-3, transcriptome.
This study supported by Hacettepe University Scientific Research Unit.(Project No: 17025)
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C

: santigrat derece

ADCC

: Antikor bağımlı hücresel sitotoksisite

ALL

: Akut lenfoblastik lösemi

AML

: Akut miyeloid lösemi

BAG6

: BCL2-associated athonogene 6

BCR

: B hücre reseptörü

BW

: Bead Wash Buffer

CBL

: Column binding buffer long
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: Column binding buffer short

CD

: Cluster of differentiation

cDNA

: Komplementer DNA

CEACAM-1

: Carcinoembriyonic antijen-related cell adhesion molecule

CEBPA

: CCAAT/Enhancer Binding Protein Alpha

CTL

: Sitotoksik T lenfosit

CTL-4

: Cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4

CW

: Column Wash Buffer

DEPC

: Diethyl pyrocarbonate

dk

: dakika

DMEM

: Dulbecco's Modified Eagle's Medium

DNA

: Deoksiribonükleik asit

dsDNA

: çift zincirli DNA

E1

: Enzim Mix 1

E2

: Enzim Mix 2

EB

: Elution Buffer

EDTA

: Etilendiamin tetraasetik asit

EGF

: Epidermal büyüme faktörü

ELISA

: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay

ER

: Endoplazmik retikulum

FAB

: French-American-British
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FACS

: Fluorescence activated cell soting

FasL

: Fas ligand

FBS

: Fetal Bovine Serum

FSC

: Forward scatter

Gal-3

: Galektin 3

GM-CSF

: Granülositik monositik koloni stimüle faktör

HDAC

: Histon deasetilaz

HDACi

: Siklin bağımlı histon deasetilaz inhibitörü

HKH

: Hemapoietik kök hücre

HLA

: Human Leukocyte Antigens

HMGB-1

: High mobility group box

IFN-y

: İnterferon gama

Ig

: İmmünglobulin

IL

: İnterlökin

ILC

: İnnate lenfoid cell

ITAM

: İmmuno-receptor tyrosine-based activation

ITIM

: İmmunoreceptor tyrosine-based inhibitor motif

ITT

: İmmün reseptör tirozin uç

KIR

: Killer cell immünglobulin-like receptor

LAG-3

: Lenfosit aktivasyon geni 3

MB

: Manyetik Boncuk

MHC

: Major histocompatibility complex

MICA / MICB : MHC class I related chain A/B
miRNA

: MikroRNA

ml

: Mililitre

mm

: Milimetre

MM

Multiple miyeloma

mm2

: Milimetre kare

mm3

: Milimetre küp

mRNA

: Mesajcı RNA
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NCR

: Doğal sitotoksik reseptör

NK

: Doğal öldürücü hücre

NKT

: Natural killer T

NPM1

: Nükleofosmin 1 geni

PAPC

: Profesyonel antijen sunucu hücre

PBMC

: Periferal kan mononükleer hücre

PBS

: Phosphate Buffered Saline

PD-1

: Programlanmış hücre ölümü proteini 1

pDC

: Plazmasitoid dendritik hücre

PDGF

: Trombosit türevli büyüme faktörü

Piwi RNA

: Piwi etkileşimli RNA

PML-RARA

: Promyelocytic leukemia/retinoic acid receptor alpha

PtdSer

: Fosfotidilserin

PZR

: Polimeraz zincir reaksiyonu

RBC

: Kırmızı kan hücreleri

RCF

: Relative Centrifugal Force

RNA

: Ribonükleik asit

rpm

: Revolutions per minute

RPMI

: Roswell Park Memorial Institute Medium

rRNA

: Ribozomal RNA

RUNX1

: Runt-related transcription factor 1

sB7-H6

: Çözünür B7-H6

sBAG6

: Çözünür BAG6

Siglec-7

: Sialic acid-binding immünglobulin-like lectin-7

sn

: Saniye

SNP

: Tek nükleotit değişimi

SSC

: Side scatter

SSM

: Second Synthesis Mix

ST

: Starter / Stopper Mix

TCR

: T hücre reseptörü
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TGF- β

: Transforming growth factor beta

TH1

: Tip 1 yardımcı T hücre

TIM-3

: Mucin-domain-contaning molecule 3

TNF-α

: Tümör nekrotik faktör alfa

μl

: Mikrolitre

ULBP1 / ULBP2: Unique long 16-binding protein 1/2
μm

: Mikron

YND

: Yeni nesil dizileme
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1. GİRİŞ
Akut Miyeloid Lösemi (AML), hematopoetik progenitor hücrelerin farklılaşma
basamaklarında, normalden daha fazla çoğalmasıyla karakterize edilen heterojen bir
hastalık grubudur. AML tedavisinde son zamanlarda kaydedilen ilerlemelere rağmen
prognozu hala kötüdür. Akut miyeloid lösemi gibi hematolojik malignitelerde doğal
öldürücü hücrelerin Natural Killers (NK) aktivitesi ve sitotoksisitesi lösemi
hücrelerinin öldürülmesi açısından oldukça önemlidir. NK hücreleri kanser hücresini
tanıyan ve yok eden savunmanın ilk hattını oluşturan doğal immün sisteme ait doğal
öldürücü hücrelerdir.
NK hücre popülasyonu heterojendir. Fenotip, sitokin salınımı ve sitotoksik
yeteneğindeki farklılıklar sebebiyle çeşitli alt popülasyonlara ayrılabilir. Sağlıklı bir
bireyin NK hücreleri CD56bright CD16- , CD56bright CD16dim , CD56dim CD16- ,CD56dim
CD16bright , CD56– CD16bright olmak üzere beş alt popülasyona ayrılabilir. Normal
koşullar altında CD56dim CD16- ve CD56– CD16bright alt popülasyonu az görülürken,
CD56bright CD16- ve CD56bright CD16dim alt popülasyonu fazla miktarda görülür.
CD56bright hücreler

CD56dim

hücreler

ile

kıyaslandığında

öldürücü

hücre

immünglobulin-benzeri reseptörlerden killer cell immunoglobulin-like receptors
(KIR) yoksundur. Diğer yandan inhibitor reseptör olarak önemli bir role sahip
CD94/NKG2A reseptörü CD56bright hücrelerde CD56dim hücreler ile kıyaslandığında
fazla düzeyde bulunur. CD56dim hücrelerin CD56bright hücreler ile kıyaslandığında çok
yüksek sitotoksik aktivite gösterdiği yapılan çalışmalarda belirtilmiş ve sitoplazmik
granüllerinde çok yüksek miktarda perforin/granzim saptanmıştır. CD56bright hücreler
interferon-gama (IFN-y), tümör nekrotik faktör alfa (TNF-α), granülositik monositik
koloni stimüle faktör (GM-CSF), interlökin-10 (IL-10) ve interlökin-13 (IL-13)
sitokinlerinin üretiminde çok etkilidir.

CD16 moleküllerinin yüksek ekspresyon

göstermesi antikor bağımlı sitotoksisitenin etkisini kolaylaştırır (1).
NK hücreler yüzeylerinde çok fazla sayıda reseptör bulundururlar ve bu
reseptörler aktive edici ve inhibe edici olarak sınıflandırırlar. Aktive edici reseptörler
içinde özellikle doğal sitotoksik reseptörler Natural Cytotoxicity Receptorys (NCRs),
NK hücresinin aktivasyonunda çok önemli rol oynarlar. Bu sebeple birçok çalışma
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NCR grubu reseptörlere odaklanmıştır. NCR grubu reseptörler NKp30, NKp44 ve
NKp46 olmak üzere üç reseptörden oluşur. Yapı ve fonksiyon bakımından farklılık
gösteren NKp30 reseptörü ile ligandları B7-H6, BAG6 ve Gal-3 birçok farklı kanser
tipinde çalışılmış ve NK hücreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır (2).
Ancak mekanizması henüz tam olarak çözülememiştir. NK hücrelerinde reseptör ve
ligand dengesi, AML hastalarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik ajanlar ile
değişim göstermekte aynı zamanda NK hücre aktivitesi ve sitotoksisitesinde düşüşe
neden olmaktadır. Bu duruma bağlı olarak reseptör ligand ilişkisinin belirlenmesi
AML hastalarında, hastalığın seyri, tedavisi ve takibinde bizlere bilgi verecek önemli
bulgulara ulaştırabilir.
NK hücrelerinin kanser hücrelerine karşı tepkisi, üzerinde bulunan
reseptörlerin dengesine göre belirlenir. Son zamanlarda birçok çalışma NK
hücrelerinin reseptör ve onlara bağlanan kanser hücresi yüzeyindeki ligandların
gösterdiği değişime odaklanmıştır (3). Bu ligandların farklı formları NK hücreleri
üzerinde farklı etkiler göstermektedir. Ligandların formlarından biri olan çözünür
(soluble) ligandlar NK hücreleri üzerinde inhibitör etki gösterirken, ligandların hücre
yüzeyinde ve ekzozomal olarak eksprese edilen formları NK hücreleri üzerinde
aktive edici etki göstermektedir (4,5,6). Aynı zamanda bazı kanser türlerinde yapılan
çalışmalar ligandların formlarına göre belirlenen miktarındaki artışın metastatik evre
ile korelasyon gösterdiğini belirlemiştir (7). NK hücrelerinde reseptör-ligand
ilişkisinin yanı sıra NKp30 reseptörünün NKP30a, NKp30b ve NKp30c olmak üzere
bilinen üç farklı izoformu fonksiyonel olarak ve tümör hücrelerine verdikleri yanıtta
çeşitlilik göstermektedir. Yapılan çalışmalar NKp30a ve NKp30b izoformunun
saldıkları IFN-y, TNF-α ve IL-12 gibi sitokinler aracılığıyla immün aktivasyon özelliği
gösterirken NKp30c izoformunun saldıkları IL-10 sitokini ile immün baskılayıcı özellik
gösterdiğini belirlemiştir (8). Bu nedenle kanser tedavisinde uygulanacak
yöntemlerin reseptör-ligand dengesine, ligandların formlarına ve reseptörlerin
izoformlarına olan etkilerinin bilinmesi hastanın prognozu için önemli olacaktır.
NK hücreleri, bağışıklık sisteminin diğer üyelerinden farklı transkripsiyon
faktörleri gösterir. Aynı zamanda bireysel farklılıklar ve yaşamları boyunca bu
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bireylerin hücrelerine etki eden stres ve kemoterapi gibi birçok faktör
transkriptomik

verilerde

değişim

gösterir.

Günümüzde

özellikle

kanser

çalışmalarında klasik biyobelirteç yöntemlerinin tek başına yeterli olmadığı ve
genomik/transkriptomik düzeyde incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Gen
ifadesinin hücresel süreçlere ve patolojik koşullara özgül olarak değişkenlik
gösteriyor olması, hücre ya da dokulardaki RNA materyali üzerinden yapılan
analizleri oldukça önemli kılmaktadır.
Yeni Nesil Dizileme (YND) yöntemlerinin gelişmesi ile RNA bazlı çalışmalar
yapılmaya başlanmış, transkriptom analizi sayesinde ifade olan tüm genler ve
onların izoformları, tek nükleotit değişimleri, kodlanmayan RNA’lar, insersiyon,
füzyon genler, delesyon ve tüm bunların ifade seviyeleri belirlenebilmektedir. Son
yıllarda yapılan çalışmalar ve tüm genom çaplı ENCODE projesi ile elde edilen
sonuçlar RNA molekülünün büyük önem taşıdığını göstermiştir (9,10).
Kısa zaman öncesine kadar gen ifade düzeyleri, onlar ile ilişkili genlerin
analizi real-time PZR ve mikroarray gibi yöntemler kullanılarak yapılmaktaydı. Tüm
genleri eş zamanlı analiz etmek zor ve karmaşık bir durumdur. Aynı zamanda
kapsamlı teknolojiye ve yüksek maliyete gerek duyulmaktadır. Ancak YND
teknolojisinin gelişmesi ile DNA, RNA, miRNA, Piwi RNA gibi biyomoleküller hakkında
kısa sürede, düşük maliyetli ve yüksek çözünürlüklü büyük miktarda veri elde etmek
mümkündür. YND teknolojisi ile RNA dizileme yöntemi tüm genom çaplı
çalışmalarda büyük öneme sahiptir ve ön plana çıkmaya başlamıştır (11).
Transkriptom, bir hücrede bulunan tüm transkriptlerin çeşidinin ve
miktarının eş zamanlı olarak incelenmesine dayanan bir yöntemdir. RNA miktarına
bağlı olarak, genlerin seçilmiş bir alt grubunun veya tamamının ekspresyon düzeyini,
tek nükleotid değişimlerini (SNP), insersiyonları, delesyonları, translokasyonları ve
kodlanmayan RNA'ları da incelemek bu yöntem ile mümkündür (12,13).
DNA dizileme yöntemi ile benzerlikler göstermesine rağmen, örnek
hazırlama aşamasında ve biyoinformatik analizlerinde farklılıklar bulundurmaktadır.
Ökaryotik hücresel RNA'nın %80'i ribozomal RNA (rRNA)' dan oluşmaktadır.
Ekspresyon analizinde rol alan RNA'ları belirlemek için total RNA'dan rRNA'yı
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uzaklaştırmak veya poly-A içeren mRNA’ların ayrıştırılması gerekmektedir.Öncelikle
RNA dizilemede daha stabil olan komplementer DNA (cDNA) sentezi gerçekleştirilir
ve DNA rastgele fragmente edildikten sonra, yeni nesil dizileme teknolojisi
kullanılarak dizilenir. Dizileme sonucu elde edilen bu fragmentler referans genom ile
karşılaştırılarak biyoinformatik yöntemlerle analiz edilir. AML hastalarına ait NK
hücreler ile yapılan bazı çalışmalarda transkriptomik analizler yapılmıştır. Yapılan bu
çalışmalarda AML hastaları ve sağlıklı bireylerden NK hücreleri, normal koşullarda ve
interlökin-2 (IL-2) gibi uyaranlar ile muamele sonrasında elde edilmiş ve
transkriptomik verileri kıyaslanmış, ifadesi artan ve azalan genler belirlenmiştir (14).
Diğer bir çalışma ise AML hastalarında NK hücrelerinin aktive edici bir reseptörü
olan NKp44’ü yüzeyinde eksprese eden NK hücreleri ve onun varyantlarındaki
farklılıkları transkriptom düzeyinde göstermiştir (15).
Bu çalışmada AML hastalarında tedavi öncesi ve sonrasında alınan periferik
kanlardan flow sitometri sitometri analizi ile NK hücre sayısı ve NKp30 reseptör
sayısı belirlendi. Aynı zamanda bu hasta kanlarından plazma elde edildi ve B7-H6,
BAG6 ve Gal-3 ligandlarının çözünür formları ELISA analizi ile belirlendi. Bu
parametreler hem sağlıklı bireyler ile AML hastaları arasında hem de AML
hastalarında tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere üç grup altında karşılaştırıldı.
Bireylerden alınan periferik kanlardan polimorfonükleer hücrelerin izolasyonu
sonrasında NK hücreleri, FACS (Fluorescence-activated cell sorting) aracılığıyla diğer
hücrelerden yüzey belirteçlerine göre immün fenotiplendirme ile ayrıştırıldı. Saf bir
şekilde elde edilen NK hücrelerinden RNA izolasyonu ile moleküler

analizleri

başlatıldı. Bu işlem sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubu, AML tanısı almış
bireylerden oluşan tedavi öncesi grup ve aynı bireylerin tedavi sonrası olmak üzere
üç grup altında NK hücrelerinin transkriptom analizi yapıldı.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Lösemi
Kanser gelişimi genellikle immün sistem tarafından tümör hücrelerinin
spesifik ve etkin bir şekilde tanınamaması ile ilişkilidir. Kanser vücudun bir
bölümünde hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ile başlamaktadır ve birçok türü
bulunmaktadır.

Kan

kanseri

olarak

adlandırılan

lösemi,

kemik

iliğindeki

hematopoetik öncül hücrelerin sayıca artması ve bu hücrelerin kan yoluyla diğer
dokulara yayılması sonucunda belirti gösteren malign bir hastalıktır. Ani bir şekilde
başlar ve kısa sürede ölüme yol açabilir (16,17). Kanın pıhtılaşmasında görev alan
trombosit ve enfeksiyonlara karşı savunmada görev alan lökosit sayılarının azalması
ile başlar. Trombosit düşüklüğüne bağlı olarak vücutta morluk oluşumu, deri ve
burunda kanamalar görülürken lökosit düşüklüğü yüksek ateşe sebebiyet verir.
Kırmızı kan hücrelerinde eksiklik, yani anemi buna bağlı olarak halsizlik ve nefes
darlığına neden olur. Ayrıca kilo kaybı ve eklem ağrıları görülebilen diğer
belirtilerdir. Löseminin çeşitli tipleri temelde löseminin akut (hızlı büyüyen) ya da
kronik (yavaş büyüyen) olup olmadığına ve miyeloid hücrelerde ya da lenfoid
hücrelerde başlayıp başlamadığına göre ayrılır. Lösemiler akut ve kronik olmak üzere
iki sınıfa ayrılırken, löseminin hücre tipine göre de miyeloid ve lenfoid olarak ikiye
ayrılır. Genellikle akut lösemiler çocuklarda görülürken, kronik lösemiler daha çok
yetişkinlerde gözlenir (17).
2.2. Akut Miyeloid Lösemi (AML)
Kemik iliğinde blast adı verilen öncül hücrelerin olgunlaşması sonucunda
lökositleri meydana getirecek olan granülosit ve monositler oluşurlar. Oluşan bu
olgun hücreler blastların aksine fonksiyon gören hücrelerdir ve mikroplara karşı
savunmada rol oynarlar. Akut miyeloid lösemide, normal olgunlaşma süreci bozulur
ve blastlar olgunlaşamaz bunun sonucunda kemik iliği ve kanda ara basamak
hücreler birikmeye başlar (Şekil 2.1). Nötrofil ve monosit gibi olgunlaşmış hücreler
meydana gelemediği için vücut mikroplara karşı savunmasız kalır. Miyeloblastların
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anormal çoğalması sonucunda kemik iliğinde eritrosit ve trombosit yapımı bozulur.
Bunun sonucunda anemi ve trombosit sayısında düşüş meydana gelir (18,19). 2019
yılı Amerikan kanser topluluğunun verilerine göre tüm lösemi tiplerinde yaklaşık
61.780 yeni vaka ve 22.840 ölüm görülürken, AML’de çoğunluğu yetişkinlerde olmak
üzere yaklaşık 21.450 yeni vaka ve 10.920 ölüm görülür. AML yetişkinlerde görülen
en yaygın lösemi tipidir. 45 yaşın altında çok sık rastlanmayan daha çok yaşlı
insanlarda görülen bir hastalıktır ancak çocuklarda da rastlanmaktadır. Standart
kemoterapi alan AML’li hastaların yaklaşık üçte ikisinde nüks söz konusudur (20).

Şekil 2.1. Normal ve akut miyeloid lösemi periferik kan hücrelerinin kıyaslaması (ref
21’den uyarlanmıştır).

2.2.1. Akut Miyeloid Löseminin Nedenleri
Akut miyeloid lösemi kemik iliğinde başlar. Vücudun lenf nodu, karaciğer,
dalak ve merkezi sinir sistemi gibi diğer bölgelerine yayılabilir. Akut miyeloid
löseminin kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte hem mutasyon ve
translokasyon gibi genetik değişimler hem de yüksek doz radyasyon ve kemoterapi
ilaçlarına maruziyet gibi çevresel faktörlerin rol aldığı düşünülmektedir (22).
2.2.2. Akut Miyeloid Lösemi Belirtileri
Hastaların çoğunda ani başlayan ve artarak devam eden sağlık sorunları
görülmeye başlar. Anemiye bağlı olarak halsizlik, nefes darlığı ve çabuk yorulma
görülür. Trombosit düşüklüğüne bağlı olarak vücutta morluklar, kırmızı döküntüler
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ve burun kanaması meydana gelir. En yaygın belirtilerinden biri olan ateş, solunum
ve boğaz enfeksiyonu görülür. Ayrıca diş eti kanaması ve şişliği, iştahsızlık ve kilo
kaybıda görülen belirtilerdir (22).
2.2.3. Akut Miyeloid Lösemi Tanısı
Hastalığın tanısı için kan sayımında anemi ve trombosit sayısında düşüş
belirlenir. Lökosit sayısı değişkenlik gösterebilir. Tanıyı güçlendiren kriter periferik
kandan hazırlanan yayma preparatlarda blastların görülmesidir (Şekil 2.2). Kemik
iliği biyopsisi ya da periferik kan yaymalarında blast sayısının %20’nin üzerinde
olması akut miyeloid lösemi tanısının koyulmasına sebep olur. Löseminin tipi (AMLALL) ve AML’nin alt gruplarının belirlenmesi için akım sitometri analizi ya da kemik
iliği biyopsilerinde özel boyalar kullanılarak mikroskobik inceleme yapılabilir. Ayrıca
hastalardan alınan ilik örneğine kromozom incelemesi yapılır. İlik naklinin
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemek için doku uygunluk testleri (HLA)
yapılması gereklidir (23).
2.2.4. Akut Miyeloid Lösemi Tipleri
Bu hastalığın sınıflandırılması tedavi için büyük önem taşır. 1976 yılında
Fransız, Amerikan ve İngiliz bir grup hematolog tarafından akut lösemi (FrenchAmerican-British, FAB) sınıflandırılması oluşturulmuştur. AML, bu sınıflandırmaya
göre Tablo 1’de gösterildiği gibi farklılaşma göstermeyen (AML-MO), minimal
farklılaşma gösteren (AML-M1), farklılaşma gösteren (AML-M2), akut hipergranüler
promiyelositik lösemi (AML-M3), akut miyelomonositik lösemi (AML-M4), akut
monositik/monoblastik lösemi (AML-M5), akut eritroid lösemi (AML-M6) ve akut
megakaryoblastik lösemi (AML-M7) olmak üzere 8 sınıfa ayrılmıştır (24).
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Tablo 2.1. AML’nin FAB sınıflandırılması (Ref. 24’den uyarlanmıştır).
FAB
M0
M1

Farklılaşmamış akut miyeloblastik lösemi
Minimal olgunlaşma gösteren akut
miyeloblastik lösemi
Olgunlaşma gösteren akut miyeloblastik
lösemi
Akut promiyeloblastik lösemi (APL)
Akut miyelomonositik lösemi
Akut monositik lösemi
Akut eritroit lösemi
Akut megakaryoblastik lösemi

M2
M3
M4
M5
M6
M7

2.2.5. Akut Miyeloid Lösemide Tanımlanmış Belirli Genetik Bozukluklar
(Gen ya da Kromozom Değişimi)
AML için tanımlanmış genetic bozukluklar belirlenmiştir (Ref. 24-25’den
uyarlanmıştır).
•

8 ve 21’inci kromozomlar arasında bir translokasyon [t(8;21)].

•

16’ıncı kromozomda translokasyon ya da inversiyon [t(16;16) or

inv(16)].
•

t(15;17) ve t(11;17) translokasyonları sonucu 17’inci kromozomda

bulunan RARA ile 15. kromozomda lokalize PML geni füzyon oluşumu sonucu PMLRARA füzyon gen.
•

9 ve 11’inci kromozomlar arasında translokasyon [t(9;11)].

•

6 ve 9’uncu kromozomlar arasında translokasyon [t(6:9)].

•

3’üncü kromozomda translokasyon ya da inversiyon AML [t(3;3) or

•

1 ve 22’inci kromozomlar arasında translokasyon [t(1:22)].

•

BCR-ABL1 füzyon gen oluşumu (BCR-ABL).

•.

NPM1 geninde mutasyon oluşumu.

•.

CEBPA geninde mutasyon oluşumu.

•.

RUNX1 geninde mutasyon oluşumu.

inv(3)].
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2.3. Doğal Öldürücü Hücreler
Doğal öldürücü hücreler Natural Killer (NK) 30 yıldan daha uzun bir süre önce
keşfedilen, T ve B lenfositlerden ayrı, lenfositlerin üçüncü bir grubu olarak belirlenen
doğal immün sistem üyelerinden birisidir (Şekil 2.2). Kemik iliğinden köken alır ve
periferal kan mononükleer hücrelerinin yaklaşık %4-15 kadarını oluşturur. T ve B
lenfositlerden farklı olarak immünglobulin (Ig) ve T hücre reseptörü [T Cell
Receptory (TCR)] bulundurmazlar bu sebeple yüzey antijen reseptörü içermeyen
primitif sitotoksik T lenfositleri [Cytotoxic T Lymphocyte (CTL)] olarak adlandırılırlar.
NK hücreler tümör hücrelerini, virus ile enfekte hücreleri ve strese maruz kalmış
hücreleri tanıyarak doğal olarak öldürme yeteneğine sahiptir. Normal hücreleri
reseptörleri sayesinde tanıyarak öldürmezler. Bu öldürme olayı antijenik
determinantlar ya da major histocompatibility complex (MHC)’den bağımsız olarak
gerçekleştirilir ve özgüllük göstermez (26).

Şekil 2.2. Hematopoetik kök hücreden (HKH) köken alan immün hücrelerin
sınıflandırılması (Ref. 27’dan uyarlanmıştır).
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2.3.1. NK Hücrelerin Yüzey Molekülleri
NK hücreleri B hücre reseptörü [B cell receptory (BCR) ve TCR
bulundurmamaları nedeniyle

B ve T

lenfositlerden farklılık gösterirler. Aynı

zamanda CD3 reseptörüde bulundurmazlar ama yüzeylerinde CD2 reseptörü ve
FcRIII reseptörü taşırlar. FcRIII reseptörü Ig G’nin Fc parçasına düşük afinite gösterir
ve FcRIII reseptörü, CD16 olarak da adlandırılır. CD16 ayrıca nötrofil, makrofaj ve T
hücrelerde de bulunabilir. CD16, NK hücrelerinin yüzeyinde transmembranöz
formda bulunurken granülositlerde fosfotidil inozitol glikan bağı ile bağlanır. CD16,
NK hücrelerinin belirlenmesinde önemli bir işaretleyicidir. NK hücrelerinin
işaretlenmesinde bir diğer önemli belirteç CD56 reseptörüdür. CD56 ve CD16’yı
yüzeyinde bulundurup, CD3’ün bulunmadığı hücre grubu insan NK hücrelerini temsil
eder. Fenotipik olarak CD16+, CD56+ ve CD3- karakterdedir. NK hücreler bulundukları
yer ve işlevine göre farklı fenotipik özellikler gösterirler. İşlevi baz alındığında,
CD56dim CD16+ ve CD56bright CD16- olmak üzere iki gruba ayrılabilir. CD56dim CD16+
[CD56dull CD16 (FcRy III+), KIR+, CD94 / NKG2A+] fenotipine ait NK hücreleri kan
dolaşımında bulunan NK hücrelerinin %90 kadarını oluştururlar ve sitotoksik
özellilkleri ön plandadır, az miktarda sitokin üretirler. Bunun aksine CD56bright CD16[CD56bright CD16-, KIR-, CD94/NKG2A+] fenotipine sahip NK hücreleri kan dolaşımında
bulunan NK hücrelerinin %10 kadarını oluştururlar ve seconder lenfoid organlardaki
NK hücrelerinin %75’ini, dalakta ise %50’sini oluştururlar (28,29). Uyarılma
durumunda interferon-gama (IFN-y), tümör nekrotik faktör (TNF) ve granülositik
monositik koloni stimüle faktör (GM-CSF) gibi sitokinler üretirler. NK hücrelerinin
fenotipik özelliğini oluşturan moleküller arasında kemokinler, reseptörler ve
adezyon molekülleride yer almaktadır. CD56bright CD16- NK hücreler özellikle CD62L
(L-selektin), CCR7 ve CXCR3 gibi farklı kemokin reseptörlerini daha çok
bulundururken, CD56dim CD16+ NK hücrelerinde CXCR1, CX3CR1 ve ChemR23 gibi
kemokin reseptörleri bulundurur (30,31) (Şekil 2.3).
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Şekil 2.3. İnsan NK hücresinin gelişim modeli (26).

NK hücrelerinin fonksiyonu, hedef hücreler üzerinde bulunan aktivatör ve
inhibitor reseptörlere ait ligandlar tarafından kontrol edilir. Bu şekilde sitotoksisite
ve sitokin üretimi ya indüklenir ya da baskılanır. P58 molekülü, NK hücrelerinin
inhibitör fonksiyon gösteren

yüzey moleküllerinden birisidir ve Sınıf I MHC

moleküllerine spesifik olarak bağlanan NK hücre reseptörü olarak fonksiyon görür.
Bu reseptör olmadığında, NK hücreleri normal hücreler ile lizis edilecek hedef
hücreler arasında ayırım yapamazlar. Organizmadaki normal hücreler yüzeylerinde
Sınıf I MHC molekülünü ifade ettikleri için NK hücrelerin lizisinden korunur (32). T
hücrelerinden farklı olarak NK hücrelerinde hafıza bulunmadığı düşünülür ancak NK
hücrelerinin hafızası olduğuna dair yapılan bazı çalışmalar da mevcuttur (33). NK
hücrelerinin hafıza özelliğinde MHC sınıf I antijenlerinin rol aldığı düşünüldüğünden
dolayı önemlidir.
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Şekil 2.4. NK hücreler ve MHC sınıf I reseptörleri bağlanması sonucunda ITIM ya da
ITAM molekülleri ile sinyal iletimi gerçekleşir (34).

NK hücrelerin aktivasyonunu durduracak olan, normal hücre moleküllerini
tanıyan NK hücrelerin inhibitor reseptörleridir. Bu inhibitor reseptörler, her
bireylerin hücreleri yüzeyinde taşıdıkları MHC sınıf I moleküllerinin çeşitli alelleri için
özgüllük gösterir. NK hücrelerinin en temel inhibitor reseptörleri immünglobulin
molekülleri ile benzer yapıya sahip öldürücü hücre immunoglobulin benzeri
reseptörler [Killer Cell İmmünglobulin-like Receptory (KIR)], CD94 olarak tanımlanan
bir protein ve NKG2 olarak isimlendirilen lektin alt ünitesinden oluşan
reseptörlerdir. İnhibitör reseptörler sitoplazmik bölgelerinde tirozince zengin
inhibitor motifli immünoreseptörler [İmmunoreceptor tyrosine-based inhibition
motif (ITIM)] taşırlar. Reseptör ve MHC sınıf I molekülünün birleşmesi ile bu yapının
tirozince zengin bölgelerinde fosforilasyon gerçekleşir. Fosforile olan ITIM yapısı
sitoplazmaya ait bir protein olan tirozin fosfatazlara bağlanıp onları aktive eder.
Tirozin bölgesinden fosfat grupları ayrılır ve aktivatör reseptörlerin çalışma
mekanizması durdurulur. Sonuç olarak NK hücrelerin inhibitör reseptörleri MHC sınıf

13

I’ i tanıdığında NK hücreleri inhibe olur ve sitotoksik etki göstermez (Şekil 2.4).
Birçok virüs enfekte ettiği hücre yüzeyinde CD8+ sitotoksik T lenfositlerin etkisinden
kurtulmak için MHC ekspresyonunu engeller. Ancak MHC yokluğu NK hücrelerin
inhibitör etkisini ortadan kaldırdığından ötürü virüs ile enfek hücrenin NK hücreler
tarafından lizizi başlar. NK hücrelerin etkinlik gösterebilmesi için makrofajlar
tarafından salınan sitokin uyarımına gereksinim vardır. Makrofajların ürettiği
sitokinlerden olan interlökin-12 (IL-12), NK hücrelerini uyarır. NK hücrelerinin
yüzeylerinde bazı immünglobulin G (Ig G) moleküllerini bağlamaya yarayan Fc
reseptörleri bulunur. Bu reseptörler aracılığıyla antikorlar ile kaplanmış hücreler NK
hücreler tarafından tanınırlar. Bu mekanizma antikor bağımlı hümöral yanıt
mekanizması olarak adlandırılır. NK hücreler bir hücreye yapışık IgG antikorunun
uzantılarına bağlanan FcyRIII (CD16) adı verilen bir Fc reseptörü eksprese eder.
FcyRIII aracılı sinyalin sonucunda, NK hücreleri opsonize olmuş hedefleri öldürmede
etkili proteinleri içeren granüllerini boşaltmak üzere aktive olur. Bu işleme antikora
bağımlı hücresel sitotoksisite [antibody-dependent cellular toxicity (ADCC)] adı
verilir.
Uyarılan NK hücreleri iki şekilde yanıt gösterir. İlk olarak aktive olan NK
hücrelerin içerdiği proteinler ve sitoplazmik granüller, enfekte hücrelere doğru
yönelirler, granüllerdeki

bazı proteinler enfekte hücrelerin yüzeylerinde por

oluşumuna yol açar diğer proteinler ise hücre içine girerek enfekte hücreyi apoptoza
götürecek enzim sistemini uyarımına sebep olur. NK hücrelerinin sitolitik aktiviteleri,
enfekte hücreleri yıkıma uğratan sitotoksik T hücrelerinin [cytotoxic T cell (CTL)] etki
mekanizmalarına benzerlik göstermektedir. İkinci olarak NK hücreleri IFN-y gibi
önemli bir sitokin sentezler. IFN-y, makrofajları uyararak bu hücrelerce fagosite
edilen mikroorganizmaların daha güçlü biçimde yok edilmesini sağlar. Makrofajlar
mikroorganizmaları içine alarak onları öldürürken IL-12 sentezlerler. IL-12, NK
hücreleri aktive eder ve IFN-y üretimini tetikler. Sentezlenen IFN-y makrofajlara etki
ederek içlerine aldıkları mikroorganizmayı daha etkili bir şekilde yıkıma
uğratmalarına katkıda bulunur (28).
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NK hücreler yüzeylerinde bulundurdukları reseptör bakımından çok zengindir
ve bu reseptörler aktive edici ya da inhibe edici reseptörler olarak iki gruba ayrılır.
Son zamanlarda bazı reseptörlerin bloklanması ile yapılan çalışmalarda, hücreler
üzerinde yüksek etkisi sebebiyle kontrol noktası reseptörleri olarak adlandırılan bir
reseptör grubu da bulunmaktadır (Şekil 2.5, Şekil 2.6, Şekil 2.7).

Şekil 2.5. NK hücreler üzerinde bulunan reseptörlerin yapısal ve fonksiyonel olarak
gruplandırılması (35).

Şekil 2.6. NK hücrelerinin aktive edici ve inhibe edici reseptörleri ve onların
ligandları (36).
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Şekil 2.7. NK hücrelerinin bazı reseptörlerinin birden fazla ligandı bulunur (37).

A) Aktivatör Reseptörler
Sitotoksik lenfositlerin bir tipi olan NK hücreler doğal immün sistem için
önemlidir. NK hücreler, virus ile enfekte hücreler ve aynı zamanda tümör
hücrelerine, enfeksiyon sonrası 3 günde aktive olarak hızlı bir şekilde yanıt verirler.
Reseptörlere özgü ligandların bağlanması ile hücre içinde bir dizi yolak aktivasyonu
ile NK hücrelerinden sitokin salgılanır. Bu durum enfekte hücrenin apoptoza
gitmesine ve lizizine neden olur (38). Aktive olmuş bir NK hücresi ürettiği perforin ve
granzim enzimlerinin bulunduğu sitoplazmik granülleri ile hedef hücreyi yok eder.
Aynı

zamanda

IFN-y

sitokin

üretimi

sonucu

makrofaj

uyarımıyla

IL-12

sentezlenmesini sağlayarak ve kendi aktivasyonunu sürdürerek hedef hücreyi yok
eder (28). NK hücrelerinin aktivasyonunu sağlayan ön önemli molekülleri
yüzeylerinde bulundurdukları NKp30, NKG2D ve CD16 gibi aktive edici
reseptörleridir. NK hücrelerinin aktivasyonunu sağlayan bir başka parametre ise NK
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hücrelerinin IL-2, IL-12, IL-15 ve IL-18 gibi sitokinler ile muamelesi sonucu aktivasyon
göstermesidir (38).
İnsanlarda, NK hücre aktivasyonuna sağlayan birçok molekül gösterilmiştir.
Bu moleküllerden biri olan CD16’nın, IgG’nin Fc parçasına düşük affinite ile
bağlanmasından sonra, immün komplekslerinde üzerine bağlanması ile birlikte NK
hücre aktivasyonu gerçekleşir. Diğer bir yüzey molekülü olan CD2, aktive edilmiş
veya aktive edilmemiş NK hücreleri üzerinde ifade gösterir ve NK hücrelerinin
uyarılması ile hedef hücre lizisine sebep olabilir (39). Aktive edilmiş NK hücreleri
lymphokine-activated killer (LAK), aktive edilmemiş NK hücrelerinden daha fazla
antitümör sitolitik aktivite gösterirler. Aktive olmuş bir NK hücresi yüzeyinde
aktivasyon reseptör olan CD29 molekülü bulundurur.
NK aktivasyonu, NKG2D, DNAM-1 ve Natural Cytotoxicity Receptors (NCRs),
gibi bir seri aktive edici reseptörler tarafından indüklenir (40,41,42,43,44). NK
hücrelerinin en önemli aktive edici reseptörleri NKG2D (ayrıca KLRK1 ve CD314
olarakta bilinir) ve immünglobülin-benzeri NCR’lar, NKp30 (NCR3, NCTR3, CD337),
NKp44 (NCR2, NCTR2,CD336) ve NKp46 (NCR1, NCTR1, CD335)’dır (41,42,43,44,45).
Doğal sitotoksik reseptörler, tümörlere yanıtta ve tanımada önemli olan insan NK
hücrelerinde aktive edici reseptör olarak 1990’ların sonunda keşfedildi. Kanser ve
enfeksiyon gibi hastalıklarda özellikle immün gözetimde bu reseptörlerin rolü
çalışılmıştır (47,48). NKp30 ve NKp44, 6. kromozomda insan MHC class III lokusunda
yerleşim gösteren NCR3 ve NCR2 genleri tarafından kodlanır NKp46 ise 19.
kromozomda NCR1 geni tarafından kodlanır (49,50). NKp30 reseptörü, NKp44 ve
NKp46 ile homolog değildir ancak NCR olarak gruplandırılan bu üç reseptörün ifade
profili ve fonksiyonları ortaktır (44). Tüm NCR’lar bir (NKp30 ve NKp44) yada iki
(NKp46) immünglobulin (Ig)-benzeri domainden oluşmuş tip I transmembran
proteinidir (46). NKp30 ve NKp44 proteinleri tek bir V-tip Ig-benzeri eksrasellüler
domain (domain 1) ile karakterize edilirken, NKp46 proteini iki ekstrasellüler C2-tip
Ig-benzeri domain (domain2) ile karakterizedir. NCR’lar, arasında NKp30’un yapısı,
NKp46’nın yapısından daha çok NKp44 ile benzerlik gösterir (51,52) (Şekil 2.8)
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Şekil 2.8. NKp44, NKp46 ve NKp30’un kristolografik yapısı (70).

NKp30 ile NKp44’ün ana yapıları farklıdır. NKp30’un A ve G zinciri arasında
etkileşim ve aynı zamanda D ve E zinciri arasında bir helix varken NKp44’de bu yapı
yoktur. NKp46 ve NKp30 insan periferal kan NK (pNK) hücrelerinin membranında
eksprese edilirken, NKp44 özellikle NK hücrelerinin CD56 bright alt tipinde IL-2, IL-15
yada IL-1β ile uyarımı sonucunda eksprese edilir (42,53). NKp44 protein
ekspresyonu, intratümöral NK hücrelerinde, doğal lenfoid hücre tip 3 (ILC3),
plazmasitoid dendritik hücreler (pDCs) ve doğal öldürücü T (NKT) hücrelerinde de
eksprese edilirler (54,55).
NKp30 Pende ve arkadaşları tarafından 1990’ların sonuna doğru aktive insan
NK hücrelerinde ifade edilen 30-kDa’luk aktivasyo reseptörü olarak belirlenmiştir
(56). Son yıllarda progesteron maruziyeti sonrası endometriyal epitel hücrelerde ve
IL-15 uyarım sonrası umbilikal kord kanı T hücrelerinde protein ifadesi görülmesine
rağmen NKp30 çoğunlukla NK hücrelerine spesifik olarak sınırlandırılır (57,58).
NKp30 tek bir V-tip immünoglobulin (Ig) ekstrasellüler domain ile karakterize edilmiş
tip I transmembran proteinidir. NKp30’un intrasellüler ucu sinyal motifine sahip
değil ama transmembran domaini immuno-receptor tyrosine-based activation motif
(ITAM)-bearing adapters (CD3-zeta ve FcRy) ile yüklenmiş bir aminoasit yolu ile
bağlantılıdır (Şekil 2.9, Şekil 2.10).
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Şekil 2.9. NKp30’un homodimer kristolografik yapısı (59).

Şekil 2.10. NKp30 dimerinin kristal yapısı (70).

Doğal sitotoksik reseptörler (NCRs) içinden özellikle NKp30, kanser ve
enfeksiyonun NK hücre immün gözetiminde anahtar rol oynar. NKp30 tümör
hücrelerinin lizizinde önemli bir aktive edici reseptör olarak gösterilmiş ve dendritik
hücreler gibi kendi hücrelerini hedeflediğinden dolayı aktive edici NK hücre
reseptörleri arasında eşsiz bir rol oynadığı düşünülmüştür (60,61). NK hücre
reseptörü NKp30, tümör hücrelerinin tanınmasında görev alır. NKp30’u kodlayan
NCR3 geninin m RNA’sı 4 ekzon olarak transkribe edilir ve NKp30 splice varyantları
NKp30a, NKp30b, NKp30c’dir (Şekil 2.11, Şekil 2.12, Şekil 2.13). NKp30c izoformu
immün baskılayıcı özellik gösterirken, NKp30a ve NKp30b izoformları immün uyarıcı

19

özellik gösterir. NKp30a ve NKp30b izoformu yüksek miktarda IFN-y üretirken,
NKp30c izoformu üretmez. Ancak NKp30c izoformu immün baskılayıcı bir sitokin
olan IL-10 üretimini teşvik eder (8) (Şekil 2.14).

Şekil 2.11. NKp30 izoformları (59).
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Şekil 2.12. NCR splice varyantlarının farklı ekzonları (62).
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Şekil 2.13. NCR protein izoformları. NKp30, NKp44 ve NKp46’nın farklı ekzonlar
tarafından kodlanan protein bölgeleri ve onların adaptör dimerleri (62).
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Şekil 2.14. NKp30 izoformlarının özellikleri (8).

Akut miyeloid lösemili (AML) hastalarda azalmış NKp30 ekspresyonunun
kötü prognoz ve sağkalım ile bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Lösemi hücrelerinde NK
hücresi NCR ifadesi azalır. Özellikle AML hastalarında yapılan çalışmalarda NKp30
dull fenotipinin, lösemi gelişimi boyunca azaldığı gösterilmiştir. Bu etkinin altında
yatan mekanizma henüz kesin bir şekilde belirlenebilmiş değildir. Ancak NKp30’un
azalması, tümörün doğal immün sistemden kaçmak için bir mekanizma olarak
geliştirildiğini düşündürür (63).
B) İnhibitör Reseptörler
Hedef hücrelerde MHC-I ligandları ile NK hücre inhibitör reseptörlerinin
etkileşimi polarizasyonun tamamen inhibisyonu ile sonuçlanır (64). Ayrıca bu
reseptörlerin inhibitör fonksiyonu, NK gelişimi boyunca MHC-I ligandları ile KIR’ların
etkileşiminde kendinden olanı tanıma eğitimi için önemlidir (65,66).
NK hücreler, killer immunoglobulin (Ig)-like reseptör (KIR’lar), CD94/NKG2A,
programmed cell death protein 1 (PD-1), cytotoxic T-lymphocyte associated protein
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4 (CTLA-4), T cell immünglobülin ve mucin-domain-contaning molecule 3 (TIM-3), T
cell immunoreceptor with Ig ve immune receptor tyrosine-based inhibition motif
(ITIM) domains (TIGIT), CD96, lymphocyte activation gene 3 (LAG3) gibi bazı
inhibitör reseptörler eksprese ederler. NK hücrelerinin yüzeyinde bulunan bazı
inhibitör reseptörler multigen ailesi ile ilgili immünoglobulinlerdir. Başlıcaları
p58/GL183, p58/EB6, p58/HP-3E4 ve p70/NKB1’dir. Bu reseptörlere "killer cell
inhibitör reseptörleri" (KIR) adı verilir. Lektin ailesinin bir üyesi olan CD94 molekülü,
bir grup NK hücresini aktive ederken, diğer bir grup NK hücresini inhibe etmektedir
(67). İnhibisyon, NK hücre aktivasyon işlemini baskılayan negatif sinyalleri hedef
hücreye ulaştırmada HLA sınıf I molekülünü tanıyan reseptörler aracılığı ile
gerçekleşir. Bu inhibitör reseptörler HLA-C, B ve A allotipleri arasındaki farkı ayırt
edebilen Killer Ig-like Receptors (KIR) (ayrıca CD158 olarak bilinir)’lerini ve HLA-E için
spesifik CD94/NKG2A reseptörünü (CD159A) içerir (68,69).
TIGIT ve CD96, nektin ve nektin benzeri ligandlara (CD155 ve CD112)
bağlanarak inhibitör reseptör özelliği gösterir. CD155, TIGIT ve CD96 için önemli bir
liganddır ve tümör hücrelerinin birçok çeşidinde yüksek bir şekilde eksprese edilir
(70). CD96’nın sitoplazmik ucunda, inhibitör sinyal için ITIM benzeri bir motif
bulundurur. ITT-benzeri motif, inhibitör sinyalde önemli rol oynar. TIGIT, sitoplazmik
ucunda ITIM ve immünreseptör tirozin uç (ITT)-benzeri motif içerir (71,72). TIGIT,
NK hücrelerde aynı zamanda efektör, hafıza ve regülatör T hücrelerde de eksprese
edilen Ig süperailesinin bir ko-inhibitör reseptörüdür (73,74). TIGIT, APC, T hücre ve
tümörlü hücrelerde eksprese edilen CD155 (PVR) ve CD112 (PVRL2, nektin2) olmak
üzere 2 ligand ile bağlanır. Aynı zamanda CD226 (DNAM-1) da aynı ligandlara düşük
afinite ile bağlanır. Bu sebepten ötürü TIGIT, CD226 ve CD155 arasındaki etkileşimi
inhibe edebilir. TIGIT bağlanması bu reseptörün fosforilasyonuna ve NK hücrelerinin
sitotoksisitesinin, granül polarizasyonunun, sitokin sekresyonunun inhibe olmasına
neden olan SHIP1 (SH-2 domain containing inositol-5-phosphatase 1)’in çalışmasını
indükler (74,75).
Lenfosit-aktivasyon gen 3, ayrıca LAG3 olarak bilinir, aktive edilmiş T
lenfositler, NK hücreler, B hücreler ve plasmacytoid dendritik hücreler tarafından
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eksprese edilen immünglobulin superailesine ait hücre yüzey molekülüdür. Çeşitli
biyolojik etkilere sahip bu molekül MHC class II molekülüne yüksek afinite ile
bağlanan bir ligand olarak davranır (76). LAG-3 yapısal olarak CD4’e benzer ancak
MHC class II molekülüne CD4’ten daha yüksek afinite ile bağlanır (77,78).
LAG-3’ün sitoplazmik ucu Serin fosforilasyon bölge, KIEELE motif, Glutamic
acid-proline (EP) tekrarları olmak üzere 3 eşsiz bölgeye sahiptir. Bunlardan KIEELE
motifi CD4+ T hücrelerde LAG-3’ün inhibitör fonksiyonu için gereklidir. LAG-3 için
başka bir ligand, çoğu tümörlerde eksprese olan DCSIGN ailesinin bir üyesi LSECtin’dir (79). Ancak NK hücre fonksiyonunun düzenlenmesinde LAG-3’ün rolü hala
belirsizdir.
Sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin-7 (Siglec-7), NK hücrelerinde
eksprese edilen bir inhibitör reseptördür. Siglecler iki alt gruba ayrılır. Bir grup
Siglec-1, Siglec-2, Siglec-4 ve Siglec-15’ I içermektedir. Diğer grup ise CD33-related
Siglec’leri içerir. CD33-related Siglecler, doğal immün sistemde çok kompleks
ekspresyon paternine sahiptir. Sağlıklı yetişkin bireylerin olgunlaşmamış NK
hücrelerinde yüksek düzeyde eksprese edildiği belirlenmiştir. Siglec-7+ NK hücreler,
Siglec-7- NK hücreler ile kıyaslandığında CD38, CD16, DNAM1, NKp30 ve NKp44 gibi
aktive edici reseptörleri daha yüksek seviyede bulundururken NKG2A ve CD158b
gibi inhibe edici reseptörleri daha düşük seviyede bulundurur. Buna bağlı olarak
fonksiyonel testlerde Siglec-7+ NK hücreler daha çok CD107a degranülasyonu ve
IFN-y üretimi göstermiştir (80).
C) Kontrol Noktası Reseptörleri
T hücreler tümöre karşı yanıtta ana efektör hücrelerdir. T hücrelerin
aktivasyonu pozitif ve negatif ko-stimülatör moleküller aracılığı ile doğal immün
sistem tarafından düzenlenir. Özellikle T hücreler ile ilgili çalışmalarda önemi
belirtilmiş olan programlanmış hücre ölümü 1 (PD-1/PD-L1), CTL antijen 4 (CTLA-4)
ve B7/CD28 aile üyeleri gibi immün kontrol noktası düzenleyicilerini hedeflemek
kansere karşı fayda sağlamaktadır aynı zamanda bu durum NK hücreleri üzerinde de
çalışılmış ve onlar içinde bu önemin geçerli olduğu belirlenmiştir. Halihazırda kanser
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tedavisinde kullanılan en yararlı terapötik yaklaşımlar arasında immün kontrol
noktası yolaklarının blokajı yer alır. (81). Bu immün kontrol noktalarını hedefleyen
ipilimumab (anti CTLA-4), nivolumab (anti-PD-1), pembrolizumab (anti-PD-1),
atelizumab (anti-PD-L1), durvalumab (anti-PD-L1) ve avelumab (anti-PD-L1) olmak
üzere 6 antikor klinik kullanım için geliştirilmiştir (82).
CTLA-4 ve PD-1 kontrol noktası reseptörlerindendir. Terapötik antikorlar ile
onların blokajı anti-tümör immünitenin artmasına neden olur. Ancak şu anda
hastaların küçük bir kısmında kullanılabilir (83). CTLA-4 ve PD-1 ko-inhibitör sinyal
molekülleri T hücreler için iyi tanımlanmıştır. PD-1, T hücre efektör fonksiyonunun
düzenlenmesinde önemli rol oynamasına rağmen CTLA-4, T hücre gelişiminin
düzenlenmesinde anahtar rol oynar. CD28 ko-stimülatör reseptör ve CTLA-4 koinhibitör reseptör için ligandlar aynıdır; CD80 (B7-1) ve CD28 (B7-2) Çoğu diğer
inhibitörlerin aksine CTLA-4 sitoplazmik ucunda ITIM gibi klasik inhibisyon
motifinden yoksundur (Şekil 2.15). CTLA-4, CD28’in yapısal homoloğudur ve
CD80/CD86’ya büyük avidite ve afinite ile bağlanır. CTLA-4, serin/threonine
phosphatase PP2A’yı aktive eder. PP2A, PI3K aktivitesini etkilemeksizin Akt
aktivasyonunu inhibe eder (84) (Şekil 2.16).

Şekil 2.15. CTLA-4 / B7-1 reseptör-ligand kompleksi (85).
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Şekil 2.16. CTLA-4’ün homodimer kristolografik yapısı (59).
PD-1, spesifik ligandları olan PD-L1 ve PD-L2 ile bağlanan bir inhibitör
reseptördür (Şekil 2.17). Bu reseptörler başlangıçta T, B ve miyeloid hücrelerde
tanımlanmıştı ancak son yıllarda çoğu çalışmada sağlıklı bireylerden NK hücrelerinde
PD-1 ekspresyonu olduğu gösterildi (86,87) (Şekil 2.18). Yapılan çalışmalarda Kaposi
sarkoma ve over karsinomayı barındıran kanser hastalarında PD-1 eksprese eden NK
hücreleri belirlendi (88,89). Ayrıca sağlıklı insanda kandaki NK hücrelerinin yaklaşık
4’te 1’i PD-1 eksprese etmektedir. PD-1 ekspresyonu CD56 dim matür NK
hücrelerinde görülür ancak CD56 bright NK hücrelerinde görülmez (86). PD-1+ NK
hücreleri genellikle hafıza benzeri NK hücreler ve sitotoksik fonksiyonları tükenmiş
NK hücreler olarak düşünülür (87,88,90). PD-1 ve CTLA-4 blokajı, NK hücrelerinin
tümör aktivitesini direkt ya da diğer immün hücreler aracılığı ile indirekt yolla
arttırabilir.

Şekil 2.17. PD-1 / PD-L1 reseptör-ligand kompleksi (85).
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Şekil 2.18. T hücrelerde belirlenmiş reseptörler ve ligandları (91).

NK hücrelerinde direkt kontrol noktası reseptörleri olarak KIR ve
CD94/NKG2A düşünülür (81). KIR2DL1, KIR2DL2 ve KIR2DL3 inhibitör reseptörleri
hedef hücrelerde HLA-C ile bağlanarak NK hücre sitotoksisitesini ve sitokin üretimini
kontrol eder. KIR ailesi üyeleri 2 ITIM motifi barındıran uzun sitoplazmik uca sahiptir.
Ancak DAP12 ve FcRy ile etkileşime giren KIR’lar aktive edici özellik gösterir (92).
İnhibitör KIR’lar, KIR2DL1, KIR2DL2, KIR2DL3, KIR2DL5, KIR3DL1, KIR3DL2 ve KIR3DL3
olmak üzere 7 tanedir ve HLA moleküllerini tanırlar (93). NK hücrelerin anti-tümör
yanıtında KIR reseptörlerinin önemi haploidentik kemik iliği transplantasyonu
yapılan akut miyeloid lösemili hastalarda gösterilmiştir (94).
NKG2A, NK hücreler ve bazı sitotoksik T lenfositler tarafından eksprese
edilen inhibitör bir reseptördür. İnsanda HLA-E moleküllerini tanır (54). HLA-E,
tümör hücrelerinde güçlü bir şekilde ekprese edilen bir moleküldür ve çevresinde
bulunan hücreler tarafından eksprese edilmez. NK ve T hücrelerin tümöre
infilitrasyonunda NKG2A ekspresyonu meme ve servikal kanserlerde doğrulanmış ve
tümör hücreleri tarafından IL-15 ve ‘’Transforming Growth Factor-Beta" (TGF-β)’nın
sekresyonuna bağlı olduğu açığa çıkarılmıştır (95,96). Ayrıca Crk fosforilasyon, HLA-E
tarafından NKG2A’nın ligasyonu sonucunda NK hücrelerinin inhibisyonuna katkıda
bulunur (97). Bazı solid tümörler ve lösemiler HLA-E’nin ekspresyon artışını NK ve T

28

hücrelerin sitotoksik etkilerinden kaçmak için kullanır (98,99). İnfilitre olan
lenfositlerin direkt etkisi ile anti-tümör immün yanıtın arttırılmasında NKG2A’nın
bloklanması önemlidir (99). CD94/NKG2A, C-tip lektin ile bağlantılı bir heterodimerik
inhibitör reseptör iken CD94/NKG2D aktive edici bir reseptördür. Çünkü NKG2A,
sitoplazmik ucunda 2 ITIM motifine sahipken NKG2D değildir. ITIM motiflerinin
inhibisyon ile sonuçlanan basamaklarından birincisi, tirozin fosfataz SH2 domaini
içeren fosfataz SHP-1 ve SHP-2’yi çalıştırılması ile başlar (100,101). SHP-1, Vav1’i
defosforile eder. Vav1, NK hücrelerinin çeşitli aktive edici reseptörlerini azaltan
önemli bir aracıdır (83,102). Bu bağlamda, NK hücrelerinde KIR reseptörleri ve
NKG2A gibi reseptörlere karşı bloklayıcı antikorlar tedavi için kullanılabilir. Lirilumab
(IPH2102), monolizumab (IPH2201) ve IgG4 monoklonal antikorlar (mAbs) klinikte
KIR2DL1-3 ve NKG2A’yı hedefleyen gelişmelerdir. Anti-KIR antikoru (IPH2101) toksik
etkiye sahip değildir ve multiple myeloma (MM), acute myeloid leukemia (AML)
hastalarında güvenli bir şekilde kullanılabilir. Genellikle klinikte tümörü hedefleyen
monoklonal altikorların [elotuzumab (anti-SLAMF7) antikoru ve rituximab (antiCD20) antikoru vb.] kombinasyonu kullanılır (103).
Bunun yanı sıra hem NK hem de T hücrelerinde eksprese edilen TIM-3, TIGIT,
CD96 ve LAG-3 kontrol noktası reseptörlerindendir (73). TIM-3, özellikle CD4+ T ve
CD8+ T hücrelerde belirlenmiş aktivasyonu indükleyen bir kontrol noktası
reseptörüdür. Kanserde TIM-3 ekspresyonunun NK hücrelerin tükenmişlik durumu
ve fonksiyon bozukluğu ile bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür (104,105). Aynı
zamanda NK hücrelerde TIM-3 eksprese eder ve insan PBMC’leri arasında en yüksek
TIM-3 ekspresyonuna sahiptir (106). TIM-3, tüm matür CD56dim CD16+ NK
hücrelerde eksprese edilir ve dahası IL-12, IL-15 ve IL-18 sitokinleri ile
uyarıldıklarında TIM-3 ekspresyonu artar (107). Ayrıca sitokinlerin aktivasyonu
immatür CD56bright CD16- NK hücrelerde TIM-3 ekspresyonunu indükler. Bu sebeple
TIM-3’ün, matür ya da aktive edilmiş NK hücreleri için bir belirteç olabileceği
düşünülmektedir. Son zamanlardaki çalışmalarda ileri dereceli melanoma
hastalarında dolaşımda bulunan NK hücrelerinin yüksek TIM-3 ekspresyonuna sahip
olduğu ve bu yükseliş ile NK hücrelerinin tükenmiş fenotipi arasında bir korelasyon
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olduğu belirlenmiştir (108). Yapılan çalışmalarda akciğer adenokarsinomalı
hastalarda, antikor ile Tim-3 blokajı sonucunda periferal NK hücrelerinin
sitotoksisitesi ve IFN-y üretiminin yükseldiği belirlendi (109,110). Galectin-9,
apoptotik hücrelerde phosphatidylserine (PtdSer), high mobility group box (HMGB)1 ve carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule (CEACAM)-1, TIM3’ün ligandlarındandır (111,112,113,114). TIM-3, sitoplazmik ucunda ITIM gibi klasik
bir sinyal motifi bulundurmaz. Onun yerine sitoplazmik ucunda 5 tane tirozin
aminoasidine sahiptir. Bunlar arasında HLA-B-associated transcript 3 (Bat-3) ile TIM3 arasında ki etkileşimi düzenleyen sinyal önemlidir (115). TIM-3 primer NK hücreler
üzerinde T hücrelere olan etkisine zıt olarak sitotoksisitesinde azalmaya sebep olur.
Bunun aksine Gal-9 aracılığı ile TIM-3 uyarımı NK hücreleri tarafından IFN-y
üretimini arttırır (107,116). Halbuki TIM-3, GAL-9’dan bağımsız bir şekilde NK hücre
fonksiyonunu yavaşlatır (117).
Çeşitli kanser türlerinde, TIM-3 ekspresyonunun ve bağlandığı ligandlarının
farklılık göstermesi sonucunda NK hücreler üzerine olan farklı etkileri sebebiyle
prognostik bir belirteç olup olamayacağı üzerine yapılan tartışmaları sürmektedir
(56,109,118).
2.3.2. NK Hücrelerinin Ligandları
Tümör hücreleri, hücre yüzeyinden ligandlarını dökebilme kabiliyetine
sahiptir. Hasta serumlarında belirlenen bu çözünür moleküllerin varlığı hastalığın
immün yanıtı ve hastalığın ilerlemesi ile ters korelasyon gösterir (119,120).
a) B7-H6
Son yıllarda Tablo2.2.’de belirtilen B7 ailesinin yeni 5 üyesi (B7-H3, B7-H4,
B7-H5, B7-H6, B7-H7) belirlendi ve kanserin önüne geçmek için kontrol noktası
molekülleri olarak çalışıldı. B7-H6 iki Ig domain ve diğer B7 ailesi üyelerine homolog
sekanslar içermektedir (Şekil 2.19).
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Tablo 2.2. B7 ailesi üyeleri (Ref. 91’den uyarlanmıştır).
İSİM

ALTERNATİF İSİM

İSİM

ALTERNATİF İSİM

B7-1

CD80

B7-H3

CD276

B7-2

CD86

B7-H4

VTCN1

B7-DC

PDCD1LG2,PD-L2, CD273

B7-H5

VISTA, Platelet reseptör Gi24,SISP1

B7-H1

PD-L1, CD274

B7-H6

NCR3LG1, NR3L1

B7-H2

ICOSLG, B7RP1, CD275

B7-H7

HHLA2

Şekil 2.19. B7-H6 ve NKp30’un gen organizasyonu. Her bir kutu gösterilmiş domaini
kodlayan bir ekzonu temsil eder (121).

B7-H6 (NCR3LG1), NKp30’un yeni hücre yüzey ligandı olarak belirlenmiştir
(122,85). Bu molekül hematopoetik (lenfoma, lösemi) ve non-hematopoetik
(melanoma, karsinom) tümör hücrelerinin geniş bir kısmında mevcuttur. Bu molekül
normal yetişkin dokularında belirlenmediğinden ve ekspresyonu tümör hücrelerinde
olduğundan dolayı tümör belirteci olarak düşünülmüştür (122,123). Tümör
hücrelerinin yüzeyinde NKp30’un bir ligandı B7 ailesinin yeni üyelerinden B7-H6
(doğal sitotoksisite tetikleyen reseptör 3 ligand 1, NCR3LG1) son yıllarda
belirlenmiştir (122,124). NKp30 tümör hücrelerinde eksprese edilen B7-H6 ligandını
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antikor-benzeri

etkileşimle

NKp30’un

V-like

domaininin

complementarity-

determining region (CDR)-like luplarına bağlanarak tanımaktadır (125). NKp30 ve B7H6’nın bu kompleks yapısı tümör immünoterapisi için NKp30 aracılığı ile sitolitik
aktivite uyarımında molekül tasarlanması için bir örnek teşkil etmektedir (126) (Şekil
2.20, Şekil 2.21, Şekil 2.22).

Şekil 2.20. NKp30 / B7-H6 kompleksi (85).

Şekil 2.21. NKp30’un C-like domain ve B7-H6’nın V-like domain (85).
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Şekil 2.22. NKp30 / B7-H6 arayüzünün stereo görüntüsü (85).

Yapılan birçok çalışmada B7-H6 mRNA’sı normal dokuda bulunmaz iken
çeşitli

kanser

göstermektedir

tiplerine
(127).

ait

dokularda

B7-H6

çok

ekspresyonu

yüksek
normal

oranda

bulunduğunu

dokularda

tümör

transformasyonu ile artış gösterebilir ya da CD14+ CD16+ proinflamatuvar monosit
ve nötrofillerde, Toll-like reseptörler yada IL-1β ve TNF-α gibi inflamatuar sitokinler
ile indüklenebilir (128,129). Ayrıca tümör hücrelerinin tedavisinde kullanılan
terapötikler, kemoterapi, radyoterapi ve sitokin terapisi (TNF-α) gibi yöntemlerde
tümör hücrelerinde B7-H6 ekspresyonunu arttırır (130).
Poliklonal anti-B7-H6 antikoru kullanılarak yapılan ekspresyon çalışmalarında
AML’li, marjinal zon lenfomalı ve akut T hücre lösemili hastaların küçük bir
yüzdesinde B7-H6 belirlendiği açığa çıkarılmıştır. Bunun aksine sağlıklı dokuların B7H6 transkriplerinden yoksun olduğu belirlenmiştir (79). Bu yüzden potansiyel tümör
markerı olarak varsayılır. Preklinik çalışmalar kanser immünoterapisi için B7-H6’nın
başarılı bir hedef olarak hizmet edebileceğini öne sürmektedir (123).
NK hücreler B7-H6 eksprese eden tümör hücrelerini sitotoksisitesi ile direkt
ya da sitokin sekresyonu ile indirekt yolla yok eder. Hedef hücrelerde B7-H6’nın NK
hücrelerde NKp30 ile etkileşimi IFN-y üretimi ve hedef hücre ölümüne sebep
olmaktadır (79).
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NK hücrelerine ait aktive edici reseptörler ve tümör hücreleri yüzeyinde
bulunan bu reseptörlere bağlanabilecek ligandlar etkileşime girdiği zaman meydana
gelen NK hücre aktivasyonu ve buna bağlı olarak tümör hücrelerinin yok edilmesi
olayını engellemek için tümör hücreleri tarafından geliştirilmiş kaçış mekanizmaları
belirlenmiştir. Bu mekanizma tümör hücrelerinin NK hücrelerini aktive edici
reseptörlerine bağlanacak olan ligandlarını çeşitli yöntemlerle yüzeyinden atmasıdır.
Tümör

hücrelerinin

yüzeyinden

döktüğü

ligadlar

çözünür

form

olarak

adlandırılmakta ve NK hücrelerinin aktive edici reseptörüne bağlandığı zaman NK
hücreleri üzerinde inhibisyon etkisi göstermektedir. Yapılan birçok çalışma özellikle
kanser hastası bireylerin serumlarında, bazı yöntemlerle ligandların çözünür
formlarının tespit edilmesi ve çözünür form oluşumuna sebep olan koşulların
anlaşılması üzerine gerçekleştirilmiştir (131,132). Çeşitli kanser tiplerinde elde
edilen verilere göre hasta serumu ve sağlıklı serum kıyaslandığında, hasta serumu
yüksek oranda çözünür B7-H6 (sB7-H6) içerdiği belirlenmiştir (123,133). NKp30 ile
bağlanan B7-H6, BAG6 ve Gal-3 ligandları tümör hücreleri tarafından dökülerek
onların

immün

gözetimden

kaçmasını

sağlayan

bir

mekanizma

olarak

çalıştırılmaktadır. Aynı zamanda Çözünür B7-H6’nın varlığı NKp30 ekspresyonunun
zarar görmesi ile bağlantılıdır. Fonksiyonel olarak tümöre infilitre olan düşük
NKp30’lu NK hücrelerinde, yüzeyinde B7-H6 eksprese eden hedef hücrelere karşı
test edildiğinde NK hücrelerinin IFN-y üretimi ve sitolitik aktivitesinin zarar gördüğü
belirlenmiştir. NKp30’un ekspresyonu ve fonksiyonundaki defektler NKp30 ve
çözünür B7-H6’nın bağlanması ile indüklenebilir. B7-H3 ve B7-H4’de B7-H6’ya
benzer şekilde farklı formlarda üretilir. Bir ligandın çözünür formda bulunmasına
sebebiyet veren durumlar hücre yüzey proteazları ve mikroçevre koşullarıdır. B7-H6
ligandı disintegrin ve metalloproteaz gibi hücre yüzey proteazları aracılığı ile hücre
yüzeyinden dökülür ve hasta serumunda çözünür form olarak ya da membran
vezikülleri ile atılarak ekzozomal form şeklinde belirlenebilir (128). Tümör
hücrelerinde B7-H6 ekspresyonunu düzenleyen faktörlerden diğeri histon
deasetilazlardır. Histone deacetylases (HDACs), histon gruplarını ve histon olmayan
proteinleri uzaklaştıran enzimlerdir (134,135,136). Onlar, gen ekspresyonu ve
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protein aktivitesini düzenleyerek proliferasyon ve sağkalım gibi önemli hücresel
işlevleri

düzenlerler.

Genelde

HDAC’ler

promotor

bölgelerde

histone

hipoasetilasyon transkripsiyonun azaltılması ve epigenetik susturma ile bağlantılı
olduğundan dolayı transkripsiyonel baskılayıcı olarak davranır (137). B7-H6 yüzey
proteini ve mRNA ekspresyonu, Class I Histone Deacetylase (HDAC) inhibitörleri ile
azaltılır (138). Bu işlemler histon asetil transferazlar (HATs) tarafından önlenir.
Bunlara örnek olarak cyclic adenosine monophosphate response element -binding
protein (CREBBP, CBP) ve P300 (ep300) verilebilir. HDAC’ler ile ilgili yapılan
çalışmalarda bazı küçük moleküler bileşikler HDAC inhibitörleri (HDACi), hücre
döngüsünün durdurulması ve tümör hücrelerinde farklılaşma ya da apoptozis gibi
tümör terapileri için geliştirilmiştir (139,140,141). HDACi, siklin bağımlı kinaz
inhibitör 1A, tümör hücrelerinin NKG2D-aracılı ölümünün geliştirilmesi ile
sonuçlanan NKG2D ligandlarını içeren tümör baskılayıcı genlerin ekspresyonunu
teşvik eder (142,143,144). Ek olarak HDACi, tümör gelişimini aktive eden belli
genlerin düzenlenmesini azaltabilir (140,145,146). Klinik çalışmalar son zamanlarda
diğer hematolojik malinitelerin yanı sıra solid tümörlerin tedavisi içinde HDACi’nin
uygulanmasını değerlendirmek için sürdürülmektedir.
b) BAG6
İnsan BCL2-associated athonogene 6 (BAG6), veya HLA-B associated
transkript 3 (BAT3) olarak bilinen proteininin NKp30’a bağlandığı ve aktive ettiği
gösterilmiştir (147,148). BAG-6, 6. Kormozomda MHC complex class III lokusunun bir
gen ürünü olarak keşfedildi (149). BAG ailesi, BAG1 (4 izoform), BAG2, BAG3 (CAIR1), BAG4 (SODD, tek bir ortak C-terminal BAG domaini içerir), BAG5 (4 tane BAG
tekrarlarına sahip) ve BAG6’dan oluşur (150,151).
Yapılan çalışmalar BAG6 proteininin apoptozis, gen regülasyonu, protein
sentezi, protein kalite kontrol ve protein degradasyonu gibi hücresel işlemlere katkı
sağladığını göstermektedir. BAG6 varlığı dendritik hücrelerin ve maliniteye
dönüşmüş hücrelerin membranında gösterilmiştir. BAG6, doğal ve kazanılmış
immünitenin düzenlenmesinde önemli rol oynar. BAG6’nın yüksek ekspresyonu T
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helper type 1 (TH1) hücrelerini, galectin-9 aracılı hücre ölümünden korur ve hem
proliferasyonu hem de pro-inflamatuvar sitokin üretimini arttırır (111,152). BAG6,
makrofaj ve dendritik hücreler gibi profesyonel antijen sunucu hücrelerin (pAPC)
düzenlenmesinde de önemli rol oynar. Normal koşullar altında BAG6 anti-apoptotik
regülasyon fonksiyonu gösterirken hücresel streste apoptozisi indükler. Apoptoz çok
basamaktan oluşan bir işlemdir. İlk olarak ribozomu aktive edici protein olan poison
ricin ile hücrelerin muamelesi gerçekleşir ve apoptozisi tetikleyen son 131
aminoasidi içeren C-terminal parçasında kaspaz-3 ile konik kesim bölgesi
DeQD1001’in arkasından BAG6 kesimi görülür (Şekil 2.23). BAG6, proteozom
substratı EGFP-CL1’e bağlanır ve onun degradasyonunu sağlar (153,154). BAG6, ısı
şoku altında HSP70’in birikmesi için gereklidir ve HSP70, ubiquitin-proteasome
sistemi yoluyla BAG6’nın degradasyonuna neden olur (155). BAG6’nın N-terminal
UBL domaininin protein degradasyonuna katıldığı ve BAG6’nın C-terminal
domaininin HSP70 ile etkileşime girdiği düşünülür (156). Ayrıca fonksiyonlarına ek
olarak ko-şaperon görevide görür. BAG6 tail-anchored (TA) protein biyogenezini
düzenler.

Şekil 2.23. İnsan BAG6 domainin organizasyonu. 1001 pozisyonunda kaspaz-3 klavaj
bölgesi gösterilir. UBL ubiquitin-like domain, DUF domain, NLS nuclear
localization signal, BAG BCL2-associated athanogene domain (5).

Hedef hücrelerin, BAG6’nın çözünür varyantlarını salması sonucu oluşan
BAG6’nın çözünür formu (sBAG6) NK hücre sitotoksisitesini inhibe ederken,
BAG6’nın ekzozomların yüzeyinden salındığı formu NK hücre sitotoksisitesini aktive
ettiği bulunmuştur. Bu veriler BAG6 antijeninin immün yanıtı direkt bir şekilde
değiştirdiği ve çözünür BAG6 üzerine kurulan tümör immün kaçış mekanizmasını
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geliştirdiği düşünülmüştür. Ekzozomlar, İmmün sistemde hücreler arası iletişimi
direkt bir şekilde sağlayan 50-100 nm boyutunda mikroveziküllerdir (157) (Şekil
2.24).

Şekil 2.24. BAG6, çeşitli hücresel yerleşime sahip multifonksiyonel bir proteindir.
Çekirdekte BAG6, DNA zararına cevapta p300 çekirdek proteini ile
bağlantılıdır ve bunun sonucunda p53 asetilasyonu ile DNA zararına
sebep olur. SET1A ve DOT1L histon metiltransferazlar ile BAG6 kompleks
yaptığında gen ifadeleri düzenlenir. Sitozolde, BAG6’nın apoptozisi
tetikleyen C-terminal bölgesinin indüklenmesi sonrasında BAG6’nın
kaspaz-3 tarafından klavajı gerçekleşir. BAG6 çözünür formda, hücre
yüzeyine bağlı formda ve ekzozomal formda olmak üzere üç farklı şekilde
oluşur (5).
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c) Gal-3
Tumor-released Galectin-3 (Gal-3), T hücrelerinde immün düzenleyici olarak
davranan, tümör hücreleri tarafından eksprese edilen ve beta-galaktosid bağlayan
bir proteindir. Lektin ailesinin 15 üyesinden biridir ve beta-galaktosid için yüksek
afiniteye sahip bir ya da iki tane karbohidrat tanıma domaini içerir (158). Önceki
çalışmalar Gal-3’ün kanser hücrelerinin çoğu tipinde yüksek bir şekilde eksprese
edildiğini göstermiştir (159,160). Hücre tipine ve proliferasyon düzeyine bağlı olarak
Gal-3 sitoplazmada, çekirdek içinde ve hücre yüzeyinde bulunabilir (161,162). Gal-3,
NK hücrelerinin aktivasyonunu ve fonksiyonunu düzenlemede işlev görür. Gal-3,
MICA’nın bağlanma bölgesinden NKG2D’ye MICA’nın iki merkez O-glycan’ları yolu
ile bağlanır ve NK hücre aktivasyonunu inhibe eder (163). Son yıllarda özellikle insan
meme ve servikal kanserler üzerine yapılan çalışmalarda, Gal-3’ün tümör
hücrelerinden salınarak spesifik olarak NK hücreleri yüzeyindeki NKp30 reseptörüne
bağlandığı belirlenmiş ve bunun sonucunda NK hücrelerinin NKp30 aracılı
sitotoksisitesinde inhibisyon gözlenmiştir. Bu bulgular sonucunda Gal-3’ün NKp30
için çözünür bir inhibitör ligand olduğu ve tümöre karşı NK hücrelerinin immün
yanıtını inhibe ettiği belirlenirken aynı zamanda tümör tedavisinde yeni bir terapötik
hedef olabileceği düşünülmüştür (6).
2.3.3. NK Hücre Sitotoksisitesi
Virüs ile enfekte olmuş ve malign forma dönüşmüş hücrelerin NK hücreleri
tarafından ölümü çok basamaklı bir işlemdir. NK hücrelerin hedef hücrelere integrinaracılı adezyonu ile başlatılır. Litik granüller mikrotübüllerle birlikte taşınır ve bir dizi
protein yardımıyla granüler içeriklerin hücreye difüzyonu sağlanır (164,165).
NK hücreleri, hedef hücrelerini çeşitli basamaklardan oluşan litik olaylar
serisi ile öldürür;
-

İlk fazda NK hücreleri, hedef hücreye bağlanır ve konjuge olur,

bağlanma olayı magnezyuma bağımlı ancak ısıdan bağımsız olarak gerçekleşir.
-

Litik işlemlerin ikinci fazında

Ca++ bağımlı aktivasyon ya da NK

hücrelerinin indüklenmesidir. İndüklenme sonrasında golgi aparatı, mikrotübüler ve
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sitoplazmik ganüller gibi intrasellüler granüllerin çalışmasını tetikler. Hücreler hedef
hücreye granüler içeriklerin ekzositozu ile litik enzimlerini ulaştırırlar.
-

Son faz ise sadece NK hücrelerine özgü olmayan tüm sitotoksik

hücreleri de kapsayan "killer cell" bağımsız fazdır (166).
NK hücreler büyük sitoplazmaya sahiptirler ve sitoplazmasında çok sayıda
granül barındırırlar. Hücresel sitotoksisite yani diğer hücreleri öldürebilme yeteneği,
kanser ve viral enfeksiyonlar ile savaşmada immün sistemin önemli efektör
mekanizmasıdır. Sitotoksik T hücreler ve NK hücreler bu aktivitenin en önemli
aracılarıdır. NK hücreler, viral bir şekilde enfekte olmuş hücreleri direkt olarak litik
granülleri salgılama yoluyla ya da Fas ligand ve TRAIL ekspresyonu ile reseptör aracılı
apoptozisi indükleyerek öldürebilir. Litik granüllerin temel elemanları olan perforin
ve granzimin biyogenezi, bu sitotoksik moleküllerin sentezi esnasında zararı
engellemek için düzenlenmiş bir işlemdir.
NK hücreler 2 farklı yolak aracılığı ile sitotoksik aktivite gösterirler;
i)

Perforin ve granzim içeren sitotoksik granüllerini salgılayabilir.

ii)

TRAIL ve Fas ligand (FasL), ile enfekte edilmiş hücrelerde TRAIL-R1/-

R2 ve CD95/Fas ile bağlanarak reseptör aracılı apoptozis ile ölümü indükleyebilir.
NK hücreler ve T hücre aracılı hücresel sitotoksisite, kansere karşı
immünoterapi

yaklaşımları

için

önemlidir

(167).

Hücresel

sitotoksisitenin

mekanizmalarından birisi granzim ve perforin içeren litik granüllerin salgılanmasıdır.
Bu sitotoksik proteinlerin sentezi sıkı bir şekilde düzenlenir.
İnsan granzim ailesi; Granzim A, Granzim B, Granzim H, Granzim K, ve
Granzim M olmak üzere 5 üyeden oluşur (168). 1980’lerin başı ve 1990’ların
sonunda keşfedilen granzimlerden, granzim A ve B’nin fonksiyonu hakkında birçok
bilgiye sahipken diğer üyeleri hakkında birkaç yıl öncesine kadar çok az bilgi
edinilmişti (168-169). Granzim B başlangıçta “cytotoxic T lymphocyte-associated
serine esterase 1” ya da granzim 2 olarak adlandırıldı. Granzimler, sitotoksik T ve NK
hücrelerde eksprese edilen, serin proteazlarla ilişkili bir ailedir ve geniş bir substrat
özgüllüğüne sahiptirler (170). Granzim B’nin önemli bir substratı kaspaz-3’tür.
Kaspaz-3 ve kaspaz-7’nin kesimi ile aktivasyonlarını sağlar ve hücre iskeletinde,

39

sitozolde, çekirdekte yapısal ve düzenleyici proteinleri kapsayan farklı hücresel
substratların kesimi ile de kaspaz-bağımlı hücre ölümü indüklenir (171). Ek olarak
granzim B, BID klavajı ile de hücre ölümünü indükleyebilir (172). Kesilip çıkararılmış
form, t Bid, sonra mitokondriye yerleşir ve burada apoptotik protein Bax ya da Bak
ile etkileşime girer (173). Granzim B ile indüklenmiş apoptozis, anti-apoptotik
protein Bcl-2’nin yüksek ekspresyonu ile durdurulabilir (174,175). Granzim B’nin
biyosentezi çok basamaklı bir mekanizmadır; Granzim B, endoplazmik retikulumda
(ER) N-terminal sinyal peptiti ve inhibitör peptit içeren bir pre-pro-protein
(zymogen) olarak eksprese edilir (176). Sentez sonrasında ER içinden sinyal peptit
ayrılır ve inaktif bir proenzim oluşur. Sonra bu proenzim golgi aparatının cis
bölgesinde

N-acetylglucosamine-1-phoshodiester-alfa-N-acetyl-glucosaminidase

tarafından mannose-6 phosphate parçası ile modifiye edilir. Bu durum M6Preseptörü aracılığıyla salgılanan proenzim granüllerinin yerleşmesi için gereken
sinyal ayrımını sağlar (177). Salgılanan granüller içindeki M6P, ph:5.5 asidik
mikroçevrede granüllerden ayrılabilir ancak daha sonra M6P ile modifiye edilmiş
granzim B haline tekrar dönebilir (178,179). İnhibitör dipeptitler, sistein proteazları
cathepsin C ya da cathepsin H tarafından ayrılır ve granzim aktif forma dönüşür
(177,180,181). Granzim aktif formda iken litik granüller içinde saklanır. Ancak
onların aktivasyonu litik granül içinde düşük pH’dan ve chondroitin sulfate
proteoglycan serglycin ile bağlanmasından dolayı inhibe edilir (182) (Şekil 2.25).
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Şekil 2.25. Granzimin biyogenezi. Granzim, ER içinde pre-pro-protein olarak
sentezlenir. ER içinde sinyal peptit kesimi gerçekleşir ve inaktif bir
proenzim oluşur. Cis-golgide mannose-6 phosphate eklenir. Sinyallerle
litik granüller içine ayrılır. Ph ve katepsinler tarafından aktif granzime
dönüşür (183).
Perforin, N-terminalde membrane attack complex perforin like (MACPF)dependent cytolsin pore-forming bölgesi, sentralde epidermal growth factor (EGF)
bölgesi, C-terminalde membran Ca+2-binding C2 bölgesinden oluşur. Perforinin
aktivasyonu hem pH’ya hem de Ca+2’ye bağlı olduğundan dolayı litik granüller içinde
Ca+2 olsa bile perforin, asidik ph’da aktif hale geçemez (184,185). Perforin, nötral
ph’da ve Ca+2 varlığında hedef hücrenin membranına bağlanabilir. Perforin, binding
motif sequence KVFF (single amino acid code) içerir ki bu da calreticulin ile
etkileşime girer ve ER’den litik granüllere geçişini sınırlar (185,186).
LAMP-1 (CD107a), litik granüllere perforinin geçişinde önemli rol oynayan
degranülasyon markerı olarak kullanılır (187). Öncelikle granüller içinde perforinin
C-terminal kısmı cathepsin L ve diğer proteazlar tarafından ayrılır (188,189) (Şekil
2.26).
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Şekil 2.26. Hedef hücreye eklenen litik granüllerin salgılanması, granül-aracılı
sitotoksisiteyi başlatır. Hedef hücreye granzimler perforinin açtığı
porlardan girer. Sonuçta apoptosis gerçekleşir (183).

Granzim B ve perforine ek olarak bulunan Granülisin, T hücre
aktivasyonundan 3-5 gün sonra indüklenen bir gendir (190). Granülisin sitotoksik T
hücrelerde ve NK hücrelerde eksprese edilir ve saposin-like protein ailesine aittir
(191). Granülisin 15 kDa’luk bir molekül olarak sentezlenir sonra lizozomal bölgeler
içinde proteolitik kesim ile 9 kDa’luk bir molekül olacak şekilde işlenir (192).
Granülisin tümörlere ve mikroplara karşı sitolitik aktivite gösterir (193,194).
2.3.4. NK hücre ve lenfokinler
Tüm IFN tipleri NK hücre aktivitesini arttırırlar ama IFN-a ve IFN-y’nın bu
etkisi daha fazladır. IFN ile aktive edilmiş effektör hücreler hedef hücrelere daha
kuvvetli bağlanırlar ve bağlanma sonucunda lizis olayı daha hızlı bir şekilde meydana
gelir. Normalde hedef hücre ile bir defa karşılaşmış NK hücreleri başka hedef
hücrelere bağlanma ve onları öldürme yeteneklerini kaybederler. Eğer bu hücreler
IFN ile inkübe edilirlerse hedef hücrelere bağlanma ve öldürme yeteneklerini
yeniden kazanırlar. IFN ile indüklenen NK hücrelerinin meydana getirdiği
sitotoksisitenin hızlanmasının bir nedeni; indüklenen NK hücrelerinden granzim B ve
perforin salınımının artmasıdır. Eğer hedef hücreler IFN ile indüklenirlerse bu
hücreler NK hücrelerinin sitolitik etkilerine dirençli hale gelirler, bunun derecesi
kullanılan IFN’nin dozuna ve hedef hücrenin IFN’a olan hassaslığına bağlıdır (195).
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NK hücrelerinin normal doku hücrelerine litik aktivitesi görülmez. Bunu açıklayan
bazı mekanizmalar vardır.
1) NK hücrelerinin normal fizyolojik durumlardaki azalmış aktiviteleri,
2) Normal hücrelerin NK hücre sitotoksisitesine düşük duyarlılıkları,
3) NK hücrelerinin doku hücreleri ile karşılaştığındaki inhibisyonu.
IL-2, NK hücrelerinin potent aktivatörüdür. Lenfosit kültürlerine IL-2
eklendiği zaman belirli bir süre içerisinde doza bağımlı olarak bir NK hücre aktivite
artışı görülür. NK hücrelerinin aktivite artışına ek olarak lenfosit kültüründe IL-2
sayesinde T lenfositlerinden IFN-y üretimide olur. Son yapılan çalışmalarda IL-2’nin
NK hücrelerinde perforin ve daha yüksek oranda da granzim B mRNA ifadesini
arttırdığı gösterilmiştir (196). Bu sitokinlere ek olarak IL-7, IL-12, IL-15, IL-18’in NK
hücre aktivasyonunda rol oynadığı ve interlökin kombinasyonları ile NK cevabının
arttığı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. IL-12, immün cevabın ve
inflamasyonun regulasyonunda önemli rol oynamaktadır. IL-12, NK ve T hücrelerinin
sitotoksik aktivitelerini, proliferasyonularını ve sitokin üretimlerini düzenler. Ayrıca
IL-12, NK hücreleri için bir kemotaktik faktördür (197). IL-15’in, CD56+ insan NK
hücrelerinin CD34+ hematopoetik progenitör hücrelerinden gelişmesindeki rolü
üzerine çalışmalar bulunmaktadır (198).
Bunlardan başka T hücre aktivasyonunu arttırdığı bilinen lektinlerin de NK
aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir.
TGF-ß NK hücre aktivitesini inhibe eden bir faktördür. NK hücre
inhibisyonunda rol oynayan ve bu hücrelerden çeşitli sitokinlerin salgılanmasını
engelleyen diğer sitokinler ise şunlardır; IL-10, IL-13, PDGF (199).
NCR aracılığı ile NK hücrelerinin aktivasyonu hedef hücrelerin lizizi ve IFN-y,
TNF-α gibi sitokinlerin sekresyonu ile sonuçlanır (41,200). NKp30 izoformları
arasında sitokin uyarımı sonucunda elde edilen sonuçlarda farklılıklar mevcuttur.
TGF-ß, IL-15 ve IL-18, NKp30c izoformuna kıyasla NKp30a ve NKp30b izoformlarının
ekspresyonunu arttırırlar. Aynı zamanda TGF-ß tümör mikroçevresinde fazla
miktarda bulunur (201). Ayrıca NKp30 eksprese eden NK hücrelerinin, IL-22 ürettiği
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belirlenmiştir. NKp30’un up-regülasyonu IL-2 tarafından indüklenirken TGF-ß1,
NKp30’u downregüle eder (202).
2.3.5. NK Hücrelerinin Hastalıklarla İlişkisi
NK hücreleri immün sistem içinde en yüksek sitotoksisiteye sahip hücre
popülasyonudur bu yüzden sayılarının ya da fonksiyonlarının değişmesi genel
bağışıklık üzerinde önemli etkilere sebep olabilir (203). Beslenme, fiziksel egzersizler
ve hormonlar gibi daha bir çok parametre NK hücrelerinin sayısını etkilemekle
birlikte yaşlanmanın da immün sistem üzerindeki etkileri incelenmektedir (166). Son
yıllarda yapılan çalışmalar NK hücre fonksiyonlarının ve fenotipinin yaşa bağlı
değişimi ve bunun sonucunda hastalıklarla ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Sağlıklı
yaşlanma ile birlikte NK hücre alt popülasyonlarında ve bazı moleküllerin yüzey
ekspresyonunda

değişimler

gözlenmektedir.

popülasyonunda azalma gözlenirken CD56dim/neg

Yaşlı

bireylerde

CD56bright

NK alt popülasyonunda artış

gözlenmektedir. Aynı zamanda yaşa bağlı olarak NK hücrelerinin yüzeyinde HLA-DR
ve FAS (CD95) ekspresyonunda artış belirlenirken CD69 ekspresyonunda azalma
belirlenmiştir (204). Ancak yaşlı bireylerde NK hücre sitotoksisitesine bakıldığında
CD56dim artışı ile korelasyon göstermemektedir. Bunun sebebi aynı zamanda yaşlı
bireylerde artış gösteren KIR reseptörlerinin artışı olarak düşünülse de hala
araştırılmaktadır (205). NK hücre aktivitesini etkileyen en önemli parametrelerden
biri NCR’lar ve diğer aktivatör reseptörlerdir. Yaşlamayla birlikte NKp30, NKp44 ve
NKG2D reseptörlerinde de azalma belirlenmektedir. Bütün bunlara bağlı olarak bir
anomali dışında yaşlanma ile birlikte gelen kanser ve alzheimar gibi bir çok hastalığın
gelişimi NK hücrelerinin azalması ile negatif korelasyon göstermektedir. Daha çok
yaşlı bireylerde karşılaşılan AML hastalığının gelişimi NK hücrelerin sayısı ve
fonksiyonundaki azalma ile bağlantılı olabilir (206). Solid tümörlerde NK hücrelerinin
başarısı tümöre penetre olamadığından dolayı daha düşüktür. Solid tümörlerde
yapılan çalışmalarda tümöre infilitrasyon özelliğini NK hücrelerinin CD56bright alt
popülasyonu daha çok göstermektedir ancak bu alt popülasyonun sitotoksik etkisi
az olduğundan dolayı NK hücreleri solid tümörlerde başarısızdır. NK hücrelerinin
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eksprese ettikleri yüzey belirteçleri, tümörler tarafından eksprese edilen aktive edici
ve inhibe edici hücre ligandları aracılığıyla bir kaçış mekanizması kullandığından
dolayı hastaların klinik sonuçlarıyla korelasyon göstermeyebilir (207).
Otoimmün hastalıklarda yapılan genetik çalışmalar, bu hastalıklarda KIR/HLA
genotiplerinin varlığını göstermiştir (208). Örneğin KIR2DS2 reseptörünün varlığı
sistemik skleroz, romatoid vaskülit, tip I diyabet ve sistemik lupus eritematozusta
(SLE) belirlenmiştir (209,210). CD226 (DNAM-1) polimorfizminin multiple sclerosis
(MS), romatoid arthritis (RA) ve tip I diyabet (T1D) ile ilişkili olduğu belirtildi
(211,212).
Sonuç olarak yaşlılıkta hücresel ve hümoral immün cevapta orta düzeyde bir
azalma görülür ve bu azalmanın enfeksiyon ve kanseri de içeren birçok hastalığa
karşı morbidite ve mortalitenin artmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir.
Yapılan çalışmaların bir kısmında yaşlı bireylerin NK hücrelerinde azalma, bir
kısmında ise değişiklik olmadığı görülmüştür. Sonuçların farklılığının sebebi
çalışmalara alınan yaşlı bireylerin çoğunun immün sisteminin bozuk olması ve
dolayısıyla çalışma sonuçlarını etkileyebilen henüz tanısı konulmamış bir hastalığa
sahip olabilmesinden kaynaklanmaktadır (213).
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3. GEREÇLER VE YÖNTEM
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Kanser Entitüsü, Temel Onkoloji Anabilim
Dalı’nda 2018 Haziran ayından 2019 Aralık ayına kadar sürdürülmüştür.
Tüm
Araştırmalar

çalışmalar
Etik

Hacettepe

Kurulu’nun

Üniversitesi

onayı

alınarak

Girişimsel
(Karar

Olmayan

No:

GO

Klinik
18/352)

gerçekleştirilmiştir.
3.1. Hasta ve Bireyler
Tez çalışmasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Hematoloji
Anabilim Dalı’nda Akut Miyeloid Lösemi (AML) tanısı almış 9 hasta ve bu hastalardan
tanı sonrasında Hacettepe Onkoloji Hastanesi’nde tedavi görmüş olan 7 hastanın
periferik kanları kullanılmıştır. EDTA’lı

ve jelli biyokimya tüplerinin her birine

yaklaşık 4 ml olacak şekilde hastaların ön kolundan kan alınmış ve bekletilmeden
çalışmaya alınmıştır.
Tablo 3.1. Hasta ve kontrol grubu demografik bilgileri (K: Kadın, E:Erkek)
Hasta Tedavi
Öncesi Grup

Yaş

Cinsiyet

Hasta 1

30

E

Hasta 2
Hasta 3
Hasta 4
Hasta 5

22
66
53
55

E
K
K
E

Hasta 6

37

E

Hasta 7
Hasta 8
Hasta 9

58
47
33

K
E
K

Hasta Tedavi
Sonrası Grup
Elde
Edilemedi
+
+
+
+
Elde
Edilemedi
+
+
+

Kontrol
Grubu

Yaş

Cinsiyet

Kontrol 1

50

K

Kontrol 2
Kontrol 3
Kontrol 4
Kontrol 5

60
45
46
55

E
K
E
E

Kontrol 6

50

E

Kontrol 7

57

K
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3.2. Gereçler
3.2.1. Sarf Malzemeler
*EDTA’lı kan alma tüpü (hemogram tüpü): Pıhtılaşmayı engelleyeci özellikte
3 ml’lik mor kapaklı tüpler kullanıldı. Kan alındıktan sonra birkaç kez ters düz edildi.
*Jelli serum ayırma tüpü: Sarı kapaklı 5 ml’lik tüpler kullanıldı. Kan alındıktan
sonra birkaç kez ters düz edildi.
*Steril hücre filtresi 40 um (Stem Cell Technologies, Canada): Sort
yapmadan önce hücrelerin ayrılması için kullanılır.
*Fuchs-Rosenthal Counting Chamber (Hausser Scientific, USA): Hücre
sayımında kullanıldı.
3.2.2. Solüsyonlar
*RPMI-1640 (Capricorn Scientific, USA) ve high-glucose Dulbecco’s

modified Eagle’s medium (DMEM) (Biological Industries, USA; Biowest, USA):
Serumsuz besiyeri ve tam besiyeri olmak üzere iki şekilde kullanıldı. Serumsuz
besiyerine FBS eklenmezken, tam besiyerine ısı ile inaktive %10 FBS, %1 penisilin ve
streptomisin ve %1 L-glutamin eklendi. 4 C0 ‘de saklandı.
*Phosphate buffered saline PBS powder (Advansta, USA): Ticari olarak toz
halinde alınan PBS 500 ml distile su ile çözüldü ve 1x PBS elde edildi. Steril olması
için kullanımdan önce otoklavlandı.
*Histopaque 1077 (SIGMA): Yoğunluğu 1.077 g/ml ve pH: 8.8-9.0 özellikteki
solüsyon pıhtılaşmayı engelleyen ajanlar ile muamele edilmiş ve seyreltilmiş kanın
serum, PBMC ve RBC olarak ayrılmasını sağlar. 4 C0’de saklanır.
*Tripan Blue: 40 mg tripan blue 1x PBS ile sulandırılarak %4’lük tripan blue
solüsyonu elde edildi. Solüsyon 0.22 um’luk filtreden geçirilerek steril edildi.
*FBS (fetal bovine serum): Isı ile inaktive edilmiş FBS ticari olarak elde edildi.
Kullanımdan önce oda sıcaklığında 50 ml’lik falkonlara ayrılarak sonrasında -20 C0’de
saklandı.
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*Cell Wash: Flow sitometri cihazının ve filtrelerin silinmesinde kullanılır. Oda
sıcaklığında saklanır.
accudrop beads (BD Biosciences, USA): Flow sitometri cihazının sort
hazırlığında kullanılır ve solüsyon 4 C0’de saklanır.
*May-Grunwald (Merck, Germany): Ticari olarak alınır. Oda ısısında ve
karanlık ortamda saklanır.
*Giemsa (Merck, Germany): Ticari olarak alınan giemsa kullanımdan önce
distile su ile 1:9 oranında sulandırılarak hazırlanır. Oda sıcaklığında ve karanlık
ortamda saklanır.
*Lysing solution (BD Biosciences, USA): Kanı eritrositlerden arındırmak için
kullanılan 100 ml’lik lizis solüsyon 4 C0’de saklanır.
3.2.3. Antikorlar
*Antikor-CD3 (BD Biosciences, USA): FITC işaretli, klon SKY, 20 μl solüsyon 4

C0’de saklanır.
*Antikor-CD16 (BD Biosciences, USA): PE işaretli, klon 3G8, 20 μl solüsyon 4
C0’de saklanır.
*Antikor-CD56 (BD Biosciences, USA): APC işaretli, klon NCAM16.2, 100 test
solüsyon 4 C0’de saklanır.
*Antikor-NKp30: PE işaretli
Tablo 3.2. Flow sitometri sitometri analizinde kullanılan antikorlar ve özellikleri.
Antikor (anti-human)
CD3
CD16
CD56
NKp30

Klon
SKY
3G8
NCAM16.2
Clone p30-15

Üretici
BD,USA
BD,USA
BD,USA
BD,USA

Florokrom
FITC
PE
APC
PE
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3.2.4. Kitler
*Single Cell RNA Purification Kit (Norgen Biotek, Canada): Az sayıda
hücreden RNA elde edilmesini sağlar. İçeriğinde Buffer RL, Wash Solution A, Elution
Solution A, Collection Tubes ve Elution Tubes bulundurur. Oda sıcaklığında saklanır.
*Sense mRNA-Seq Library Prep Kit (Lexogen, Austria): Total RNA’dan,
mRNA’ların ayrılmasından sonra sekanslanmasıyla kütüphane oluşturulmasını
sağlar.
*Ion PITM Hi-Q OT2 200 Kit v3
*Ion PITM Hi-Q Sequencing 200 Kit v3
*ELISA (B7-H6): Human B7 homolog 6 (B7H6) ELISA Kit, Cat.No:CK-bio-19529
*ELISA (BAG6): Human Large proline-rich protein BAG6(BAG6/BAT3) ELISA
Kit, Cat.No:CK-bio-19530
*ELISA (Gal-3): Human Galectin-3(LGAL3) ELISA Kit, Cat.No:CK-bio-11582
3.2.5. Cihazlar
*Ion One Touch klonal amplifikasyon cihazı
*Ion One Touch ES manyetik nanopartikül zenginleştirme cihazı
*Ion Proton Semicunductor yeni nesil dizileme cihazı
*Torrent Server Veri analiz ve depolama sunucusu
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3.3. Yöntemler
3.3.1. Hücre Sayımı
Kullanılacak uygun miktarda antikorun belirlenebilmesi için 50 μl, 100 μl ve
200 μl olmak üzere total kana lizis solüsyon uygulandı ve eritrositlerden arındırıldı.
Elde edilen hücre süspansiyonundan 10 μl alındı ve 10 μl 0.4 % tripan blue
solüsyonu ile pipetaj yapılarak Fuchs-Rosenthal Counting Chamber (Hausser
Scientific, USA) hücre sayım lamına aktarıldı. Lamın temeli 0.1 mm3 hacminde
hazneler bulundurması sonucunda sayım yapılmasıdır. Lam üzerine lamel
kapatıldığında arada 0.1 mm yükseklik kalır ve sıvı bu boşluğa aktarılır. Lam, 1 mm2
boyutunda 16 büyük kare içerisinde; 0.25 mm2 boyutunda 16 küçük kare içerir. Işık
mikroskobu ile 40x büyütmede kareler içindeki canlı hücreler sayılır. Tripan blue
sayesinde cansız hücreler boyayı içine alarak mavi renkli görülürken, canlı hücreler
şeffaf görüntüsü ile ayırt edilir. Figür 3.1.’de verilen formüle göre hücre sayısı
hesaplanır. Sayım sonrasında lam ve lamel % 75 etanol ile temizlenir.

Şekil 3.1. Fuchs-Rosenthal Counting Chamber ile hücre sayımı.
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Aşağıda verilen formüle göre hücre sayısı hesaplanır.
Alan = 1 mm x 1 mm = 1 mm2
Hacim = 1 mm2 x 0.1 mm = 0.1 mm3 = 1 x10-4

Hücre sayısı / ml : Sayılan toplam hücre sayısı X Seyreltme faktörü x 10000
Sayılan alan

3.3.2. İmmün İşaretleme
EDTA’lı tüpe alınan kandan 100’er μl olmak üzere çekilip antikor
kombinasyonları sebebi ile tek bir birey için 2 ayrı flow sitometri tüplerine aktarıldı.
NK hücrelerine spesifik yüzey işaretleyici dört antikor (CD3-FITC, CD16-PE,
CD56-APC, NKp30-PE) ile oda sıcaklığında ve karanlık ortamda 20 dk inkübe edildi.
Total kanı eritrositlerden arındırmak için lizis solüsyon 1:9 oranında distile su
ile seyreltilerek bir tüpe toplam 2 ml olacak şekilde hazırlandı.
İnkübasyon sonrasında flow sitometri tüpleri üzerine 2 ml lizis solüsyon
eklendi, vortekslendi ve oda sıcaklığında karanlık ortamda 10 dk süresince inkübe
edildi.
İnkübasyon sonunda 2000 rpm’de 5 dk santrifüj yapıldı ve süpernatant kısmı
atıldı.
Yıkama işlemi olarak üzerine 2 ml PBS, pelete pipetaj yaparak eklendi ve
2000 rpm’de 5 dk santrifüj yapıldı. Bu işlem 2 kez uygulandı.
Son santrifüj sonunda pelete 500 μl PBS ile pipetaj yapıldı ve flow sitometri
sitometri cihazında analiz yapıldı.
3.3.3. Yoğunluk Gradiyenti Ayrımı Hücrelerin İzolasyonu
Hasta ve sağlıklı bireylerin periferal kanı EDTA’lı tüplere alındı.
Tüp içerisindeki kan 1:1 oranında PBS ile seyreltildi.
15 ml falkon içerisine Histopaque 1.077 g/ml yoğunluğunda fikol eklendi.
Fikol üzerine seyreltilmiş kan yayıldı ve 400 RCF 25 dk santrifüj yapıldı.
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Santrifüj sonunda falkonun üst kısmında itibaren sırası ile plazma, periferal
kan mononükleer hücreler (PBMC), Histopaque 1.077 g/ml fikol ve kırmızı kan
hücrelerinin (RBC) bulunduğu fazlar elde edildi.
Falkon içerisinden PBMC fazı toplandı ve başka bir 15 ml’lik falkon içerisine
aktarıldı.
PBMC’ler, PBS ile 1:1 oranında seyreltildi ve 2000 rpm’de 5 dk santrifüj
yapıldı.
Süpernatant kısmı atıldı ve pelete 500 μl serumsuz besiyeri ile pipetaj yapıldı.
NK hücrelerine spesifik yüzey işaretleyici üç antikor (CD3-FITC, CD16-PE,
CD56-APC) ile oda sıcaklığında ve karanlık ortamda 20 dk inkübe edildi.
İnkübasyon sonrasında üzerine 7 ml DMEM full besiyeri eklendi.
DMEM içerisinde bulunan hücreler 40 μm’luk steril hücre filtresinde filitre
edildi.

Şekil 3.2. Tek fazda yoğunluk gradiyenti ile kan hücrelerinin ayrımı.

3.3.4. FACS (Fluorescence-activated cell sorting) ile NK Hücre Ayrıştırılması
NK hücrelerini saf bir şekilde ayırabilmek için Fluorescence activated cell
sorter (FACS) (FACSAria II, Biosciences, USA) ve yazılımı (FACS Diva V8.0.1, BD
Biosciences, USA) kullanıldı. Hücrelerin ayrımını gerçekleştirebilmek için hücrelerin
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geçtiği sıvı akışının optimize edilmiş ayarlar doğrultusunda sabitlenmesi ve accudrop
bead’leri ile damla ayarının yapılması sağlandı.
Analizi için ilk önce hücrelerin yapışık halde olmadan tek hücre halinde
geçtiğini belirleyebildiğimiz bir grafik açıldı. Bu grafik x ekseninde hücrenin alanını
(FSC-A), y ekseninde ise hücrenin yüksekliğini verir. İkinci bir grafik ise x ekseninde
hücrenin boyutunu belirleyen (FSC-A), y ekseninde hücrenin granülaritesi belirleyen
(SSC-A) grafiğidir ve hedef hücrelerin bulunduğu popülasyon seçilir. Seçilen grup
içinden hedef hücreye ait yüzey antijenine spesifik florokrom işaretli antikorlar
sayesinde istenilen hücre grubu saf bir şekilde ayrıştırılabildi. Aynı grafikler ile her
birey için NK hücre ve NKp30 reseptörü taşıyan NK hücrelerin sayısı belirlendi.

Şekil 3.3. Kapı alma stratejisine dayalı olarak FACS cihazı ile NK hücrelerinin saf bir
şekilde izolasyonu, hasta tedavi öncesi gruba ait iki farklı bireyden PBMC
izolasyonu sonrasında yapıldı. Hücreler ayrıştırılma öncesi (pre-sort) ve
ayrıştırılma sonrası (post-sort) olmak üzere gösterildi.
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Şekil 3.4. Kapı alma stratejisine dayalı olarak NK hücrelerinin saf bir şekilde
izolasyonu FACS cihazı ile yapıldı. Kontrol grubuna ait 7 farklı bireyin
PBMC izolasyonu yapıldı. Hücreler ayrıştırılma öncesi (pre-sort) ve
ayrıştırılma sonrası (post-sort) olmak üzere gösterildi.

Şekil 3.5. Pre-sort ve Post-sort’dan elde edilen hücre popülasyonların çakıştırılması.
A) Hasta tedavi öncesi gruba ait pre-sort ve post-sort’dan elde edilen
hücre popülasyonları çakıştırılarak istenilen hücrelerin ayrıştırılıp
ayrıştırılmadığı doğrulandı. B) Kontrol grubuna ait pre-sort ve postsort’dan elde edilen hücre popülasyonları çakıştırılarak istenilen
hücrelerin ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı doğrulandı.
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3.3.5. Serum Konsantrasyonu Belirlenmesi
Hasta tedavi öncesi, kontrol ve hasta tedavi sonrası gruplarına ait her bir
bireyin jelli serum ayırma tüpüne alınan periferal kanlarına 2500 RCF, 15 dk, oda
sıcaklığında santrifüj yapıldı. Her bir bireyin plazması ayrı ayrı toplanarak 1.5 ml’lik
ependorflar içine 50’şer ml olmak üzere bölüştürüldü. ELISA analizi yapılmak üzere
-80 0 C’de saklandı.
Serumu elde edilen hasta bireylerden birinde hemoliz görüldü. Bu bireyde
her 3 ELISA testinde de O.D. değerleri yüksek belirlendi buna bağlı olarak en çok
renk değişimi bu örneğin bulunduğu kuyularda görüldü. Aynı zamanda bireyin tedavi
öncesi ve sonrası serumlarının O.D. değerleri arasında duplike verilerde dahil olmak
üzere fark belirlenmemiştir.
A) Human B7 homolog 6 (B7H6) Serum Konsantrasyonunun Gruplara Göre
Karşılaştırılması
Serum örnekleri ve kit içeriğindeki solüsyonların hepsi kullanmadan önce oda
sıcaklığına getirildi. 20 ml’lik wash solüsyon 380 ml distile su ile seyreltildi.
Standartların konsantrasyonları 40 pg/ml, 20 pg/ml, 10 pg/ml, 5 pg/ml ve 2.5
pg/ml olacak şekilde seri sulandırma ile hazırlandı.
Tüm örnekler ve standartlar duplike olacak şekilde çalışıldı.
Standartlar kuyulara 50 μl, örnekler ise 40 μl olacak şekilde dağıtıldı.
Örneklerin bulunduğu kuyulara 10 μl anti-B7-H6 antikoru ve sonrasında 50 μl
streptavidin-HRP (Horse Radish Peroxidase) eklendi.
37 0 C’de 1 saat süresince çalkalayıcıda inkübasyona bırakıldı.
İnkübasyon sonrasında plate yıkama solüsyonü ile 5 kez yıkandı.
Kuyularda yıkama solüsyonü kalmayacak şekilde kurutuldu.
Sırasıyla kromojen A ve B her bir kuyuya eklendi. 37 0 C’de 10 dk süresince
çalkalayıcıda inkübasyona bırakıldı.
Bu süre sonunda yeterli derecede renk değişimi gözlendikten sonra 50 μl
stop solüsyonu eklendi.
Örneklerin konsantrasyon hesaplaması 450 nm OD değerinde yapıldı.
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Şekil 3.6. B7-H6 için stop solüsyonu eklendikten sonra reaksiyonun durması ile
birlikte gözlenen renk değişimi.

Şekil 3.7. B7-H6 ELISA için standartların konsantrasyon eğrisi.

Kit içeriğinde bulunan B7-H6 antikoru ve sulandırma solüsyonu ile örneklerin
kıyaslanacağı standartlar hazırlandı. Seri sulandırma ile konsantrasyonlarını
bildiğimiz standartlardan hatasız bir standart eğrisi alındı.
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B) Human

Large

proline-rich

protein

BAG6

(BAG6/BAT3)

Serum

Konsantrasyonunun Gruplara Göre Karşılaştırılması
Serum örnekleri ve kit içeriğindeki solüsyonların hepsi kullanmadan önce oda
sıcaklığına getirildi. 20 ml’lik wash solüsyon 380 ml distile su ile seyreltildi.
Standartların konsantrasyonları 2000 pg/ml, 1000 pg/ml, 500 pg/ml, 250
pg/ml ve 125 pg/ml olacak şekilde seri sulandırma ile hazırlandı.
Tüm örnekler ve standartlar duplike olacak şekilde çalışıldı.
Standartlar kuyulara 50 μl, örnekler ise 40 μl olacak şekilde dağıtıldı.
Örneklerin bulunduğu kuyulara 10 μl anti-BAG6/BAT3 antikoru ve sonrasında
50 μl streptavidin-HRP (Horse Radish Peroxidase) eklendi.
37 0 C’de 1 saat süresince çalkalayıcıda inkübasyona bırakıldı.
İnkübasyon sonrasında plate yıkama solüsyonü ile 5 kez yıkandı.
Kuyularda yıkama solüsyonü kalmayacak şekilde kurutuldu.
Sırasıyla kromojen A ve B her bir kuyuya eklendi. 37 0 C’de 10 dk süresince
çalkalayıcıda inkübasyona bırakıldı.
Bu süre sonunda yeterli derecede renk değişimi gözlendikten sonra 50 μl
stop solüsyonu eklendi.
Örneklerin konsantrasyon hesaplaması 450 nm OD değerinde yapıldı.

Şekil 3.8. BAG-6 için stop solüsyonu eklendikten sonra reaksiyonun durması ile
birlikte gözlenen renk değişimi.
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Şekil 3.9. BAG-6 ELISA için standartların konsantrasyon eğrisi.
Kit içeriğinde bulunan BAG-6 antikoru ve sulandırma solüsyonu ile örneklerin
kıyaslanacağı standartlar hazırlandı. Seri sulandırma ile konsantrasyonlarını
bildiğimiz standartlardan hatasız bir standart eğrisi alındı.
C) Human Galectin-3 (LGALS3) Serum Konsantrasyonunun Gruplara Göre
Karşılaştırılması
Serum örnekleri ve kit içeriğindeki solüsyonların hepsi kullanmadan önce oda
sıcaklığına getirildi. 20 ml’lik wash solüsyon 380 ml distile su ile seyreltildi.
Standartların konsantrasyonları 1200 pg/ml, 600 pg/ml, 300 pg/ml, 150
pg/ml ve 75 pg/ml olacak şekilde seri sulandırma ile hazırlandı.
Tüm örnekler ve standartlar duplike olacak şekilde çalışıldı.
Standartlar kuyulara 50 μl, örnekler ise 40 μl olacak şekilde dağıtıldı.
Örneklerin bulunduğu kuyulara 10 μl anti-LGALS3 antikoru ve sonrasında 50
μl streptavidin-HRP (Horse Radish Peroxidase) eklendi.
37 0 C’de 1 saat süresince çalkalayıcıda inkübasyona bırakıldı.
İnkübasyon sonrasında plate yıkama solüsyonü ile 5 kez yıkandı.
Kuyularda yıkama solüsyonü kalmayacak şekilde kurutuldu.
Sırasıyla kromojen A ve B her bir kuyuya eklendi. 37 0 C’de 10 dk süresince
çalkalayıcıda inkübasyona bırakıldı.

58

Bu süre sonunda yeterli derecede renk değişimi gözlendikten sonra 50 μl
stop solüsyonu eklendi.
Örneklerin konsantrasyon hesaplaması 450 nm OD değerinde yapıldı.

Şekil 3.10. GAL-3 için stop solüsyonu eklendikten sonra reaksiyonun durması ile
birlikte gözlenen renk değişimi.

Şekil 3.11. GAL-3 ELISA için standartların konsantrasyon eğrisi.
Kit içeriğinde bulunan GAL-3 antikoru ve sulandırma solüsyonu ile örneklerin
kıyaslanacağı standartlar hazırlandı. Seri sulandırma ile konsantrasyonlarını
bildiğimiz standartlardan hatasız bir standart eğrisi alındı.
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3.3.6. RNA İzolasyonu
RNA izolasyonu için hasta tedavi öncesi gruba ait 2 farklı bireyin periferal
kanları birleştirilerek fikole yayıldı ve flow sitometri cihazı yardımıyla NK hücrelerine
spesifik işaretleyiciler ile diğer hücrelerden ayrıştırıldı. Diğer bir grup olan sağlıklı 6
farklı bireyin periferik kanları birleştirilip fikole yayıldı ve flow sitometri cihazı
yardımıyla NK hücrelerine spesifik işaretleyiciler ile diğer hücrelerden ayrıştırıldı.
Aşağıda basamakları belirtilen kit protokolü uygulanarak RNA eldesi sağlandı.
NK hücrelerinden RNA izolasyonu için single cell RNA pürifikasyon kiti
(Norgen Biotek, Canada) kullanıldı.
Flow sitometri sitometri ile saf bir şekilde ayırt edilen NK hücreleri içinde
bulunduğu besiyerinden arındırılmak için PBS ile yıkandı ve pelet 100 μl RL Buffer ile
pipetaj yapılarak 1.5 ml’lik ependorfa alındı.
Üzerine 100 μl %70 etanol eklendi ve vortekslendi.
Toplamda 200 μl’lik sıvı filitreli kolona aktarıldı.
6.000 rpm’de (3.500 RCF 25 0 C) 1 dk santrifüj yapıldı.
Yıkama basamağında kolon üzerine 400 μl Wash Solution A eklendi ve 6.000
rpm’de (3.500 RCF 25 0 C) 1 dk santrifüj yapıldı.
Bu işlem 3 kez uygulandı.
Kurutma basamağında 14.000 rpm’de (14.000 RCF 25

0

C) 2 dk santrifüj

yapıldı.
Filitre kolondan ayrılarak kit içeriğindeki 1.5 ml’lik elüsyon tüpü üzerine
alındı.
Filitre üzerine 15 μl Elution Solution A eklendi.
2.000 rpm’de (200 RCF 25

0

C) 1dk santrifüj ve hemen arkasından 14.000

rpm’de (14.000 RCF 25 0 C ) 1 dk santrifüj yapıldı.
İzole edilen RNA’nın kalitesi ve konsantrasyonunun belirlenmesi için OD260,
OD280, ve OD230 nm’de UV spektorofotometre (NanoDrop 2000c, Thermo Scientific,
USA) ile ölçüldü.
RNA saflığını belirleyen OD260/280 ve OD260/230 oranları kullanıldı.
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Tedavi öncesi grupta yaklaşık 450.000 NK hücresinden RNA izolasyonu
sonucu 62.4 ng/μl konsantrasyonunda ve iyi kalitede RNA elde edildi.
Kontrol grubundan yaklaşık 500.000 NK hücresi elde edildi. RNA izolasyonu
sonucu 64.8 ng/μl konsantrasyonunda ve iyi kalitede RNA elde edildi.
Bu miktarlar transkriptom yapılabilmesi için yeterli olmaktadır.
Ancak tedavi sonrası grup için tedavi öncesi grupta alınan aynı 2 hastanın
periferik kanlarına aynı işlemler yapıldığında yeterli miktarda ve kalitede RNA elde
edilemedi. Bu yüzden tedavi sonrası grubun RNA izolasyonu için hastaların hücreleri
biraz daha çoğalana kadar beklendi ve tekrar periferik kanları alındı. Önceden alınan
kan miktarının yaklaşık 3 katı fazla alınmasına ve hastaların hücre sayılarının
yükselmiş olmasına rağmen 17.1 ng/μl konsantrasyonunda ama iyi kalitede RNA
elde edildi. Kalitesi sebebiyle transkriptom yapılan tedavi sonrası grup için elde
edilen transkriptom verileri yeterli olmamaktadır. 3 grubun transkriptom okuma
verilerine bakıldığında kıyaslamaların tedavi öncesi grup ve sağlıklı grup arasında
yapılması gerektiği düşünülmüştür.
3.3.7. Total mRNA Dizilemesi
Bu kit mRNA’ya spesifik poli A kuyruğuna bağlanarak devam eden bir
prosedüre sahip olduğu için ribozomal ve taşıyıcı RNA’lardan uzaklaştırılmış bir
yöntemdir (Şekil 3.12). Bu kitin kullanımı elde edilen RNA kütüphanelerine
transkriptom

yapıldığında,

ifadesi

bulunmayan

genler

görülebilmekte

ve

kodlanmayan RNA’lar da tespit edilebilmektedir. Çalışma sonrası NK hücrelerinin
sitotoksisite, reseptör,interlökin ve sinyal iletim yolakları genleri hakkında büyük bir
veri bankası elde edilebilecektir.
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Şekil 3.12. Total mRNA dizileme yönteminin basamakları. Kit içeriğine ait protokole
göre mRNA’nın poli (A) kuyruğuna spesifik boncukların bağlanması ile
başlayan yöntem sonucunda cDNA sentezi ve çoğaltılması ile
transkriptom analizinde kullanılacak RNA kütüphaneleri oluşturulmuştur.

Manyetik boncuklardan (MB) 10 μl alındı ve 200 μl Bead Wash Buffer (BW)
ile 2 kez yıkandı.
10 μl RNA Hibridizasyon Buffer ile süspanse edildi.
10 μl RNase-free su eklenerek polymerase chain reaction (PCR) cihazında
(Veriti) 60 C0 1 dk, 25 C0 koşullarında RNA denatürasyonu yapıldı.
Denatüre edilmiş 10 μl RNA ile yıkanmış 10 μl boncuk karıştırıldı.
Karıştırıcı ısı blok üzerinde 25 C0 20 dk 1,250 rpm’de inkübe edildi.
100 μl BW eklenerek 25 C0 5 dk 1,250 rpm’de inkübasyon ile yıkama işlemi
yapıldı ve bu işlem 2 kez tekrarlandı.
Süpernatant kısmı atıldı.
Kütüphane üretimi için boncuklar 15 μl RTL ile süspanse edildi.
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2 μl Starter / Stopper Mix (ST)’lerden çalışılan her bir grup için farklı barkod
sekansları içeren ST08 – ST09 – ST10 solüsyonları eklendi.
Karıştırıcı ısı blok üzerinde 25 C0 5 dk 1,250 rpm’de inkübe edildi.
3 μl Enzim Mix (E1) eklendi ve 25 C0 25 dk 1,250 rpm’de inkübe edildi.
Hemen devamında 37 C0 1 saat 1,250 rpm’de inkübasyona bırakıldı.
İnkübasyon sonrasında 100 μl BW ile 2 kez yıkama işlemi yapıldı.
10 μl RNase-free su ile süspanse edildi.
9 μl Second Synthesis Mix (SSM) ve 1 μl Enzim Mix (E2) eklendi. Veriti’de 98
C0 90 sn, 65 C0 60 sn, 72 C0 5 dk, 25 C0 koşullarında inkübe edildi.
Pürifiye etmek için 40 μl CBS ve 120 μl CBL’den oluşan mix hazırlandı.
Örnekler ile karıştırılarak kolonlara aktarıldı ve 1 dk 12,000 RCF 18 C0 ‘de santrifüj
yapıldı.
Santrifüj sonunda filtreler ependorfa alındı 20 μl Elution Buffer (EB) eklendi.
1 dk oda sıcaklığında inkübe edildi ve 2 dk 12,000 RCF 18 C0 ‘de santrifüj yapıldı.
Toplama tüpünde elde edilen sıvıya aynı oranda CBS ve CBL eklendi, kolona
aktarıldı, ilk santrifüjde yapılan toplama tüplerinin içi boşaltılarak filtreler bu tüplere
yerleştirildi ve 1 dk 12,000 RCF 18 C0 ‘de santrifüj yapıldı.
200 μl Column Wash Buffer (CW) eklendi ve 1 dk 12,000 RCF 18 C0 ‘de
santrifüj yapıldı.
Filtre temiz bir toplama tüpüne alındı ve kurutmak için 2 dk 12,000 RCF 18 C0
‘de santrifüj yapıldı.
Filtre temiz bir 1.5 ml’lik ependorfa yerleştirildi.
13 μl Elution Buffer (EB) eklendi. 1 dk oda sıcaklığında inkübe edildi ve 2 dk
12,000 RCF 18 C0 ‘de santrifüj yapıldı.
Pürifikasyon sonunda PZR reaksiyonu hazırlandı.
8 μl PCR Mix ve 2 μl Enzim Mix (E2) ile karışım hazırlandı ve 10 μl PCR / E2
karışımı 10 μl purifiye edilmiş cDNA ile karıştırıldı.
98 C0 30 sn, 98 C0 10 sn, 65 C0 20 sn, 72 C0 30 sn, 72 C0 2 dk, 10 C0
koşullarında PCR yapıldı.
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160 μl CBS / CBL karışımı eklenerek kolona aktarıldı ve 1 dk 12,000 RCF 18 C0
‘de santrifüj yapıldı.
200 μl CW eklendi ve 1 dk 12,000 RCF 18 C0 ‘de santrifüj yapıldı. Bu yıkama
basamağı 2 kez tekrarlandı.
Kurutmak için 2 dk 12,000 RCF 18 C0 ‘de santrifüj yapıldı.
Filtre yeni bir 1.5 ml’lik ependorfa alındı.
Üzerine 15 μl EB eklendi. 1 dk oda sıcaklığında inkübe edildi ve 2 dk 12,000
RCF 18 C0 ‘de santrifüj yapıldı.
Hazırlanan kütüphanelerin kantitatif miktar tayini Qubit cihazı ve PicoGreen
kit kullanılarak florometrik yöntem ile yapıldı. Qubit dsDNA High Sensitive
Quantitation kit içerisindeki standartlar yardımı ile çift zincirli DNA moleküllerinin
miktarı saptandı.
Kütüphanelerin klonal amplifikasyonu Ion PI Hi-Q Sequencing 200 Kit
kullanılarak Ion Proton cihazında gerçekleştirildi.
Veri analizi için Torrent Server üzerinde bulunan analiz plug-in kodları
kullanıldı.
Yeni nesil dizileme reaksiyonu sonrası elde edilen tüm okumalar RPM (reads
per million) metodu ile normalize edildi ve karşılaştırmalı olarak incelendi.
Elde edilen gen ifade değerleri 3. parti yazılımlar (iDEP ve STRING) ile çeşitli
parametrelere göre görselleştirildi.
3.3.8. İstatistik Analizleri
Deneylerden elde edilen sonuçların istatistikleri Graphpad Prism 7.0a
programı kullanılarak yapılmıştır. Bireysel farklılıklar göz önüne alınarak
hesaplamalar ortanca (median) şeçilerek yapıldı. Ayrıca her bir bireyin değerleri bar
grafiklerinin yanında verildi. Gruplar arası karşılaştırmaları değerlendirebilmek için
bağımlı ve bağımsız t-student testi ve ANOVA testleri kullanıldı. p<0,05 değerleri
istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.
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4. BULGULAR
4.1. Yüzey Belirteçlerine Göre NK Hücre ve Alt Gruplarının İmmün
Fenotiplemesi
Flow sitometri analizi hücrelerin boyutuna ve granülaritesine göre x ve y
ekseninden oluşan alan içerinde dağılımına dayanan bir tekniktir. Hücrelere özgü
yüzey işaretleyicileri ile kapılama stratejisine bağlı olarak istenilen popülasyon
seçilebilir.
Öncelikle ilk açılan grafik x ekseninde hücrelerin alanını belirleyen FSC-A, y
ekseninde ise hücrelerin yüksekliğini belirleyen FSC-H parametrelerini gösterir. Bu
grafik üzerinden alınan kapı hücrelerin alan ve yüksekliğinin yaklaşık 1:1 oranında
olduğunu düşündüğümüz buna bağlı olarak hücrelerin tek tek geçtiğini gösteren
grafiktir.
İkinci grafik x ekseninde FSC-A, y ekseninde ise hücre granülaritesini
belirleyen SSC-A parametrelerini gösterir. Bu grafik üzerinde her hücrenin düştüğü
yer faklıdır ve istediğimiz hücre popülasyonunun bulunduğu bölgede tekrar bir kapı
açılır. Bu tez çalışmasında NK hücreleri ile çalışılacağından dolayı lökositlerin
bulunduğu yerden kapı alınmıştır.
Üçüncü grafik lenfositler arasında ayrım yapmak için x ekseninde CD3/FITC, y
ekseninde CD56/APC parametreleri olmak üzere açılmıştır. CD3-,CD56+, CD16+
fenotipe sahip olduğunu bildiğimiz NK hücreleri bu grafikte CD3- ve CD56+ alanda
bulunmaktadır. Bu grafikte NK hücrelerini içeren bir kapı ve CD56+ özelliğini daha
fazla gösterdiğini bildiğimiz NK hücrelerinin CD56bright alt grubunu içine alan ikinci
bir kapı grafikte gösterilmektedir.
Dördüncü grafik NK hücrelerini içeren kapı içinden alınmış ve CD16 ifadesine
göre NK hücrelerinin alt gruplarını belirlemek için açılmıştır. Bu grafikte CD16+ ve
CD16dim/neg olmak üzere NK hücreleinin alt popülasyonları için iki farklı kapı
alınmıştır.
Bu tez çalışmasında belirlenmek istenen başka bir parametre NK hücrelerinin
aktivasyon reseptörlerinden NKp30 reseptörünü membran yüzeyinde taşıyan NK
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hücrelerinin sayısıdır. NKp30 antikoru, CD16 antikoru ile aynı şekilde PE işaretli
olduğu için aynı grafik içinde okunamamış bu yüzden deney aşamasında antikor
boyamaları bir bireyden iki farklı tüp olacak şekilde hazırlanmıştır. NKp30 içinde ilk
üç grafik aynı parametreler ile açılmış ve sonrasında NK hücrelerini içeren kapı
içinden NKp30 grafiğinde kapı alınmıştır.
NK hücresi, CD56bright alt grubunu, CD16+ alt grubu, CD16dim/neg alt grubu ve
NKp30+ NK hücrelerine ait kapılar CD3/FITC, CD56/APC grafiği üzerinde çakıştırılmış
ve alınan kapıların doğruluğu kontrol edilmiştir (Şekil 4.2, Şekil 4.4, Şekil 4.6).
Tüm bu parametreler hasta tedavi öncesi gruba ait 9 birey, sağlıklı 7
bireyden oluşan kontrol grubu ve hasta tedavi sonrası gruba ait 7 birey için ayrı ayrı
yapılmıştır. Her gruba ait bir bireyin grafikleri şekillerde verilmiştir (Şekil 4.1, Şekil
4.3, Şekil 4.5).

Şekil 4.1. Tedavi öncesi grubunda flow sitometri analizi. Tedavi öncesi grubuna ait 4.
bireyin flow sitometri analizi verilmiştir.
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Şekil 4.2. Tedavi öncesi grubunda flow sitometri dataları çakıştırması. Tedavi öncesi
gruba ait 4. bireyin flow sitometri dataları çakıştırılmış ve alınan kapıların
doğru bölgede olduğu gösterilmiştir.

Şekil 4.3. Kontrol grubunda flow sitometri analizi. Kontrol grubuna ait 2. bireyin flow
sitometri analizi verilmiştir.
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Şekil 4.4. Kontrol grubunda flow sitometri dataları çakıştırması. Kontrol grubuna ait
2. bireyin flow sitometri dataları çakıştırılmış ve alınan kapıların doğru
bölgede olduğu gösterilmiştir.

Şekil 4.5. Tedavi sonrası grubunda flow sitometri analizi. Tedavi sonrası grubuna ait
4. bireyin flow sitometri analizi verilmiştir.
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Şekil 4.6. Tedavi sonrası grubunda flow sitometri dataları çakıştırması. Tedavi
sonrası grubuna ait 4. bireyin flow sitometri dataları çakıştırılmış ve alınan
kapıların doğru bölgede olduğu gösterilmiştir.
low analizlerine ait sayısal veriler incelenen parametrelere göre her bir
bireyde gösterilmiştir (Şekil 4.7). Bu veriler kullanılarak istatistiksel analizleri
yapılmıştır.

Şekil 4.7. A) Üç grubun bireylerinde lökosit popülasyonu içerisinden seçilen NK
hücre yüzdesi verilmiştir. B) Üç grubun bireylerinde NK hücre
popülasyonu içerisinden seçilen NK hücre alt gruplarının yüzdesi
verilmiştir. C) Üç grubun bireylerinde NK hücre popülasyonu içerisinden
seçilen NKp30 reseptörü taşıyan NK hücrelerin yüzdesi ve NKp30
reseptörünün sayısı verilmiştir.
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Hasta tedavi öncesi (HTÖ) grup NK hücre yüzdeleri ile kontrol grubu NK
hücresi yüzdeleri karşılaştırıldı. HTÖ grubunda NK hücre yüzdelerinin kontrol
grubuna göre azalma gösterdiği tespit edildi ama istatistiksel olarak anlamlı değildi
(p=0,69) (Şekil4.8). Kontrol grubuna ait bireyler birbirine daha yakın ve aynı
zamanda tedavi öncesi gruba göre daha yüksek NK hücre yüzdesi gösterirken tedavi
öncesi gruba ait hastalar içinde hem yüksek hem de düşük NK hücre yüzdesi
gösteren bireyler belirlenmiştir.

Şekil 4.8. A) Hasta tedavi öncesi grupta 9 birey ve kontrol grubunda 7 birey arasında
NK hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin
NK hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

Tedavi öncesi grupda bulunan 7 hastanın

tedavi sonrasında NK hücre

yüzdelerinin nasıl etkilendiği araştırıldığında, tedavi sonrasında bu hastaların NK
hücrelerinin

azalma

eğiliminde

olduğu

belirlendi.

Hastalar

tek

tek

değerlendirildiğinde ise bir hasta hariç diğerlerinin NK hücre yüzdesinin tedavi
sonrasında düştüğü tespit edildi fakat aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi
(p=0,76) (Şekil 4.9).
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Şekil 4.9. A) Hasta tedavi öncesi grupta 7 birey ve bu hastaların tedavi sonrası grubu
arasında NK hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir. B) Gruplara ait her bir
bireyin NK hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

Hastaların tedavi öncesi ve sonrası

NK yüzdeleri ile kontrol grubu NK

yüzdeleri karşılaştırıldığı zaman kontrol grubu bireylerinin NK yüzdesinin diğer iki
hasta grubundan daha yüksek olduğu belirlendi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı değildi (p= 0,95) (Şekil 4.10).

Şekil 4.10. A) Hasta tedavi öncesi,kontrol ve hasta tedavi sonrası gruplar arasında
NK hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin
NK hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).
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CD56bright NK hücrelerinin yüzdesinin tedavi öncesi grupta kontrole göre
daha az olduğu gözlendi. Literatürde sağlıklı bireylerde bile NK hücrelerinin %10’luk
bir kısmını oluşturan bu alt popülasyon tedavi öncesi grupta daha da düşmektedir.
CD56bright NK hücreleri sitokin üretiminden sorumlu hücreler olduğundan
dolayı tedavi öncesi grup bireylerinde NK hücreler tarafından üretilen sitokinlerde
azalmış olabilir. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.84 olarak belirlenmiş ve anlamlı
görülmemiştir (Şekil 4.11).

Şekil 4.11. A) Hasta tedavi öncesi grupta 9 birey ve kontrol grubunda bulunan 7
birey arasında NK hücre CD56bright alt tiplerinin yüzdesindeki değişim
verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD56bright alt tiplerinin
yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

CD56bright NK hücrelerinin yüzdesi tedavi öncesi grupta tedavi sonrası gruba
göre daha düşük olarak gözlendi. Tedavi ile birlikte CD56bright NK hücrelere alt
grubunun olumlu yönde etkilendiği belirlendi. İstatistiksel hesaplamada p değeri
0.38 olarak belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.12).
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Şekil 4.12. A) Hasta tedavi öncesi grupta 7 birey ve bu hastaların tedavi sonrası
grubu arasında NK hücre CD56bright alt tiplerinin yüzdesindeki değişim
verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD56bright alt tiplerinin
yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

CD56bright NK hücrelerinin yüzdesi tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası
olarak 3 grup içinde kıyaslandığında en yüksek düzeyde kontrol grubunda gözlendi.
İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.91 olarak belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir
(Şekil 4.13).

Şekil 4.13. A) Hasta tedavi öncesi,kontrol ve hasta tedavi sonrası gruplar arasında
NK hücre CD56bright alt tiplerinin yüzdesindeki değişim verilmiştir. B)
Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD56bright alt tiplerinin yüzdesindeki
değişim verilmiştir (p>0.05).
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CD16+ NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesinde kontrol grubuna göre
sonuçlar çok yakın olmasına rağmen daha yüksek olarak belirlendi. Tedavi öncesi
grubuna ait hastalar arasında kontrol grubuna kıyasla bireysel farklılıkların daha
fazla olduğu gözlemlendi (p=0,26) (Şekil 4.14).

Şekil 4.14. A) Hasta tedavi öncesi grupta 9 birey ve kontrol grubunda bulunan 7
birey arasında NK hücre CD16+ alt tiplerinin yüzdesindeki değişim
verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD16+ alt tiplerinin
yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

CD16+ NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi gruba kıyasla tedavi sonrasında
grupta daha yüksek görüldü. Tedavi ile birlikte CD16+ NK hücre alt tipinin yönde
etkilendiği belirlendi. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.23 olarak belirlenmiş ve
anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.15).
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Şekil 4.15. A) Hasta tedavi öncesi grupta 7 birey ve bu hastaların tedavi sonrası
grubu arasında NK hücre CD16+ alt tiplerinin yüzdesindeki değişim
verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD16+ alt tiplerinin
yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

CD16+ NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası 3 grup
içinde kıyaslandığında tedavi öncesi grupta bulunan bireysel farklılık en yüksek
düzeyde görülmektedir. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.5 olarak belirlenmiş ve
anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.16).

Şekil 4.16. A) Hasta tedavi öncesi,kontrol ve hasta tedavi sonrası gruplar arasında
NK hücre CD16+ alt tiplerinin yüzdesindeki değişim verilmiştir. B)
Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD16+ alt tiplerinin yüzdesindeki
değişim verilmiştir (p>0.05).
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CD16dim/neg NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi grupta kontrol grubuna
göre daha düşük gözlendi fakat istatistiksel hesaplamada p=0.59 olarak
belirlenmiştir (Şekil 4.17).

Şekil 4.17. A) Hasta tedavi öncesi grupta 9 birey ve kontrol grubunda bulunan 7
birey arasında NK hücre CD16dim/neg alt tiplerinin yüzdesindeki değişim
verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD16dim/neg alt
tiplerinin yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

CD16dim/neg NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi grupta düşükken tedavi
sonrasında artış göstermektedir. CD16dim/neg NK hücre alt tipi yüzdesinin tedavi ile
olumlu yönde etkilendiği belirlendi. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.57 olarak
belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.18) .
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Şekil 4.18. A) Hasta tedavi öncesi grupta 7 birey ve bu hastaların tedavi sonrası
grubu arasında NK hücre CD16dim/neg alt tiplerinin yüzdesindeki değişim
verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD16dim/neg alt
tiplerinin yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

CD16dim/neg NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası 3
grup içinde kıyaslandığında tedavi sonrası grupta en yüksek düzeyde belirlenmesine
rağmen istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0,77) (Şekil 4.19).

Şekil 4.19. A) Hasta tedavi öncesi,kontrol ve hasta tedavi sonrası gruplar arasında
NK hücre CD16dim/neg alt tiplerinin yüzdesindeki değişim verilmiştir. B)
Gruplara ait her bir bireyin NK hücre CD16dim/neg alt tiplerinin
yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).
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NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesi tedavi öncesi grupta kontrol
grubuna göre daha düşük gözlendi. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.22 olarak
belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.20).

Şekil 4.20. A) Hasta tedavi öncesi grupta 9 birey ve kontrol grubunda bulunan 7
birey arasında NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesindeki değişim
verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin NKp30 reseptörü taşıyan NK
hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesi tedavi öncesi grupta tedavi
sonrası grubuna göre daha yüksek gözlendi. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.15
olarak belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.21).

Şekil 4.21. A) Hasta tedavi öncesi grupta 7 birey ve bu hastaların tedavi sonrası
grubu arasında NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesindeki değişim
verilmiştir. B) Gruplara ait her bir bireyin NKp30 reseptörü taşıyan NK
hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).
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NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesi tedavi öncesi, kontrol ve tedavi
sonrası 3 grup içinde kıyaslandığında en yüksek düzeyde kontrol grubunda, en düşük
düzeyde tedavi sonrası grupta gözlendi. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.35
olarak belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.22).
NKp30 reseptörü yüzdesi, NK hücre yüzdesi ile korelasyon göstermiştir.

Şekil 4.22. A) Hasta tedavi öncesi,kontrol ve hasta tedavi sonrası gruplar arasında
NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesindeki değişim verilmiştir. B)
Gruplara ait her bir bireyin NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre
yüzdesindeki değişim verilmiştir (p>0.05).

NKp30

reseptör

sayısı

tedavi

öncesi

ile

kontrol

grubu

arasında

karşılaştırıldığında benzer düzeyde görüldü. Önceki grafiklerde NKp30 reseptörü
yüzdesi kıyaslandığında tedavi öncesinde kontrole göre daha düşük gözlenmesine
rağmen sayıca fark gözlenmemiştir. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.35 olarak
belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.23).
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Şekil 4.23. A) Hasta tedavi öncesi grupta 9 birey ve kontrol grubunda bulunan 7
birey arasında NKp30 reseptörü taşıyan NK hücrelerinin sayısındaki
değişim mean fluorescence intensity (MFI) değeri ile verilmiştir. B)
Gruplara ait her bir bireyin NKp30 reseptörü taşıyan NK hücrelerinin
sayısındaki değişim mean fluorescence intensity (MFI) değeri ile
verilmiştir (p>0.05).

NKp30 reseptör sayısı tedavi öncesi grubu ile tedavi sonrası grup ile
kıyaslandığında tedavi öncesi grupta daha yüksek gözlendi. Tedavi öncesi gruba ait
bireyler arasında farklılık görülürken tedavi sonrası grup bireyleri aynı düzeyde
NKp30 reseptör sayısı gösterdi. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.21 olarak
belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.23).

Şekil 4.24. A) Hasta tedavi öncesi grupta 7 birey ve bu hastaların tedavi sonrası
grubu arasında NKp30 reseptörü taşıyan NK hücrelerinin sayısındaki
değişim mean fluorescence intensity (MFI) değeri ile verilmiştir. B)
Gruplara ait her bir bireyin NKp30 reseptörü taşıyan NK hücrelerinin
sayısındaki değişim mean fluorescence intensity (MFI) değeri ile
verilmiştir (p>0.05).
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NKp30 reseptör sayısı tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası 3 grup içinde
kıyaslandığında tedavi öncesi ve kontrol grubu benzer düzeyde belirlenirken tedavi
sonrası grupta daha düşük gözlendi. İstatistiksel hesaplamada p değeri 0.07 olarak
belirlenmiş ve anlamlı görülmemiştir (Şekil 4.24).

Şekil 4.25. A) Hasta tedavi öncesi,kontrol ve hasta tedavi sonrası gruplar arasında
NKp30 reseptörü taşıyan NK hücrelerinin sayısındaki değişim mean
fluorescence intensity (MFI) değeri ile verilmiştir. B) Gruplara ait her bir
bireyin NKp30 reseptörü taşıyan NK hücrelerinin sayısındaki değişim
mean fluorescence intensity (MFI) değeri ile verilmiştir (p>0.05).

Buraya kadar yaptığımız NK hücre sayısı, NK hücre alt grupları analizleri,
NKp30 ekspresyon analizlerinde gruplar karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı
sonuçlara ulaşılamadı. Bunda hasta ve kontrol gruplarına dahil edilen denek
sayılarının az olması rol oynuyor olabilir. Bununla birlikte NK hücrelerinin AML
hastalığı ile ilişkisini kurmak açısından bize değerli bilgiler vermektedir.
4.2. NKp30 ligandları B7-H6, BAG-6 ve GAL-3 Serum Konsantrasyonları
ELISA analizi ile NKp30 reseptörünün ligandları olan B7-H6, BAG-6 ve GAL-3’ün
çözünür formlarının serum konsantrasyonları hesaplanmış ve gruplara göre nasıl bir
değişim gösterdiği araştırılmış. Bir hastanın serum konsantrasyonu çok yüksek
olduğu için ve bu hastanın özelliklerine bakıldığında hesaplama dışında bırakıldı.
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Çözünür B7-H6 serum konsantrasyonun tedavi öncesi hasta grubunda (8
birey), kontrol grubuna (7 birey) göre daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,07).
Tedavi öncesi grup (6 birey) ile tedavi sonrası grup (aynı 6 birey) karşılaştırıldığında
alınan tedavinin çözünür B7-H6 miktarına etki göstermediği tespit edilmiştir (p=0,6).
(Şekil 4.26).

Şekil 4.26. A) 8 bireyin bulunduğu hasta tedavi öncesi grup ve 7 bireyin bulunduğu
kontrol grubunda çözünür B7-H6 serum konsantrasyonları verilmiştir. B)
6 bireyden oluşan tedavi öncesi grup ve bu hastaların tedavi sonrası
grubunda çözünür B7-H6 serum konsantrasyonları verilmiştir (p>0.05).

Çözünür BAG-6

serum konsantrasyonu tedavi öncesi grupta (8 birey),

kontrol grubuna (7 birey) gore daha düşük düzeyde görülmektedir. Fakat
İstatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0.5) olarak belirlenmiş ve anlamlı
görülmemiştir. Tedavi öncesi grup (6 birey) ile tedavi sonrası grup (aynı 6 birey),
kıyaslandığında alınan tedavinin çözünür BAG-6 miktarına etki göstermediği tespit
edilmiştir (p=0.3) (Şekil 4.27).
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Şekil 4.27. A) 8 bireyin bulunduğu hasta tedavi öncesi grup ve 7 bireyin bulunduğu
kontrol grubunda çözünür BAG-6’nın serum konsantrasyonları verilmiştir.
B) 6 bireyden oluşan tedavi öncesi grup ve bu hastaların tedavi sonrası
grubunda çözünür BAG-6’nın serum konsantrasyonları verilmiştir (p>
0.05) .

Çözünür GAL-3 serum konsantrasyonu tedavi öncesi grupta (8 birey), kontrol
grubuna (7 birey) göre daha düşük düzeyde saptanmıştır. İstatistiksel hesaplamada
p=0.005 anlamlılık değerinde olduğu görülmüştür. Tedavi öncesi grup (6 birey) ile
tedavi sonrası grup (aynı 6 birey), kıyaslandığında alınan tedavi çözünür GAL-3
miktarına etki göstermemektedir. İstatistiksel hesaplamada p=0.98 olarak
belirlenmiştir (Şekil 4.28).

Şekil 4.28. A) 8 bireyin bulunduğu hasta tedavi öncesi grup ve 7 bireyin bulunduğu
kontrol grubunda çözünür GAL-3 serum konsantrasyonları verilmiştir
(**p<0.005). B) 6 bireyden oluşan tedavi öncesi grup ve bu hastaların
tedavi sonrası grubunda çözünür GAL-3 serum konsantrasyonları
verilmiştir (p>0.05).
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Genel olarak sonuçlarda NKp30

ligandlarının

serum değerleri kontrol

grubundan daha düşük olarak bulundu fakat istatistiksel olarak sadece GAL-3 için
anlamlı bulundu. Ligandların tedavi öncesi ve sonrası serum konsantrasyonları
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktaydı. Oysa beklentimiz bu ligandların serum
konsantrasyonlarının, AML hücrelerinin yok edilmesi ile beraber tedavi sonrası
düşmesiydi. Düşmemesinin nedeni sadece bir kür sonrası değerlere bakılmış olması
olabilir.
4.3. NK Hücrelerinin Transkriptom Profili
4.3.1. Tedavi öncesi Grup ile Kontrol Grubu Arasında Karşılaştırmalı
Transkriptom Analizi
FACS yöntemi ile %85-%95 saflıkta ayrıştırılmış NK hücrelerinden elde edilen
RNA’lardan kütüphane hazırlığı sonrasında yeni nesil dizileme ile transkriptom
analizi yapılmış ve okuma sayıları değerlendirilmiştir (Şekil 4.29). Tedavi sonrası
gruptan elde edilen düşük NK hücre sayısına bağlı olarak izole edilen RNA miktarı
total mRNA dizilemesi için istenen miktarda (500 ng) değildir. Tedavi sonrası grup,
beklendiği üzere düşük okuma sayısına sahip olduğu için toplu analize eklenmemiş,
karşılaştırmalı analizler tedavi öncesi ve kontrol grupları arasında yapılmıştır.
Karşılaştırmalı transkriptom analizi ve literatür bilgileri ışığında seçilen genler için
tedavi sonrası grubununda mRNA ifade değerleri ayrıca eklenmiştir.
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Şekil 4.29. Total mRNA dizilemesinde her grup için duplike yapılan transkriptom
analizi. Tedavi öncesi, sağlıklı ve tedavi sonrası olmak üzere 3 gruptan
transkriptom analizi sonucunda elde edilen okuma verileri. HASTATO:
tedavi öncesi, HASTATS: tedavi sonrası.

Farklı gruplar arasında ifade değişimi en az 2 kat ve üzeri, FDR (False
Discovery Rate) değeri 0.05’in altında olan mRNA’lar değerlendirmeye alınmıştır.
Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre 1330 genin azaldığı, 1181 genin
ise arttığı belirlenmiştir (Şekil 4.30). Bu genler arasından logaritmik değerde en çok
artış ve azalış gösteren 50 genin ifade örüntüsü ısı haritası ile görselleştirilmiş (Şekil
4.31) ve fonksiyonlarına göre sınıflandırılmıştır (Tablo 4.1, Tablo 4.2).
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Şekil 4.30. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna kıyasla artan ve azalan genler
belirlenmiştir. A) Mavi renkle gösterilen kısım tedavi öncesi grupta
kontrol grubuna göre artan genleri, sarı renkle gösterilen kısım ise
azalan genleri ifade eden ısı haritasını vermektedir. B) Tedavi öncesi
grupta kontrol grubuna göre artan (1330) ve azalan (1181) genlerin
sayısı.
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Şekil 4.31. Tedavi öncesi hasta grubunda kontrol grubuna göre en çok artan ve
azalan ilk 50 genin ısı haritası.

Bu sonuca bakıldığında ilk dikkat çeken tedavi öncesi hasta grubunda artan
gen sayısının, azalan gen sayısına göre daha az olmasıdır. Bu tez çalışmasının
odaklandığı NKp30 reseptörünü kodlayan NCR3 geninin ifadesinin olduğu önemli bir
bulgudur. Analizlerin bir sonraki basamağında genlerde görülen artış ve azalışın
logaritmik anlamda değeri verilecektir. Aynı zamanda bu genlerin fonksiyonları
belirlenecek ve kurulan bağlantılara göre bu tez çalışmasının devamında yapılacaklar
belirlenecektir. Ayrıca NK hücreleri için yüksek ifade göstermesini beklediğimiz bazı
reseptörleri kodlayan genler ham datadan incelenecektir.
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Tablo 4.1. Ekspresyon düzeyi en fazla değişen ilk 50 genin log2 kat artış ve azalış
değerleri.
GEN ADI

Log2
Katlık
Azalış

GEN ADI

Log2
Katlık
Azalış

GEN ADI

Log2
Katlık
Azalış

GEN ADI

Log2
Katlık
Artış

AL035252

9,6

RBPMS

8,93

DHCR24

8,47

NCR3

9,86

ZNHIT3

9,47

RP11-701H16

8,92

BAP1

8,47

PSMA1

8,72

BTBD2

9,39

EPHX1

8,88

RP11-804A23

8,46

CYP2T2P

8,31

RAB11FIB1P1

9,29

CARD14

8,88

GPR68

8,41

MCF2L2

8,3

AC098820

9,25

LINC00526

8,79

SCO2

8,39

LINC0910

8,3

RP11-20B24

9,23

CTB-47B11

8,75

RP11-596D21

8,38

TCTEX1D4

8,3

CHADL

9,22

HEXDC

8,73

ADCY3

8,38

NOA1

8,27

SLC48A1

9,18

AC142528

8,71

AC016629

8,34

IFT80

9,15

SLC9A3

8,6

RP11-540011

8,34

CD27-AS1

9,14

AF196970

8,52

RDH13

8,33

PTGER2

9,11

SPON1

8,51

RP11-1136G11

8,33

AC004466

9,1

SPON2

8,51

GPR114

8,32

ORM2

9,09

HAGHL

8,51

RP11-334E6

8,31

LRRC24

9,02

RP11-421F16

8,48

ACO1

8,27

Hasta tedavi öncesi grupta kontrole göre artan genlerin ve log2 katlık artış
değerleri
Hasta tedavi öncesi grupta kontrole göre azalan genlerin log2 katlık azalış
değerleri

Logaritmik değerde en çok artış ve azalış gösteren ilk 50 gen içerisinden
NKp30 reseptörünü kodlayan NCR3 geninin log değerinde 9.86 katlık artış
göstermesi önemlidir. NK hücrelerinin aktivasyonunda çok önemli bir rol oynayan
NKp30 reseptörünün gen ifadesinin varlığı, üstelik çok yüksek düzeyde artışı ilgi
çekicidir. Son zamanlarda NK hücrelerinde NCR ailesine ait reseptörler üzerine
çalışılmış ve fonksiyonları çok önemli görülmüştür. Özellikle NK aktivasyonunda
NKp30’un rolü yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (3). NCR ailesinin diğer üyelerinden
NKp44 ve NKp46 reseptörlerine ait gen ifadeleri bu artış ve azalış içerinde yer
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almamaktadır (2). Ham datada NKp44 reseptörünü kodlayan NCR2 ve NKp46
reseptörünü kodlayan NCR1 gen ifadeleri tedavi öncesi ve kontrol grubunda ifade
göstermemektedir. NCR1 ve NCR2 gen ifadelerinin olmamasının sebebi poli (A)
spesifik mRNA şeçimi ile yapılan RNA izolasyon yöntemi olabilir. NCR1, NCR2 ve
ifade göstermeyen diğer bir çok gen için farklı RNA izolasyon yöntemleri
kullanılabilir.
Aynı zamanda hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla NKp30’dan sonra en
çok artış gösteren MHC sınıf I tarafından sunulan antijenik peptitlerin alt ünitelerinin
üretiminde işlev gören PSMA1 gen ifadesidir. Bu gen ifadesinde görülen artış bize
NK hücrelerinde antijen sunumunun arttığını düşündürebilir.
Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre log değerinde 9.14 katlık bir azalış
gösteren CD27-AS1 geni gözlenmiştir. Bu gen CD27 geninin anti-sense’ i olarak işlev
görür. Bir genin anti-sense’ inin varlığı o genin fonksiyonunu yerine getirmesine
engel olabilir. CD27 geni, TNF reseptör süperailesinin bir üyesidir ve özellikle immün
sistemin sitokin sinyal yolakları ile ilişkilidir. CD27-AS1 geninde azalma NK
hücrelerinin aktivasyonunu sağlayabileceğini düşündürmektedir.
Değişim gösteren diğer genler fonksiyonlarına göre sınıflandırılmış ve tablo
halinde verilmiştir (Tablo 4.2). Dikkat çeken başka bir konu en çok artış ve azalış
gösteren ilk 50 gen içinde kodlanmayan RNA’lara ait genlerin çok fazla sayıda çıkmış
olmasıdır. 50 genin 21 tanesini kodlanmayan RNA’lar oluşturmaktadır. Total mRNA
dizilemesi oligo dT primerler içeren nanopartiküller yardımıyla yapıldığı için elde
edilen veride protein kodlayan genlerin yanı sıra kodlamayan RNA’lar da mevcuttur.
Kodlanmayan RNA’lar bizi AML spesifik bir biyoişaretleyici bulmaya ya da anti-sense
olarak literatürde belirtilmiş RNA’ların belirlenmesi ile gen terapisine yöneltebilir.
Çalışmanın devamında bu genlerin fonksiyonları ve NK hücrelerine olan etkileri
üzerine çalışılabilir.
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Tablo 4.2. Tedavi öncesi grup ile kontrol grubu kıyaslandığında en çok değişen ilk 50
genin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması.
Reseptör
NCR3 (artmış)

Gen İşlevinin
Düzenlenmesi
RBPMS
MCF2L2

Metabolik
Olaylar
BTBD2
CHADL
SLC48A1
IFT80
PTGER2
ORM2
LRRC24
EPHX1
CARD14
HEXDC
PSMA1
SLC9A3
SPON-1
SPON-2
HANGHL
SCO2
ADCY3
RDH13
TCTEX1D4
NOA1
ACO1

Kodlanmayan
RNA’lar
ZNHIT3
AC098820
AC004446
LINC00526
CTB-47B11
AC016629
LINC00910
RP11-20B24
CD27-AS1
RP11-701H16
AC142528
RP11-421F16
RP11-804A23
RP11-596D21
RP11-540011
RP11-1136G11
RP11-334E6
AL035252
RAB11FIP1P1
RP11-785H5.1
CYP2T2P

Kanser İle
İlişkili
DHCR24
BAP1
GPR68
GPR114

Yapılan analizlerde ifadesi değişen genlerin protein ürünleri ile yapılan
STRING analizinde söz konusu genlerin birbirleriyle olan ilişkileri görselleştirilmiştir
(Şekil 4.32, Şekil 4.33).
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Şekil 4.32. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre azalan 1330 genin STRING
programı ile elde edilen yolak analizi görüntüsü. Güven aralığı 0.900
olarak belirlenmiştir.

Şekil 4.33. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre artan 1181 genin STRING
programı ile elde edilen yolak analizi görüntüsü. Güven aralığı 0.900
olarak belirlenmiştir.
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Analizlerin devamında büyük miktarda data içinden daha net bir şekilde
yorum yapabilmek için en çok değişim gösteren genler içinden NK hücreleri ile ilişkili
sitotoksisite genleri KEGG Pathway programı kullanılarak hsa04650 numaralı yolağa
ait genler seçilerek belirlenmiş ve ısı haritası gösterilmiştir (Şekil 4.34). NK ilişkili
sitotoksisite genleri içinden en çok artış ve azalış gösteren genler için tablo
HASTATO
KONTROL

yapılmıştır (Tablo 4.3, Tablo 4.4). STRING programı ile yolak analizi görüntüsü
verilmiştir (Şekil 4.35).
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KIR3DL1
ICAM2
TYROBP
SHC1
PTPN6
BRAF
BID
NCR3
SH2D1B
LCK
MAPK3
IFNAR2
KIR2DL3
MAP2K1
RAF1
FYN
KLRD1
SOS1
PRKCA
PPP3CC
SHC4
CSF2
ITGAL
PLCG1
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Şekil 4.34. NK hücreleri ile ilişkili sitotoksisite genlerinin ısı haritası. Artış ve azalış
gösteren genler sırası ile kırmızı ve yeşil renk dağılımı arasında
gösterilmiştir.
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Tablo 4.3. Transkriptom analizinde artan ve azalan NK ilişkili sitotoksisite genleri.
Tedavi öncesi grupda kontrole göre artan ve azalan genlerin log2 katlık
değerleri.
Tedavi Öncesi Hasta Grubunda, Kontrol Grubuna Göre
Artan NK İlişkili Sitotoksisite Genleri

NCR3
KIR2DL3
TYROBP
IFNAR2
SHC1
PTPN6
BID
BRAF

Tedavi Öncesi HastaGrubunda Kontrol Grubuna
Göre Azalan NK İlişkili Sitotoksisite Genleri

10.56
PPP3CB
7.35
6.56
FAS
7.04
6.33
CD244
5.11
6.19
PIK3CD
3.41
5.99
5.88
5.38
3.39
Tedavi öncesi grupta kontrole göre azalan genler ve log2 katlık azalış değerleri
Tedavi öncesi grupta kontrole göre artan genler ve log2 katlık artış değerleri

Tedavi öncesi hasta grubu ve kontrol grubu transkriptom dataları
karşılaştırıldığında hasta grubunda bizimde üzerinde çalıştığımız NKp30 reseptörünü
kodlayan NCR3 geninin logaritmik değerde 10.56 katlık artış gösterdiği dikkat
çekmiştir. NCR1 geninde ise ısı haritasına bakıldığında iki grup arasında bir fark
gözlenmedi. Granzim B geninde (GZMB) ısı haritasına göre kontrol grubunda biraz
daha fazla ekspresyon görünmektedir fakat bu logaritmik olarak kat artışı olarak
ifade bulmamıştır. Perforin

geninde (PRF1) ise

bu haritaya göre bir fark

gözlenmemiştir.
NK hücresine ait güçlü inhibisyon etkisi gösteren KIR ailesine ait KIR2DL3
inhibitör reseptörünün gen ifadesinde log değerinde 6.56 katlık yüksek

artış

gözlenmektedir. Bu inhibisyon NK hücrelerinin doğası gereği, aktive edici
reseptörlerin ligandlarına bağlanması sonucu gösterdiği aktivasyonu baskılayabilir.
NK hücrelerinde aktivasyon ve inhibisyon özellik gösteren reseptörlerin dengesi
önemli olduğundan dolayı ifade gösteren genlerin artış ve azalış değerleri önem
taşımaktadır.
Hücresel işlemleri düzenleyen PTPN6 geni tedavi öncesi grupta kontrol
grubuna göre log değerinde 5.88 katlık artış göstermiştir.
İnflamatuvar yanıtta görev alan PIK3CD geninin ise tedavi öncesi grupta
kontrol grubuna göre log değerinde 3.41 katlık azalış gösterdiği belirlenmiştir.
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Ayrıca NK ilişkili genlerde tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre artış
gösteren SHC1 ve BRAF genleri sırasıyla log değeri 5.99 ve 3.39 katlık artış
göstermiştir. Bu genler kanser ile ilişkili onkogenler olarak belirtilmektedir.
Aksine NK hücreleri üzerinde güçlü inhibisyon etkisi gösteren Fas ve CD244
inhibitör reseptörlerin gen ifadesi tedavi öncesi grupta sağlıklı grup ile
karşılaştırıldığında sırasıyla log 7.35 ve log 7.04 katlık azalış göstermekteydi. Bu
genler NK hücrelerinin sitotoksik aktivitesini tam olarak yerine getirememesine
neden olabilirler ve başka parametreler bulunabilir. NK fonksiyonlarının nasıl
etkilendiğini söyleyebilmek içinsitotoksisitesi ile ilgili daha doğru yorum yapmak için
çalışmanın devamında bazı sitotoksisite testleri yapılması gereklidir.
Kullanılan RNA izolasyon yöntemine bağlı olarak ifadesi olmayan ancak ifade
olmasını beklediğimiz genlere ham datalardan bakıldı. Bunun sonucunda en başta
olmasını beklediğimiz NKp44, NKp46, NKG2D, NKp80, CD70, DNAM-1, BTLA, LAG3,TİM ve TIGIT reseptörlerini kodlayan gen ifadeleri gözlenmedi.
Kemokin reseptörlerü CXC3CR1’e ait gen ifadesi gözlenmedi.
Sinyal iletim yolaklarına ait CD2, CD3-zeta, Syk ve Zap-70 moleküllerini
kodlayan gen ifadeleri gözlenmedi.
Bunlar haricinde her iki gruptada benzer düzeyde bulunan bu sebeple
logaritmik değerde anlamlı görülmeyen CD160, PD-1, CXCR5 ve Src moleküllerine ait
gen ifadeleri ham datalarda bulunmaktadır. Ancak anlamlı olmadığından dolayı en
çok artış ve azalış gösteren genler içinde verilmemiştir.
Transkriptom verilerine bakıldığında perforin ve granzim gibi NK hücresinin
çok güçlü sitotoksik enzimlerinin gen ifadesinin değişimi de araştırılmıştır. Granzimi
kodlayan GZMB geninin ekspresyonu, tedavi öncesi grupta, kontrol grubuna kıyasla
azalma göstermiştir.
NK hücresinin inhibitör reseptörü olarak literatüre son yıllarda eklenmiş olan
Siglec-7 reseptöründe değişim olup olmadığını belirlemek için verilerimize
baktığımızda Siglec ailesine ait genlerden en yüksek değişimin SIGLEC9 gen
ifadesinde olduğunu görmekteyiz. SIGLEC9 gen ifadesi hasta tedavi öncesi grupta
sağlıklı gruba kıyasla artış göstermektedir. Bunun haricinde SIGLEC10 gen ifadesi her

94

iki gruptada yüksek derecede belirlenmiş ancak gruplar arası fark gözlenmemiştir.
Aksine

literatürde

belirtilen

Siglec-7

reseptörüne

ait

gen

ifadesine

rastlanmamaktadır (80).
NK hücreleri için çok önemli parametrelerden biri IFN’dur. Hem NK
hücrelerinin aktivitesini hem de diğer immün sistem hücrelerini etkileyen bu sitokini
kodlayan genlere bakıldığında üç interferon geninde de değişim görülmüştür.
IFNGR2 geni hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba göre azalma gösterirken
IFNA20P ve IFNAR2 genleri artış göstermiştir. Bu artış aslında NK hücrelerinin
aktivasyona hazır olduğunu göstermektedir. Ancak sitotoksisitesite ile ilgili diğer
genlerinde belirlenmesi gerekmektedir.
Birçok kanser tedavisinde kullanılan IL kombinasyonları özellikle NK hücreleri
için literatürde üzerine çalışılan konulardandır. IL-2, IL-12, IL-15 ve IL-18 NK
hücrelerinin aktivasyonunu arttıran sitokinlerdir (38). Transkriptom verilerimize
göre interlökin genleri içinden IL12A-AS1 gen ifadesinde hasta tedavi öncesi grup da
sağlıklı gruba kıyasla azalma gösterirken IL-5 gen ifadesinde artış görülmüştür. NK
hücre aktivasyonunu sağlayan interlökinlerde yüksek ve anlamlı düzeyde artış
görülmemesi NK hücrelerinin fonksiyonunda azalmaya ve uygulanan interlökinlerin
kombinasyon tedavilerinden düşük verim elde edilmesine sebep olabilir, üzerinde
çalışılacak genler olarak seçilebilirler. Verilerimize göre IL-18 gen ifadesi çok yüksek
düzeyde görülmüş ancak her iki gruptada aynı düzeyde bir artış olduğundan gruplar
arasında anlamlı bir fark olarak değerlendirilmemiştir.
FACS cihazı ile NK hücrelerin %85-90 saflıkta ayrıştırılması sonucu
transkriptom datalarında NK hücresinde kodlanmadığını bildiğimiz TCR gibi bazı
reseptörleri kontrol ettiğimizde gen ifadesine rastlamadık. Ayrıştırma sonucunda
muhtemel T hücre bulaşının olmadığı ya da gen ifadesi yönünden etki
göstermediğini söyleyebiliriz.
Literatür bilgilerimizden tümör hücrelerinin çözünür ligandlar ile tümör
hücrelerinden kaçış mekanizmasını kullandığını bilmekteyiz. Ligandların çözünür
formlarına metalloproteazlar ve HDAC’ler neden olmaktadır (128,134,135,136).
Literatürde B7-H6’nın çözünür ligand formda olmasına sebep olarak ADAM-10
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metalloproteazı verilmektedir. Metalloproteazlara ait genler en çok artış ve azalış
gösteren genler içinde belirlenmemiş ancak ham dataya bakıldığında bazı sonuçlar
bulunmuştur. MMP19 ve MMP24 genleri her iki gruptada yüksek düzey görülmüş
ancak iki grup birbirine benzer sonuçlar gösterdiği için logaritmik değerde anlamlı
görülmemiştir.
Tablo 4.4. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre artan ve azalan NK ilişkili
sitotoksisite genlerinin ait olduğu yolaklar.
Tedavi öncesi Grupta Kontrol Grubuna Göre
Artan NK İlişkili Sitotoksisite Genlerine Ait
Yolaklar
İmmün Sistemin Düzenlenmesi
İmmün Yanıt
Uyarı Yanıtının Düzenlenmesi
Hücre Yüzey Reseptörlerinin Sinyal Yolağı
İmmün Yanıt – Hücre Yüzey Reseptör
Düzenlenmesi Sinyal Yolağı
Lökosit Aracılı Sitotoksisite
Tip 1 İnterferon Aracılı Sinyal Yolağının
Düzenlenmesi
Stres Yanıtı
Lenfosit Aktivasyonu
Nöron Apoptotik İşlemler
Kemik Hücresi Gelişimi

Tedavi öncesi Grupta Kontrol Grubuna Göre
Azalan NK İlişkili Sitotoksisite Genlerine Ait
Yolaklar
İmmün Yanıt
Lökosit Homeostaz
NK Hücre Aktivasyonu
Adaptif İmmün Yanıt
Lenfosit Aktivasyonu
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Şekil 4.35. Tedavi öncesi ve kontrol grubu kıyaslandığında NK hücreleri ile ilişkili
sitotoksisite genlerinin STRING programı ile elde edilen yolak analizi
görüntüsü. Güven aralığı 0.900 olarak belirlenmiştir.
Elde edilen verilerden yola çıkarak NK hücrelerinin aktivasyonunu sağlayan
yolaklar belirlenmiştir. Bu yolaklardan biri olan, PI3K yolağının ve bu yolakta rol alan
genlerin ifade düzeyleri incelenmiştir (Şekil 4.36) (Tablo 4.5). PI3K yolağında ifadesi
değişen genlerin protein ürünleri STRING analizi ile değerlendirilmiştir (Şekil 4.37).
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Şekil 4.36. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre değişim gösteren PI3K
bağlantılı genlerin ısı haritası.

Isı haritasından elde edilen genler tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre
artan ve azalan logaritmik değerleri ile birlikte verilmiştir.
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Tablo 4.5. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre artış ve azalış gösteren PI3K
yolağı ile ilişkili genlerin log2 katlık değerleri.
Tedavi öncesi Grupta PIK3K Yolağı İle İlişkili
Artan Genler
PPP2R3C
PPP2R3A
F2R
NOS3
FGF2
IFNAR2
RELN
THBS4
PKN3
PIK3R5
AKT1
RBL2
CCNE2
PIK3IP1
IL3RA

Tedavi öncesi Grupta PIK3K Yolağı İle İlişkili
Azalan Genler

7.18
PPP2R5D
7.34
7.01
ITGB7
6.80
6.69
YWHAE
6.71
6.43
PIK3CG
6.55
6.16
GNB1
5.52
5.98
GNG3
5.52
5.64
PPP2R5A
5.08
5.32
THBS1
5.03
4.80
HSP90AB1
4.96
4.79
HRAS
4.95
4.42
COL4A6
4.91
3.44
PPP2R5C
4.31
3.20
EIF4E2
4.15
2.44
PIK3CD
3.61
2.00
IKBKG
2.79
Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre PIK3K yolağı ile ilişkili azalan genler ve log2 katlık azalış
değerleri
Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre PIK3K yolağı ile ilişkili artan genler ve log2 katlık artış
değerleri

NK hücrelerinin aktivasyonu söz konusu olduğunda onun reseptörlerinin
kullandığı yolakların büyük önemi vardır. NK hücresinin kullandığı yolaklar
transkriptom verilerimizde incelendiğinde PI3K yolağının aktivasyonu ve önemi
belirlenmiştir. PI3K yolağı ile ilişkili birçok gende yüksek düzeyde artış veya azalış
belirlenmiştir.
İlişkili olduğunu düşündüğümüz diğer yolaklarda ve o yolaklara ait genlerde
gen ifadesi görülmemiştir. Hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla PI3K
yolağının inhibitörü olan PI3IP1 gen ifadesinin artış gösterdiği belirlenmiştir.
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Şekil 4.37. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre artış ve azalış gösteren PI3K
yolağı ile ilişkili genlerin STRING programı ile elde edilen yolak analizi
görüntüsü. Güven aralığı 0.900 olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte mikro RNA’ların gen ifadesine bakıldığında bazılarında
anlamlı derecede farklılıklar görülmüştür. MIR324, MIR3615, MIR3911, MIR4746,
MIR762 genlerinin ifadelerinde hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla
azalma

görülürken

MIR4271,

MIR4482-1,

MIR4519,

MIR4665,

MIR623,

MIRLET7DHG genlerinin ifadelerinde artış görülmüştür (Tablo 4.6). Literatürde
hematopoez basamaklarında düzenleyici rol oynadığı belirtilen MIR15 gen ifadesine
rastlanmamıştır (27). Yine literatürde belirtilmiş diğer mikro RNA MIR324, yapılan
birçok çalışmada farklı kanser türlerinde gen ifadesinin arttğı belirlenmiştir bu
sebeple kanserle ilişkili olduğu söylenmiştir ve biyoişaretleyici olarak erken tanıda
kullanılabilirliği belirlenmiştir. Verilerimizde literatür bilgisine zıt olarak MIR324 gen
ifadesi hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla azalma gözlenmiştir.
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Ayrıca hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla onkogen gibi kanser
ile ilişkili bazı genlerde yüksek düzeyde artış görülmüştür. Bu genlerinde
kodlanmayan RNA’lar gibi erken tanıda kullanılabileceği düşünülebilir.
Tablo 4.6. Tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre artan ve azalan miRNA’ların
log2 katlık değerleri.
Tedavi öncesi Grupta Kontrole Kıyasla Artan Tedavi öncesi Grupta Kontrole Kıyasla
miRNA’lar
Azalan miRNA’lar
MIR4271
2.15
MIR324
7.69
MIR4482-1
5.95
MIR3615
4.54
MIR4519
1.65
MIR3911
6.30
MIR4665
6.36
MIR4746
3.98
MIR623
6.45
MIR762
1.04
MIRLET7DHG
6.21
Tedavi öncesi grupta kontrole kıyasla azalan miRNA’lara ait genler ve log2 katlık

azalış değerleri

Tedavi öncesi grupta kontrole kıyasla artan miRNA’lara ait genler ve log2 katlık

artış değerleri

Projenin devamında kanser hücresi ve NK hücresi arasındaki ilişkinin daha
detaylı incelenmesi için hasta bireylerin blast hücreleri izole edilerek transkriptom
yapılabilir. Bu analiz bize kanser hücrelerinin hangi moleküller üzerinden kaçış
mekanizmasını kullandığı ile ilgili daha detaylı bilgi verebilir. Aynı zamanda yapılan
transkriptom verilerinden elde edilen sonuçlara göre gen ifadesi düzeyinde

artış

gösterdiğini belirlediğimiz bazı önemli aktivatör ve inhibitör ligandların NK hücre
membran yüzeyinde ifadesi flow sitometri analizleri ile daha detaylı incelenebilir.
Gen ifadesinin varlığı ya da yüksekliği NK hücre fenotipinde aynı oranda
yansımayabilir bu noktada kodlanmayan RNA’ların daha detaylı incelenmesi
gerekebilir.

101

5. TARTIŞMA
Bu tez çalışmasında AML hastalarında NK hücre yüzdesi, CD56bright , CD16+
ve CD16dim/neg NK hücre alt popülasyonlarının yüzdesi, NKp30 reseptörünün
ekspresyon düzeyleri flow sitometri analizi ile belirlenmiştir. Aynı zamanda NKp30
reseptörünün ligandları olan B7-H6, BAG-6 ve GAL-3’ün çözünür formları ELISA
yapılarak belirlenmiştir. Bu parametreler tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası
olmak üzere üç grup içinde karşılaştırılmıştır. AML hastalarında sağlıklı bireylere
göre NK hücrelerinin nasıl etkilendiği daha detaylı inceleyebilmek için transkriptom
analizi yapılmıştır.
Flow sitometri analizi sonuçlarına göre ilk olarak NK hücre yüzdesinin tedavi
öncesi ile kontrol grubu karşılaştırmasında tedavi öncesi grubun NK hücre yüzdesi
düşük görüldü. NK hücre yüzdesinde ki azalma bu hastalığın oluşumuna ya da
gelişimine katkıda bulunmuş olabilir. Tedavi öncesi grubuna ait bireyler tedavi
gördükten sonra NK hücre yüzdesi açısından değerlendirildiğinde tedavi sonrası
grupta NK hücre yüzdesinin düştüğü belirlenmiştir. Bu sonuç istatiksel olarak anlamlı
olmamasına rağmen tüm immün sistem hücrelerinin tedavi sonrası sayılarının
düşmesi, NK hücrelerininde bundan etkilendiğini düşündürmektedir. Gruplardan
elde edilen sonuçlar birbirleri ile arasında karşılaştırıldığında en yüksek NK hücre
yüzdesini kontrol grubu gösterirken en düşük NK hücre yüzdesini ise tedavi sonrası
grup göstermiştir. Sonuçlar istatiksel olarak anlamlılık düzeyine ulaşamamıştır bu
durum gruplara dahil edilebilen birey sayısının düşük olmasından kaynaklanıyor
olabilir. Gruplara öngördüğümüz oranda birey dahil edemememiz çalışmamızın zayıf
noktasıdır ve bunun etkisini bütün deneyler sonucunda gözlemledik (Şekil 4.8, Şekil
4.9, Şekil 4.10).
İkinci olarak NK hücrelerinin alt popülasyonlarındaki değişim incelenmiştir.
CD56bright NK hücre alt popülasyonu diğer alt popülasyonlara kıyasla literatür bilgisi
ile korele olarak en düşük yüzdeye sahipti. (28,29) CD56bright NK hücre alt
popülasyonu NK hücrelerin yaklaşık %10’luk bir kısmını oluşturmaktadır. CD56bright
NK hücre alt popülasyonu tedavi öncesi ve kontrol grubu ile kıyaslandığında tedavi
öncesi grupta daha düşük yüzdeye sahiptir. CD56bright NK hücre alt popülasyonunun
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fonksiyonel olarak sitotoksik özellik göstermekten çok diğer immün hücreleri yoğun
sitokin

sekresyonu

ile

etkilediğini

bilmekteyiz.

Aslında

periferik

kanda

CD56dimCD16bright hücrelerinin daha fazla bulunmaktadır. Bir sonraki aşamada CD16+
NK hücre analizleri de bu bulguyu destekler nitelikteydi. Tedavi öncesi hastaların
CD56bright NK hücre alt popülasyonu tedaviden sonra, NK hücrelerinin azalmasına
karşın, artış göstermekteydi. Bu da NK hücrelerinin daha fazla sitokin sekresyonuna
yöneldiğini bize göstermektedir (Şekil 4.11, Şekil 4.12, Şekil 4.13).
CD16+ NK hücre alt popülasyonu tedavi öncesi ve kontrol grubu ile
kıyaslandığında tedavi öncesi grupta daha yüksek yüzdeye sahiptir. Tedavi öncesi
hastalar tedavi aldıktan sonra

CD16+ NK hücre alt popülasyonun artış

göstermekteydi. Fakat bu artış hala kontrol grubuna göre daha düşük düzeydeydi
(Şekil 4.14, Şekil 4.15, Şekil 4.16). Popko ve arkadaşlarının yaptığı çalışma bizim
control grubumuzun sonuçları ile örtüşmektedir.CD16dim/neg NK hücre alt
popülasyonu tedavi öncesi hasta grubunda ve kontrol grubuna göre daha düşük
yüzdeye sahipti. Tedavi öncesi hasta grubu tedavi aldıktan sonra CD16

dim/neg

NK

hücre alt popülasyonu yüzdesinde artış göstermiştir. Bu da bir önceki CD56 NK
hücre bulgularını destekler nitelikteydi (Şekil 4.17, 4.18, 4.19). CD16+ NK hücre ve
CD16dim/neg NK hücre alt popülasyonlarının fonksiyonel olarak işlevleri net
olmamakla birlikte CD16 reseptörünün antikor bağımlı sitotoksisitede rol oynadığını
bilmekteyiz. Ancak bunun sebebi çalışılan birey sayısının az olmasından kaynaklı
olabilir. Literatürde bizim çalışmamızdaki gibi tedavi sonrasında NK hücre alt
gruplarının dağılımını inceleyen bir araştırmaya ulaşamadığımız ve gruplardaki birey
sayılarımızın az olması nedeni ile de bu konuda çok fazla bir yorum
yapamamaktayız.
Üçüncü olarak NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesi tedavi öncesi ve
kontrol grubunda karşılaştırıldığında tedavi öncesi grupta NKp30 reseptörü taşıyan
NK hücre yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir. Tedavi öncesi bireyler tedavi aldıktan
sonra kıyaslandığında tedavi sonrasında NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre
yüzdesinde düşüş gözlenmiştir. Gruplar birbirleri arasında kıyaslandığında en yüksek
NKp30 reseptör taşıyan NK hücre yüzdesi kontrol grubunda görülürken en düşük
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NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesi tedavi sonrası grupta görülmüştür (Şekil
4.20, 4.21, 4.22). NKp30, NK hücrelerinin en önemli aktivasyon reseptörü
olduğundan dolayı NKp30 reseptöründe azalma hastalığın seyrini olumsuz yönde
etkileyebilir. Çalışmanın devamında yapılan transkriptom analizlerinde tedavi öncesi
grup ile kontrol grubu kıyaslandığında en yüksek gen ekspresyonu NKp30’u kodlayan
NCR3 geninde görülmüştür. Bunun üzerine flow sitometri analizlerinde elde edilen
verilerden

NKp30

reseptörünün

ekspresyon

düzeyinin

belirlenmesine

yönlendirmiştir. NKp30 reseptörü sayısı tedavi öncesi hasta ve kontrol grubu
karşılaştırıldığında gruplar birbiri ile benzerlik göstermektedir. Tedavi öncesi
hastalarda tedavi aldıktan sonra NKp30 reseptörü sayısının düştüğü gözlemlendi.
Nkp30 taşıyan NK hücre yüzdesi kontrol grubunda tedavi öncesine göre daha yüksek
belirlenmiş olmasına rağmen, NKp30 reseptör sayısında değişim gözlenmemiştir
(Şekil 4.23, Şekil 4.24, Şekil 4.25).
Flow sitometri analizlerinden elde edinilen bilgilere göre AML tedavisinde
kullanılan Idarubisin-Sitarabin tedavisi NK hücre alt popülasyonları üzerine etki
gösterirken NK hücre yüzdesi, NKp30 taşıyan NK hücre yüzdesi ve NKp30 sayısına
etki göstermemektedir.
NK hücre ve NKp30 reseptörü üzerinden ele alınan bu çalışmanın devamında,
tümör hücrelerinden dökülen NKp30 reseptör ligandlarının miktarının tedaviden
etkilenip etkilenmediğini tespit edebilmek için, B7-H6, BAG-6 ve GAL-3 ligandlarının
serum konsantrasyonlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Literatüre göre NK
hücrelerinin NKp30 reseptörü yolu ile aktive olduğunu gösteren bilgiler
bulunmaktadır ancak kısa bir süre sonra bu durumun tam tersine döndüğünü
gösteren yayınlar bulunmaktadır. Bunun da NKp30 ligandlarının çözünür formları ile
gerçekleştiği belirtilmiştir. Bu mekanizma tümör hücrelerinin kaçış mekanizması
olarak adlandırılmaktadır (128, 134, 135, 136). NK hücrelerinin şu anda bildiğimiz
B7-H6, BAG-6 ve GAL-3 olmak üzere üç ligandı bulunmaktadır. Bu analiz sonucunda
AML hastaları, kontrol grubu ile

hastaların tedavi aldıktan sonra grubu ile

karşılaştırılıp tümörden kaçış mekanizması aydınlatılmaya çalışılmıştır.
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Analizler sonucunda çözünür B7-H6’nın konsantrasyonu tedavi öncesi grupta
kontrol grubuna göre daha düşük düzeyde saptanmıştır. Tedavi öncesi grup ile
tedavi sonrası grup kıyaslandığında benzer düzeyde bulunduğundan alınan tedavi
çözünür B7-H6 miktarına etki göstermemektedir (Şekil 4.26) Çözünür BAG-6
konsantrasyonu tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre daha düşük düzeyde
görülmektedir. Tedavi öncesi grup ile tedavi sonrası grup kıyaslandığında tedavi
sonrası grupta daha düşük düzeyde belirlenmiştir (Şekil 4.27). Çözünür GAL-3
konsantrasyon düzeyi tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre daha düşük
düzeyde görülmektedir ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tedavi öncesi
grup ile tedavi sonrası grup kıyaslandığında tedavi sonrasında artış görülmektedir
(Şekil 4.28). Hem çözünür formların konsantrasyon değişimi hem de flow sitometri
analizi ile belirlenen tedavi öncesi grupta NKp30 reseptör yüzdesinin kontrol
grubuna göre azalması NK hücrelerinin aktivasyonunu azaltan parametrelerden
olabilir.
Aynı zamanda NK hücrelerinde ki fenotipik ve fonksiyonel anlamda tüm
değişimini belirlemek için gruplara ait bireylerden RNA izolasyonu yapılarak
transkriptom (mRNA seq) analizi yapıldı.
Bu analizler sonucunda NK hücrelerine ait kanserde çok önemli rol oynadığını
düşündüğümüz ve literatürde NK hücre aktivasyonu adına önemi belirtilen NKp30
reseptörünü kodlayan NCR3 geninin tedavi öncesi grupta kontrol grubuna kıyasla
gen ifadesinin logaritmik değerde 9.86 katlık bir artış gösterdiği belirlendi. Buna
rağmen kanser gelişiminin görülme sebeplerini elde ettiğimiz verilere dayalı olarak
bazı nedenlerle açıklayabiliriz:
NKp30 gen ifadesinde artış oranı ile NKp30’un NK hücrelerinin membran
yüzeyinde ki ifadesi ile korele olmayabilir. Burada miRNAlar etkin rol oynayabilir ki
çok sayıda miRNA’nın kontrol grubuna gore AML hastalarında değişim gösterdiğini
mRNAseq ile tesbit etmiş durumdayız. Bunların spesifitesi araştırılarak ilişkilerine
bakılabilir (Tablo 4.6) Aynı zamanda epigenetik faktörler de rol oynuyor olabilirler.
Bununla birlikte daha önce literatürde belirtilen ve üzerine birçok çalışma
yapılmış olan NK hücresine ait NCR reseptörleri NKp44, NKp46 ve diğer aktivatör-
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inhibitör birçok reseptörün gen ifadesine ait bilgi edinilememiştir. Bunun sebebi
RNA dizilimi için kullanılan poli A spesifik yöntem olabilir. Çünkü fazla eksprese olan
genlerin poli A kuyruklarının kısa olması manyetik boncuklar tarafından
yakalanmasını güçleştirebilmekte ve okuma yapılamamaktadır. Bununla birlikte 9.68.27 katlık değer aralıklarında artış ve azalış gösteren ilk 50 adet gen tespit edilmiştir
(Tablo 4.1).
Analizler sırasında NK hücresinde güçlü inhibisyon yapan KIR ailesine ait
KIR2DL3 inhibitör reseptörünün gen ifadesinde de logaritmik değerde 6.56 katlık bir
artış gözlenmiştir. Aksine NK hücreleri üzerinde güçlü inhibisyon etkisi gösteren Fas
ve CD244 inhibitör reseptörlerin gen ifadesi hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı grup
ile kıyaslandığında logaritmik değerde sırasıyla 7.04 ve 5.11 katlık azalış
göstermektedir (Tablo 4.3) Hem aktivasyon hem de inhibisyon genlerinin
ekspresyonunda artış olması literatürde belirtilen aktivator-inhibitör genler
arasındaki ince ayarı akla getirmektedir. Bu reseptörlerin ekspresyon yolaklarının
aydınlatılması ve birbirleriyle olan ilişkinin çözülmesi NK hücrelerinin daha uzun süre
tümörle savaşma yeteneğini sürdürmesi açısından önemli olabilir.
Aynı zamanda hasta tedavi sonrası grupta sağlıklı gruba kıyasla NKp30’dan
sonra en çok artış gösteren MHC sınıf I tarafından sunulan antijenik peptitlerin alt
ünitelerinin üretiminde işlev gören PSMA1 gen ifadesidir ve hasta grubunda kontrol
grubuna göre 8.72 katlık bir artış göstermektedir. Bu bulgu kendisinin tumor
hücreleri ile savaşırken aynı zamanda tümöre ve mikroçevreye ait antijenlerin
sunumunu artırarak adaptif immün system hücrelerinin aktivasyonuna da katkı
sağladığı düşüncesini desteklemektedir. MHC I molekül ekspresyon düzeylerine
bakılması ek bilgiler sağlayabilir.
Ancak transkriptom verilerine bakıldığında perforin ve granzim gibi NK
hücresinin çok güçlü sitotoksik enzimlerinin gen ifadesinde artış belirlenmemiştir.
Üstelik granzimi kodlayan GZMB geni hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba
kıyasla logaritmik değerde 3.37 katlık azalma göstermiştir. NK sitotoksisitesi ile ilgili
daha doğru yorum yapmak için çalışmanın devamında bazı sitotoksisite testleri
yapılması gereklidir.
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NK hücresinin inhibitör reseptörü olarak son yıllarda eklenmiş olan Siglec-7
reseptöründe değişim olup olmadığını belirlemek için verilerimize baktığımızda
Siglec-7 reseptörüne ait gen ifadesini yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı
tespit edemedik. Bununla birlikte Siglec ailesine ait genlerden olan SIGLEC9 ‘un gen
ifadesi hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla logaritmik olarak 6.4 katlık
artış göstermektedir. Bunun haricinde SIGLEC10 gen ifadesi her iki gruptada yüksek
derecede belirlenmiş ancak gruplar arası fark gözlenmemiştir. Jandus C. ve
arkadaşları SİGLEC9 un NK hücre inhibisyonu yaptığını çalışmalarında göstermişler
ve

tumor

glikolizasyonunun

NK

hücre

inhibisyonunda

önemli

olduğunu

belirtmişlerdir (80, 214).
NK hücreleri için çok önemli parametrelerden biri de IFN’dur. Hem NK
hücrelerinin hem de diğer immün hücrelerin aktivitesini etkileyen bu sitokini
kodlayan genlere bakıldığında üç interferon geninde değişim görülmüştür. IFNGR2
geni hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba göre logaritmik değerde 5.61 katlık
azalma gösterirken IFNA20P ve IFNAR2 genleri logaritmik değerde sırasıyla 6.61 ve
3.78 katlık artış göstermiştir. Bu genlerdeki değişim de NK hücrelerinin fonksiyonu
açısından önemlidir.
Birçok kanser tedavisinde kullanılan interlökin kombinasyonları özellikle NK
hücreleri için literatürde üzerine çalışılan konulardandır. IL-2, IL-12, IL-15 ve IL-18 NK
hücrelerinin aktivasyonunu arttıran sitokinlerdir (38). Transkriptom verilerimize
göre interlökin genleri içinden IL12A-AS1 gen ifadesinde hasta tedavi sonrası grupta
kontrol grubuna kıyasla logaritmik değerde 5.7 katlık azalma görülürken IL-5 gen
ifadesinde logaritmik değerde 6.6 katlık artış görülmüştür. NK hücre aktivasyonunu
sağlayan interlökinlerde yüksek ve anlamlı düzeyde artış görülmemesi NK
hücrelerinin fonksiyonunda azalmaya ve uygulanan interlökinlerin kombinasyon
tedavilerinden düşük verim elde edilmesine sebep olabilir. Verilerimize göre IL-18
gen ifadesi çok yüksek düzeyde görülmüş ancak her iki gruptada aynı düzeyde bir
artış olduğundan gruplar arasında anlamlı bir fark olarak değerlendirilmemiştir.
NK hücrelerinin aktivasyonu söz konusu olduğunda onun reseptörlerinin
kullandığı yolakların büyük önemi vardır. NK hücresinin kullandığı yolaklar
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transkriptom verilerimizde incelendiğinde PI3K yolağının aktivasyonu ve önemi
belirlenmiştir. PI3K yolağı ile ilişkili birçok gende yüksek düzeyde artış ve azalış
belirlenmiştir. İlişkili olduğunu düşündüğümüz diğer yolaklarda ve o yolaklara ait
genlerde gen ifadesi görülmemiştir. Hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla
PI3K yolağının inhibitörü olan PI3IP1 gen ifadesinin logaritmik değerde 2.44 katlık
artış gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 4.5)
Bu analizde elde edilen diğer önemli bir konu da kodlanmayan RNA olan,
miRNA’ların çok fazla sayıda olması ve gen ifadesinin yüksek görülmesidir.
miRNA’lar bizi AML spesifik bir biyoişaretleyi bulmaya ya da anti-sense olarak
literatürde belirtilmiş RNA’ların belirlenmesi ile hedef tedaviler açısından önemli
olabilir. Bu arştırmada mikro RNA’ların gen ifadesine bakıldığında bazılarında anlamlı
derecede farklılıklar görülmüştür. MIR324, MIR3615, MIR3911, MIR4746, MIR762
genlerinin ifadelerinde hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla azalma
görülürken MIR4271, MIR4482-1, MIR4519, MIR4665, MIR623, MIRLET7DHG
genlerinin ifadelerinde artış görülmüştür (Tablo 4.6). Literatürde hematopoez
basamaklarında

düzenleyici

rol

oynadığı

belirtilen

MIR15

gen

ifadesine

rastlanmamıştır (27). Yine literatürde belirtilmiş diğer mikro RNA MIR324, yapılan
birçok çalışmada farklı kanser türlerinde gen ifadesinin arttğı belirlenmiştir bu
sebeple kanserle ilişkili olduğu söylenmiştir ve biyoişaretleyici olarak erken tanıda
kullanılabilirliği belirlenmiştir. Verilerimizde literatür bilgisine zıt olarak MIR324 gen
ifadesi hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla azalma gözlenmiştir. Ayrıca
hasta tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla BRAF ve SHC1 onkogenlerinin
artışıda saptanmıştır.Bu artisan sitotoksisite ile ilişkisi araştırılabilir (215).
Projenin devamında kanser hücresi ve NK hücresi arasındaki ilişkinin daha
detaylı incelenmesi için hasta bireylerin blast hücreleri izole edilerek transkriptom
yapılabilir. Bu analiz bize kanser hücrelerinin hangi moleküller üzerinden kaçış
mekanizmasını kullandığı ile ilgili daha detaylı bilgi verebilir. Aynı zamanda yapılan
transkriptom verilerinden elde edilen sonuçlara göre gen ifadesi düzeyinde

artış

gösterdiğini belirlediğimiz bazı önemli aktivatör ve inhibitor veya sitokin
reseptörlerinin ifadesi flow sitometri analizleri ile daha detaylı incelenebilir. Hasta
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ve kontrol grubuna hasta almaya devam edilerek çalışmalar sürdürüldüğünde
literatüre katkı sağlayacak istatiksel olarak da anlamlı bilgilere ulaşılabilecektir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
•

NK hücrelerin transkriptom analizlerinde hasta tedavi öncesi grupta, kontrol
grubuna göre 1330 gen en fazla azalış gösterirken 1181 gen en fazla artış
gösterdi.

•

Hasta tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre en yüksek artışı gösteren
NKp30 gen ifadesidir.

•

Hasta tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre en yüksek düzeyde artış ve
azalış gösteren ilk 50 gen arasından 21 gen kodlanmayan RNA’lara ait iken 21
gen metabolik faaliyetler ile ilişkilidir.

•

Transkriptom datalarında NK ilişkili genler çekildiğinde bazı inhibitör ve
aktivatör reseptörlerin artış ve azalış gösterdiği belirlendi.

•

STRING analizinde PI3K yolağına ait gen ürünleri artış göstermektedir.

•

PI3K yolağına ait genlerde en yüksek değişimi protein fosfataz alt ünitelerini
düzenleyen genler gösterdi.

•

NKp30 reseptörünü kodlayan NCR3 geninin logaritmik değerde 9.86 katlık
artış göstermektedir.

•

NCR1 ve NCR2 gen ifadelerinin olmamasının sebebi poli A spesifik mRNA
seçimi ile yapılan RNA izolasyon yönteminden dolayı ifadesi görülmemektedir.

•

CD27-AS1 geni tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre logaritmik değerde
9.14 katlık bir azalış göstermiştir.

•

NK hücresine ait güçlü inhibisyon etkisi gösteren KIR ailesine ait KIR2DL3
inhibitör reseptörünün gen ifadesi logaritmik değerde 6.56 katlık artış
göstermiştir.

•

Hücresel işlemleri düzenleyen

PTPN6 geni tedavi öncesi grupta kontrol

grubuna göre logaritmik değerde 5.88 katlık artış göstermiştir.
•

İnflamatuvar yanıtta görev alan PIK3CD geni tedavi öncesi grupta kontrol
grubuna göre logaritmik değerde 3.41 katlık azalış göstermiştir.
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•

NK ilişkili genlerde tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre artış gösteren
SHC1 ve BRAF genleri sırasıyla logaritmik değerde 5.99 ve 3.39 katlık artış
göstermiştir.

•

Fas ve CD244 inhibitör reseptörlerin gen ifadesi tedavi öncesi grupta sağlıklı
grup ile kıyaslandığında sırasıyla logaritmik değerde 7.35 ve 7.04 katlık azalış
göstermektedir.

•

NKp44, NKp46, NKG2D, NKp80, CD70, DNAM-1, BTLA, LAG-3,TİM ve TIGIT
reseptörlerini kodlayan gen ifadeleri gözlenmemiştir.

•

Kemokin reseptörü CXC3CR1’e ait gen ifadesi gözlenmemiştir.

•

Sinyal iletim yolaklarına ait CD2, CD3-zeta, Syk ve Zap-70 moleküllerini
kodlayan gen ifadeleri gözlenmemiştir.

•

CD160, PD-1, CXCR5 ve Src moleküllerine ait gen ifadeleri ham datalarda
bulunmaktadır. Ancak anlamlı olmadığından dolayı en çok artış ve azalış
gösteren genler içinde verilmemiştir.

•

GZMB geni tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla logaritmik değerde 3.37
katlık bir azalma göstermiştir.

•

Siglec-7 reseptörüne ait gen ifadesi gözlenmemiştir.

•

SIGLEC9 gen ifadesi tedavi öncesi grupta kontrol grubuna kıyasla logaritmik
değerde 6.4 katlık artış göstermektedir.

•

IFNGR2 geni tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba göre logaritmik değerde 5.61
katlık azalma gösterirken IFNA20P ve IFNAR2 genleri logaritmik değerde
sırasıyla 6.61 ve 3.78 katlık artış göstermiştir.

•

IL12A-AS1 gen ifadesinde hasta tedavi sonrası grupta kontrol grubuna kıyasla
logaritmik değerde 5.7 katlık azalma görülürken IL-5 gen ifadesinde logaritmik
değerde 6.6 katlık artış görülmüştür.

•

IL-18 gen ifadesi çok yüksek düzeyde görülmüş ancak her iki grupta da aynı
düzeyde bir artış olduğundan gruplar arasında anlamlı bir fark olarak
değerlendirilmemiştir.
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•

MMP19 ve MMP24 genleri her iki grupta da yüksek düzey görülmüş ancak iki
grup birbirine benzer sonuçlar gösterdiği için logaritmik değerde anlamlı fark
görülmemiştir.

•

Tedavi öncesi grupta sağlıklı gruba kıyasla PI3K yolağının inhibitörü olan PI3IP1
gen ifadesinin logaritmik değerde 2.44 katlık artış gösterdiği belirlenmiştir.

•

MIR324, MIR3615, MIR3911, MIR4746, MIR762 genlerinin ifadelerinde tedavi
öncesi grupta kontrol grubuna kıyasla azalma görülürken MIR4271, MIR44821, MIR4519, MIR4665, MIR623, MIRLET7DHG genlerinin ifadelerinde artış
görülmüştür.

•

MIR324 gen ifadesi tedavi öncesi grupta kontrol grubuna kıyasla azalma
gözlenmiştir.

•

NK hücre yüzdesi tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre daha düşük
eğilimlidir (p=0.69).

•

NK hücre yüzdesi tedavi öncesi grupta tedavi sonrası gruba göre daha yüksek
eğilimlidir (p=0.76).

•

NK hücre yüzdesi tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası gruplar arasında en
yüksek düzeyde kontrol grubunda gözlendi (p=0.95).

•

CD56bright NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre
daha az gözlendi (p=0.84).

•

CD56bright NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi grup ile tedavi sonrası grup
kıyaslandığında tedavi alımı ile birlikte artış eğilimi göstermektedir (p=0.38).

•

CD56bright NK hücre alt tipi yüzdesi kontrol grubunda en yüksek düzeyde,
tedavi öncesi grubunda en düşük düzeyde belirlendi. Tedavi alımı ile birlikte
tedavi sonrası grupta tedavi öncesi gruba göre artış gözlendi (p=0.91).

•

CD16+ NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi grupta kontrol grubuna kıyasla
daha yüksek gözlendi (p=0.26).

•

CD16+ NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi grup ile tedavi sonrası grup
kıyaslandığında tedavi alımı ile birlikte artış göstermektedir (p=0.23).

•

CD16+ NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası gruplar
arasında en yüksek düzeyde tedavi öncesi grupta gözlendi (p=0.5).
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•

CD16dim/neg NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre
daha düşük düzeyde gözlendi (p=0.59).

•

CD16dim/neg NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi grup ile tedavi sonrası grup
kıyaslandığında tedavi alımı ile birlikte artış eğilimi göstermektedir (p=0.57).

•

CD16dim/neg NK hücre alt tipi yüzdesi tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası
gruplar arasında en yüksek düzeyde tedavi sonrası grupta gözlendi (p=0.77).

•

Tedavi alımı sonucunda NK hücre yüzdesinde azalma görülmesine rağmen NK
alt tipleri üzerinde etki göstermiş her üç alt tipi üzerinde de artışa sebep
olmuştur.

•

NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesi tedavi öncesi grupta kontrol
grubuna kıyasla daha düşük gözlendi (p=0.22).

•

NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesi tedavi öncesi grupta tedavi sonrası
gruba göre daha yüksek gözlendi (p=0.15).

•

NKp30 reseptörü taşıyan NK hücre yüzdesi tedavi öncesi, kontrol ve tedavi
sonrası gruplar arasında en yüksek düzeyde kontrol grubunda, en düşük
düzeyde tedavi sonrası grupta gözlendi (p=0.35).

•

NKp30 reseptörü yüzdesi, NK hücre yüzdesi ile korelasyon göstermiştir.

•

NKp30 reseptör sayısı tedavi öncesi grup (9 birey) ve kontrol grubu (7 birey)
arasında fark göstermemiştir (p=0.35).

•

NKp30 reseptör yüzdesi, tedavi öncesi grupta düşük gözlenirken sayıca farklılık
göstermemiştir.

•

NKp30 reseptör sayısı tedavi öncesi grupta tedavi sonrası gruba

göre

yükselme eğilimi göstermiştir (p=0.21).
•

NKp30 reseptör sayısı tedavi öncesi, kontrol ve tedavi sonrası 3 grup içinde
kıyaslandığında tedavi öncesi ve kontrol grubu benzer düzeyde, tedavi sonrası
grupta daha düşük düzeyde görülmüştür (p=0.07).

•

Çözünür B7-H6, tedavi öncesi grupta kontrol grubuna göre düşük düzeyde
görülmektedir (p=0.07).

•

Tedavi öncesi grup ile tedavi sonrası grup, kıyaslandığında alınan tedavi
çözünür B7-H6 miktarına etki göstermemektedir (p=0.6).
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•

Çözünür BAG-6, tedavi öncesi grupta, kontrol grubuna göre düşük düzeyde
görülmektedir (p=0.5).

•

Tedavi öncesi grup ile tedavi sonrası grup kıyaslandığında tedavi öncesi grupta
daha düşük düzeyde çözünür BAG-6 miktarı görülmektedir (p=0.3).

•

Çözünür GAL-3, tedavi öncesi grupta, kontrol grubuna göre düşük düzeyde
görülmektedir ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.005).

•

Tedavi öncesi grup ile tedavi sonrası grup kıyaslandığında tedavi sonrasında
çözünür GAL-3 miktarında artış görülmektedir (p=0.98).

•

Flow sitometri analizi için periferik kan alınmış NK spesifik işaretleyiciler ile
boyanmış, eritrositleri yok etmek için liziz solüsyonu kullanılmış sonrasında
hücre yüzeyine bağlanmayan antikorları uzaklaştırmak için yıkama işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda özellikle hasta bireylerden alınan
kanlarda eritrositlerin uzaklaştırılmasında zorluklar belirlenmiştir. Lizis
solüsyonu yerine ACK gibi eritrositleri patlatan kimyasalların kullanımı daha
etkili bir sonuç verebilir ya da periferik kan fikol üzerine yayılıp PBMC fazı
toplandığında eritrositlerden uzaklaştırılabilir. Flow sitometri datalarında
eritrositlerin varlığı, RNA izolasyonu için NK hücre ayrıştırılmasında kullanılan
PBMC fazından yapıldığında gözlenmemiş ve flow sitometri okumalarında
daha temiz bir görüntü elde edilmiştir.

•

Flow sitometri ve ELİSA yöntemleri ile yapılan analizler sonucunda istatistik
hesaplamalar için graphpad programı kullarak grafikler yapılmış ve t-student
testi ile p değerleri elde edilmiştir. Ancak p değerleri anlamlı olarak
değerlendirilmemiştir. Bunun sebebi çalışmada kullanılan tedavi öncesi grupta
9, kontrol grubunda 7 ve tedavi sonrası grupta 7 birey olmak üzere az sayıda
örnek ile çalışılmasından dolayı olabilir. Çalışmaya devam edilerek gruplardaki
birey sayısı artırılarak analizler tekrar yapılabilir. ELİSA yöntemi ile yapılan
analizlerde hasta gruba ait bireylerden biri hemolizi sebebiyle analiz
basamağında çıkartılmıştır. Tedavi öncesi grupta 8 birey, kontrol grubunda 7
birey ve hasta tedavi öncesi-sonrası kıyaslamalarında aynı 6 birey analiz
edilmiştir.
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•

AML hücreleri flow sitometride işaretlenerek NKp30’un ligandlarının
ekspresyon düzeylerine bakılabilir.

•

Transkriptom datalarından elde edilen bilgilere göre benzer düzeylerde artış
ve azalış gösteren genlerin kodladığı reseptörler arasındaki bağlantı
incelenebilir. NKp30 ve KIR reseptörleri ve FAS-CD244 reseptörleri gibi.

•

NK hücresine ait aktivatör ve inhibitör reseptörlerin dengesi önemli
olduğundan bu reseptörleri kodlayan genlerde transkriptom analizinde
değişim gösteren reseptörlerin fonksiyonu için analizler yapılabilir.

•

Kodlanmayan RNA’ların logaritmik değerde yüksek düzeyde artış ve azalış
göstermesi aynı zamanda sayıca fazla olması fonksiyonları açısından
incelenmesi gereken bir durum olabilir.

•

NCR3 gen ekspresyonundaki artış ile birlikte PI3K yolağına ait genlerin
ekspresyonunda da artış görülmesi aralarında bir ilişki olabileceğini
düşündürmektedir, bunun açıklığı kavuşturulması için western blot yöntemi
kullanılabilir veya proteomiks çalışmaları yapılabilir.

•

Tümör hücresi ve NK hücresi arasındaki ilişkinin daha detaylı incelenmesi için
hasta bireylerin blast hücreleri izole edilerek transkriptom yapılabilir. Bu analiz
tümör hücrelerinin kullandığı kaçış mekanizmasının aydınlatılması yönünden
önemlidir.
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