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ÖZET 
 
 

MEME KANSERĠ HÜCRE HATLARINDAKĠ (MCF-7) NON-KANONĠK SĠNYAL 

MOLEKÜLLERĠNĠN LEPTĠN’E BAĞLI DEĞĠġĠMLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

ABAS BĠ. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Tıbbi 

Biyokimya Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2017 

Obezite vücut yağ kütlesi ve adipositlerden türevlenen sitokinlerin (örn: leptin) yüksek 

seviyeleri ile karakterize edilen küresel bir hastalıktır. AraĢtırmalar, vücut yağlanması ve 

leptin düzeyleri ile  obezite ve kanser arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.  

Bu çalıĢmada,  meme kanseri hücreleri üzerinde leptinin farklı dozları uygulanarak pro-

anjiyogenik etkilerinin araĢtırılması ve leptinin MAPK yolağındaki kanonik ve non-kanonik 

sinyal moleküllerinin düzeylerinin saptanması amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢmamızda MCF-7 hücre hatları üzerine leptinin farklı konsantrasyonları  (0,10, 20, 100 ve 

1000 ng/ml) uygulanarak 48 saat inkübasyonu sonucu toplanan ortam mediumlarında MAPK 

multi ELISA kiti ile p44/42 MAPK, p38 MAPK, MEK1, pMEK1, SAPK/JNK ve Psapk/JNK 

moleküllerin düzeyleri saptanmıĢtır. MCF-7 hücre ortam besiyerinde Smart BCA protein 

assay kit kullanılarak total protein bakılmıĢtır. Moleküllerin miktarları ng/mg protein olarak 

hesaplanmıĢ olup, istatistiksel analizleri Kruskal Walls ve Tamheinn testi ile yapılmıĢtır. 

Elde edilen bulgulara göre leptinin düĢük dozlarında (10 ng/ml veya 20 ng/ml) leptin 

verilmeyen kontrol grubuna göre çalıĢılan sinyal moleküllerinin tümünde artıĢında istatistiksel 

açıdan %95 güven aralığında anlamlı bir fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Obezite leptin 

dozunun(100 ng/ml) p38 MAPK ve pMEK1 dıĢındaki tüm sinyal moleküllerinde etkili olduğu 

gözlenirken, farmakolojik leptin dozunda (1000 ng/ml) tüm sinyal moleküllerinde düĢüĢ  

gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢmamızda 20 ng/ml leptin dozunun uygulandığı tüm sinyal 

moleküllerinde, leptinin MAPK sinyal yolağında yer alan moleküllere indükleyici etkisinin 

maksimum olduğu saptanmıĢtır. Psapk/JNK sinyal molekülündeki artıĢın en yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu sonucun leptinin indüklediği moleküller arasında Psapk/JNK 

molekülünün belirgin bir artıĢ trendi gösterdiği bir ilk olarak çalıĢmamız ile ortaya 

çıkarılmıĢtır. 
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Leptin ile MAPK yolağının sinyal molekülleri arasındaki iliĢkiyi inceleyen herhangi bir 

literatür çalıĢmasının bulunmaması bu tez çalıĢmasının özgün olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, leptin, meme kanseri,  MAPK, non- kanonik 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF NON-CANONIC SIGNAL MOLECULES ALTERATION 

DEPENDENT ON LEPTIN IN MCF-7 BREAST CANCER CELL LINES 

 

ABAS BĠ. Adnan Menderes University Institute of Health Sciences Medicine Faculty 

Clinical Biochemistry Program Master Thesis., Aydın, 2017 

Obesity is a global disease characterized by high levels of body fat mass and cytokines (eg 

leptin) derived from adipocytes. Research shows that body fat and leptin levels are linked to 

obesity and cancer. 

In this study, it was aimed to investigate the pro-angiogenic effects of different doses of leptin 

on breast cancer cells and to determine the levels of canonical and non-canonical signaling 

molecules in the MAPK pathway of leptin. 

In our study, different concentrations of leptin (0, 10, 20, 100 and 1000 ng/ml) were applied 

on MCF-7 cell lines and MAPK multi ELISA kit was used for p44 MAPK, p38 MAPK, 

MEK1, pMEK1, / JNK and Psapk / JNK molecules have been determined. Total protein was 

determined using the Smart BCA protein assay kit on MCF-7 cell media. The quantities of the 

molecules were calculated as ng / mg protein and the statistical analyzes were performed with 

Kruskal Walls and Tamheinn test. 

According to the findings obtained, it was found that, at low doses of leptin (10 ng/ml or 20 

ng/ml) there was a statistically significant increase difference of all signal molecules studied 

compared to the control group which was not receiving leptin. In all signal molecules at the 

pharmacological leptin dose (1000 ng/ml) were likely to decrease, while obesity leptin dose 

(100 ng/ml) was found to be effective in all signaling molecules except p38 MAPK and 

pMEK1. In our study, leptin was found to have a maximal inducing effect on the molecules in 

the MAPK signaling pathway in all signal molecules where 20 ng / ml leptin dose was 

applied. It has been determined that the increase in the signal molecule of Psapk / JNK is the 

highest. This was revealed by our study as a first demonstration of a marked increase trend of 

the Psapk/JNK molecule among leptin-induced molecules. 
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The fact that there isn‟t any literature study that studies the relationship between leptin and the 

signaling pathways of the MAPK pathway suggests that this thesis study is unique. 

Key words: Obesity; Leptin; breast cancer; MAPK; non-canonical
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1. GĠRĠġ 
 

 

Obezite vücutta aĢırı yağ birikimine bağlı olarak, meme kanseri baĢta olmak üzere 

çeĢitli kanser türlerinin geliĢiminde ve prognozunda ciddi bir risk oluĢturan küresel bir 

hastalık olarak tanımlanmaktadır.  ÇalıĢmalarda, meme kanseri ile BMI (vücut kitle endeksi)  

arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmalarda, post-menopozal dönemdeki obez kadınların 

yarısının kanser olduğu rapor edilmiĢtir. Yine, lenf nodüllerine metastaz yapmıĢ ileri düzeyde 

invaziv meme kanseri hastalarının çoğunun obez kadınlar olduğu rapor edilmiĢtir. Obezite ve 

meme kanserinden ölüm oranları arasındaki iliĢkinin araĢtırıldığı pek çok çalıĢmada BMI 

yüksek olan obez kadınlarda ölüm oranının, BMI‟i düĢük olan kadınlara göre 2 kat daha fazla 

olduğu rapor edilmiĢtir. Ayrıca, Daling ve ark (2001) yaptıkları bir çalıĢmada BMI‟i yüksek 

olan kadınlarda tümörlerin yapısının genellikle ER
-
, S-faz fraksiyonu, morfolojik yapısı, 

mitotik hücre sayısı, proliferasyon belirteçlerinin ekspresyon düzeyleri yüksek olup, bunların 

daha büyük boyutlarda tümörler olduğu gözlemlenmiĢtir. Yine, BMI yüksek kadınlarda ileri 

evrelerde ve daha büyük boyutlarda, ER
- 
 meme tümörleri saptanmıĢtır (He ve ark., 2015). 

Obezite ve meme kanseri arasındaki iliĢki moleküler düzeyde test edildiğinde Creighton 

ve ark., (2012) primer meme tümörü gen ekspresyonuna hastanın obezite durumunun etkisi 

incelemek için, BMI bilinen üç hasta grubuna (normal, fazla kilolu, obez) ait 103 tümörün 

transkripsiyon profilini oluĢturmuĢlar ve obez hastaların tümörleri ile normal ve fazla kilolu 

hastaların tümörleri karĢılaĢtırdıklarında, obez hastalarda 662 genin transkripsiyon 

düzeylerinin obezite ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir. Obezite bağlantılı kanser gen mutasyonu 

olarak tanımlanan bu durum,  prognozu en kötü olan hastalarda saptanmıĢtır (Saxena ve 

Sharma 2013). Sonuç olarak, obez kadınlarda menopozal durumları farketmeksizin meme 

kanseri vakalarının çoğunda, ilk teĢhis konulduğunda hastada metastaz varlığı ve hastanın 

sağkalımının kötü olduğu gösterilmiĢtir. Bu duruma açıklama getirmeye çalıĢan ve son 

dönemlerde popüler olan birçok hipotez geliĢtirilmiĢtir. Bu hipotezlerin odak noktası ise, yağ 

doku androjenlerinin periferal aromatizasyonu sonucu artan östrojen üretimidir. Yüksek 

düzeyde östrojenin, memede post-menopozal karsinom geliĢimini tetiklemesi, obezite ve 

yüksek östrojen düzeyleri arasındaki iliĢkiyi, vücut kütlesi- meme kanseri riskini açıklamaya 

yetmemektedir. Çünkü, menopoz öncesi ve menopoz sonrası kadınların incelendiği 

çalıĢmalarda, obez kadınların bulunduğu büyük bir alt grubun tamamının ileri evrede, agresif, 

metastatik karakterli ER
-
 meme kanserine sahip olduğu görülmüĢtür.  Yeni hipotezlere göre, 
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obezite, dolaĢımdaki insülin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), inflamatör sitokinler, 

vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) gibi vasküler devamlılığı sağlayan faktörler, 

plazminojen aktivatör inhibitör-1 (PAI-1) ve adipositokinleri arttıran, endokrin bir bozukluk 

olarak kabul edilmektedir. Bu aracı moleküllerin, etkileĢime girdiği moleküller ve yolaklar 

kompleks bir moleküler ağ oluĢturmakta ve bu ağ obez durumdan etkilenmekte olup, kanser 

geliĢiminin patolojisinde etkili olmaktadır  (He ve ark., 2015). 

Adipositokinler, baĢlıca adipositlerden ve stromal hücrelerden (fibroblastlar) 

üretilmekte olup, bu hücreler olgun adiposit ve makrofajlara farklılaĢarak adipoz dokuyu 

oluĢturmaktdırlar (Saxena ve Sharma 2013). Adipositokinler endokrin, parakrin ve otokrin 

mekanizmalarda yer almaları nedeniyle, birçok biyolojik prosesi etkilemektedirler. 

Adipositokinler arasında bulunan leptin, kanser oluĢumunda onkojenik rolü nedeniyle, 

obezitenin oluĢumunda moleküler düzeyde katkıda bulunan, önemli bir aracı molekül olarak 

bilinmektedir. ÇalıĢmada, leptinin meme kanseri hücreleri üzerindeki etkileri incelenecek 

olup, non-kanonik sinyal yolağı ile iliĢkisi araĢtırılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. GENEL BĠLGĠLER 
 

 

2.1. Leptin  

 

Leptin 1994 yılında keĢfedilmiĢ, LEP geni (OB geni) tarafından kodlanan 167 amino 

asitten oluĢan 16 kDa‟luk bir protein hormondur. Bu küçük protein, leptin reseptörüne (OB-

R) bağlanmakta ve leptin ligand/reseptör aracılı yolakların kontrolünü yönlendirmektedir.  

Leptin‟in reseptörüne (OB-R) bağlanması oldukça spesifik bir olaydır. Leptin sadece OB-

R‟ye bağlanır ve aynı Ģekilde OB-R de yalnız leptin molekülüne spesifiktir. OB-R sınıf 1 

sitokin reseptör süper ailesine dahildir ve alternatif mRNA bölünmesi ile üretilen 6 farklı 

izoformdan oluĢmaktadır. Uzun formu, OB-RI veya OB-Rb tam sinyal kapasitesi ve leptinin 

primer biyolojik fonksiyonlarından sorumlu iken, kısa formu ikincil OB-R izoformları ise 

ikincil sinyal yolaklarından sorumludur (Lipsey ve ark. 2016). 

Leptin‟in kanonikal sinyal yolağında salgılanan proteinler iĢtah kontrolünde, enerji 

dengesinde ve negatif geri besleme ile glukoz homeostazında hormonal potansiyelini kontrol 

eder. Enerji düzeyinin yüksek olması, vücudun fazla trigliserid depolamasına ve 

hipotalamusun adiposit reseptörlerine sinyal yollamasına neden olur. Adipositler leptini üretir 

ve salgılar, daha sonra bu protein endokrin sinyal aracılığıyla beyine iletilir.  Leptin, uzun 

formu olan OB-R‟nin ekstrasellüler kısmına bağlanmakta ve JAK2 proteinini aktive 

etmektedir. JAK2 molekülü de, OB-R‟nin hücre içinde yer alan üç tirozin ucunu (Tyr985, 

Tyr1077 ve Tyr1138) fosforile etmektedir. Hipotalamik hücrelerdeki bu üç bölgenin 

fosforilasyonu ve aktivasyonu tokluk kontrolü, enerji/glukoz dengesinin düzenlenmesi ve 

üremenin regülasyonundan sorumlu negatif feedback mekanizmasının düzenlenmesinde 

sinyal akıĢını baĢlatır. Bu mekanizma, obezite durumunda iĢlev dıĢı kaldığından endojen 

leptin sinyal yolakları yanıt vermeyinceye kadar vücuttaki leptin artıĢı devam etmekte ve bu 

durum leptin direnci olarak tanımlanmaktadır. Obez bireylerin çoğunda leptin direnci 

görülmekte olup, bu direnç sırasında dolaĢımda leptin düzeyleri artarken, diğer yandan 

tokluğu uyaran sinyal mekanizmalarında bozukluk meydana gelmektedir. Yüksek leptin 

düzeyleri, kanser hücrelerinin proliferasyonunu indüklemekte, obezite ve kanserin gidiĢatı 

arasında kilit rolü olabileceği düĢünülmektedir (Lipsey ve ark., 2016). 
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ġekil 1: Leptin Reseptörünün Ġnternalizasyonu   

Lizozomal içe alımın Ģematik olarak gösterilmesi ve leptin reseptörlerinin, klatrin kaplı veziküllerle 

parçalanması  (Frühbeck 2006'dan değiĢtirilerek alınmıĢtır). 

 

 

2.2. Leptin ve Meme Kanseri 

 

Normal meme geliĢiminde leptinin rolünü anlamak, leptin ve reseptörünün (OB-R) 

meme kanseri seyrini nasıl etkilediğini tanımlamak açısından oldukça önemlidir. Ġnsan 

memesi primer olarak adipoz dokudan oluĢmakta ve bu organ leptin üretimi ve 

sekresyonunun baĢlıca bölgesi olmaktadır. Leptin sinyalinin meme bezi geliĢiminde rol 

oynadığı gösterilmiĢ olup,  leptin ve OB-R ekspresyonunun önemi fare modellerinde 

araĢtırılmıĢtır. Bir çalıĢmada, leptin sinyal eksikliği olan (leptin eksikliği ob/ob veya 

fonksiyonel leptin reseptörü eksikliği db/db) mutant farelerde normal meme bezi oluĢumu 

gözlenmemiĢtir. Ayrıca, ob/ob ve db/db farelerde meme tümörü görülme sıklığı çok düĢüktür. 

Bununla birlikte, normal insan meme bezi dokusunda düĢük OB-R ekspresyonu 

görülmektedir. Diğer yandan, meme bezindeki kanser hücrelerinde OB-R‟nin aĢırı 

ekspresyonu ve leptinin bu uyarana yanıt olarak anjiyogenik faktörlerin (VEGF, VEGFR-2) 

üretimini arttırdığı görülmüĢtür (Lipsey ve ark.,  2016). 
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2.2.1. Leptinin Meme Kanseri Üzerindeki Onkojenik Etkileri 

 

Leptin‟in in vitro ortamda ER
+
 (östrojen bağımlı) ve ER (östrojen bağımsız) meme 

kanseri hücrelerinde proliferasyonu arttırdığı saptanmıĢ olup, leptin sinyalinin inhibisyonu ile 

ER
+
 ve ER

-
 meme kanseri geliĢiminin durdurulduğu gösterilmiĢtir. Yapılan son çalıĢmalarda, 

meme kanseri doku örneklerinin immunohistokimyasal analizlerinden elde edilen verilere 

göre, örneklerin %61‟inde leptin ve OB-R pozitif saptanmıĢ olup, leptin ekspresyonu ile 

meme kanseri progresyonu arasında güçlü bir korelasyon olduğu gösterilmiĢtir.  Ayrıca, siklin 

D1 ve Cdk2‟nin leptin aracılı indüksiyonu in vitro yöntemlerle meme kanseri hücrelerinde 

gösterilmiĢtir. Zheng ve ark. (2012) MMTV-Wnt-1 (Wnt-1 protoonkogeni içeren 

transkripsiyonel olarak Mouse Mammary Tumor Virus ile hiperplazi ve adenokarsinom 

geliĢtirilmiĢ int-1 fareleri) aktif olan transgenik farelerde, siklin D1 ekpresyonunun 

regülasyonunun, leptin sinyali ile aktive olduğunu rapor etmiĢlerdir.  ÇalıĢmalar,  TNBC 

(Triple Negative Breast Cancer Cells, üçlü negatif meme kanseri hücreleri)  hücrelerinde 

ION-LPrA2 (innovative leptin antagonist bound to nanoparticles, inovatif leptin antagonisti 

bağlı nanopartiküller) kullanılarak leptin sinyalinin inhibisyonunun,  meme kanserinde hücre 

döngüsünün S fazının iĢleyiĢini durdurduğunu gösterilmiĢtir (Miller-Kleinhenz ve ark., 2015). 

  (Ren ve ark., 2010). 

LeptinLeptin‟in proliferatif yolaktaki sinyal etkisi, telomeraz aktivitesine de bağlıdır 

ve leptin‟in MCF-7 hücrelerinde doza bağlı olarak telomaraz aktivitesini indüklediği 

gösterilmiĢtir. Leptinin hTERT (telomerazın revers transkriptazından sorumlu bir enzim) 

transkripsiyonunu aktive ettiği rapor edilmiĢtir. Yapılan tüm bu çalıĢmalar leptin sinyalinin 

meme kanseri hücre prolifersyonunu telomeraz aktivitesi aracılığıyla arttırdığını 

göstermektedir, meme kanseri hücrelerinin canlılığı üzerine farklı mekanizmalar aracılığıyla 

da etki etmektedir. Apoptozdan kaçınma mekanizmaları, insan meme kanserinde solid 

tümörlerin geliĢimine yol açmaktadır. Ray ve ark., (2007) tarafından TNBC canlılığının leptin 

sinyali etkisiyle arttırıldığına dair yapılan çalıĢmalar bulunmaktadır. Ayrıca, TNBC‟nin 

yapısında bulunan apoptotik bir proteinin ekspresyonu ile leptin arasında zıt bir iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır. Leptinin,  Bcl-XL (B-cell lymphoma-extra large transmembrane molecule) ve 

Bcl-2 proteinlerini indüklediği ve TNBC canlılığını arttırdığı gözlenmiĢtir. Bu hayatta kalma 

mekanizması, leptinin meme kanseri hücrelerindeki Bcl-2 proteinini regüle etme yeteneği ile 

apoptozdan kaçınması yoluyla sağlanmaktadır (Ray ve ark., 2007). VEGF ve reseptörü 

VEGFR-2 ekspresyonu dokulardaki damarlanma oluĢumunun bir göstergesi olup, VEGF‟nin 
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VEGFR-2‟ye bağlanması neovaskülarizasyon ile sonuçlanan bir kaskad sinyal mekanizmasını 

baĢlatmaktadır.  Ayrıca, VEGF/VEGFR-2 oranı, otokrin ve parakrin olarak meme kanseri 

hücrelerinin hayatta kalması üzerinde önemli bir rol oynamaktadır (Gonzalez-Perez ve ark., 

2013). 

Leptin, tümör anjiyogenezinde esansiyal bir rol oynayan pro-anjiyogenik bir faktör 

olup, meme kanseri geliĢimini indüklemekte ve VEGF ile reseptörü olan VEGFR-2 üretimini 

belirgin bir biçimde arttırmaktadır. IL-1 sitokin ailesi de anjiyogenez ile iliĢkili olup, leptinin 

VEGF/VEGFR-2 regülasyonuna olan etkisi bilinmektedir. IL-1‟in leptin tarafından direkt 

indüksiyonu ile dolaylı olarak VEGF/VEGFR-2  oranını arttırıcı yönde regülasyonu rapor 

edilmiĢtir  (Zhou ve ark., 2011). 

Obezitenin meme kanserinde leptin-Notch sinyal ekseni oluĢturup oluĢturmadığını 

araĢtırmak için, insan MCF-7, MDA-MB231, fare E0771 hücrelerinde, biri zayıf diğeri diyete 

bağlı obezite geliĢtirilmiĢ ve aynı genetiğe sahip C57BL/6J ırkı diĢi farelerde oluĢturulan 

E0771 tümörlerinde Notch saptanmıĢtır.  

Meme kanserinde yüksek insidans, agresiflik ve kötü prognoz rapor edilen obez 

hastalarda leptin kaynaklı Notch‟un ilgili olduğunu düĢündürmektedir. (Guo ve Gonzalez-

Perez 2011; Battle ve ark. 2014). ER
+,

 ER
-
 ve TNBC dokularında NILCO (Notch, Interleukin -

1, Leptin Crosstalk Outcome) biyobelirtecinin farklı oranlarda ifade edildiği bulunmuĢtur. Ren ve 

ark., (2003) çalıĢmalarında, leptin molekülünün indüklediği, Notch ve IL-1 enflamatuar 

sistemlerinin, meme kanseri hücresinin hayatta kalımı ve proliferasyonunun regülasyonunda 

önemli rol oynadığını göstermiĢlerdir.  Dirençli DMBA [7, 12-dimetilbenz (a) antrasene]- 

kaynaklı kanser olan obez farelerde, spontan meme tümörü oluĢumu sırasında meme kanseri 

hücrelerinin çoğalmasında NILCO-leptin sinyalizasyonunun eĢzamanlı aktivasyonunun aracı 

olduğu gösterilmiĢtir. Bu mekanizmaların birlikte iĢleyerek anjiyogenez, hücre proliferasyonu 

ve meme kanseri hücrelerinin sağkalımını arttırmasının obez hastalarda daha fazla 

görülebileceğini düĢündürmektedir (ġekil 2). NILCO'nun hedef alınması meme kanseri 

büyümesini ve anjiyogenezi kontrol etmeye yönelik yeni farmakolojik stratejiler tasarlamaya 

yardımcı olabilir (Guo ve ark. 2012). 
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ġekil 2. Leptin’in onkojenik rolü  

Kanser hücrelerinde görülen obezite, Notch, IL-1 ve leptinin birlikte hareketinin (NILCO) 

Ģematik olarak gösteriliĢi. Adipositler veya kanser hücreleri tarafından salgılanan leptin, 

kanser hücrelerinde OB-R reseptörüne bağlanır. Kanser hücrelerinde hayatta kalma, 

proliferasyon, invazyon, migrasyon, anjiyojenez ve anti-apoptozu indüklemek için Notch ve 

IL-1 sistemleri ile leptin sinyalleri eĢ zamanlı devreye girmektedir. Bu leptin hareketlerinin 

meme, endometriyal ve pankreatik kanserlerin ilerlemesine neden olduğu gösterilmiĢtir 

(Lipsey ve ark., 2016'dan değiĢtirilerek alınmıĢtır). 

 

 

2.2.2. Leptin, Obezite ve Meme Kanseri Terapileri 

 

Gıda ve Ġlaç Ġdaresi, 1998 yılında meme kanseri tedavisinde kullanılmak üzere seçici 

östrojen reseptör modülatörü olan TAM (Tamoksifen) kullanımına izin vermiĢtir. TAM, 

meme riski yüksek menopoz öncesi / menopoz sonrası kadınlarda koruma amaçlı kemoterapi 

amacıyla ilaç olarak yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. TAM, ER
+
 ve PR

+
 (progesterona 

duyarlı) meme kanserlerini hedeflemekte olup, kontra lateral mem kanseri riskinin azaltılması 

için kullanılmaktadır. Bu nedenle, Ulusal Kanser Enstitüsü, uzun süreli TAM kimyasal 
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önleyicisini önermekte ve bugüne kadar yılda 7 milyondan fazla hasta TAM kullanmaktadır 

(National Cancer Institute, 2015). 

Geleneksel terapötik meme kanseri tedavileri yorgunluk, ağrı, iĢtahsızlık, mide 

bulantısı, kusma gibi çeĢitli yan etkiler nedeniyle genellikle hastalar üzerinde ağır bir etki 

gösterebilir. Ek olarak, kanser hücre popülasyonları sıklıkla tedaviye direnç kazanmaktadır 

(Kieran ve ark., 2012; Qian ve ark., 2015). TAM ile tedavi edilen meme kanseri hastaları 

sıklıkla ilaç direnci gösterirler, bunun nedenleri tamamen bilinmemekte olup, obezite 

sinyallerine (örn; leptin) bağlı olabileceği öne sürülmüĢtür.  TAM, leptin ekspresyonunda bir 

artıĢa neden olmakta, buna karĢılık leptin, östrojen reseptörünü aktive edebilmekte ve 

aromataz aktivitesini arttırabilmekte olup, bu da östrojen sentezinin indüksiyonuna neden 

olmaktadır (Catalano ve ark., 2003). Leptinin meme kanseri hücrelerindeki TAM'ın 

kemoterapötik etkilerine karĢı koyduğu in vitro olarak gösterilmiĢtir. Ayrıca, TAM‟e dirençli 

meme kanseri hücrelerinin OB-R gen ifadesi azaltıldığında in vitro olarak daha az proliferatif 

özellik gösterdiği tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak, leptin sinyali kemoterapötik tedaviler 

sırasında adjuvan olarak kullanılabilecek yeni inhibitörlerin geliĢtirilmesi için hedeflenmiĢ bir 

çalıĢma alanı haline gelmiĢtir (Gonzalez ve Leavis 2003). 

Elde edilen son verilere göre, meme kanseri hücrelerinde TAM direncinin aracı 

molekülü olarak leptin ve STAT3 (sinyal iletim ve transkripsiyon aktivatörü-3) fosforilasyonu 

arasındaki sinerjistik iliĢki rapor edilmiĢtir. 72 saat süreyle 2 μmol/L TAM ile in vitro 

muamele edildiğinde, MCF-7 ve MCF-7 / HER2 hücre hatlarında, hücre canlılığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir düĢüĢ olmuĢtur. Buna karĢılık, 2 μmol/L TAM + 200 ng / mL 

leptin kombinasyonu ile 72 saatlik muame sonucunda MCF-7 ve MCF-7/HER2 hücre 

hatlarının canlılığı üzerine hücre canlılığının düĢüĢünü engelleyici yönde bir etki sağladığı 

görülmüĢtür. TAM + leptin ile tedavi edilen MCF-7 hücrelerinde STAT3 fosforilasyonunun 

(aktivasyon) arttığı, buna karĢın tek baĢına TAM ile tedavi edilen MCF-7/HER2 hücrelerinde, 

fosforile STAT3'ün azaldığı gözlemlenmiĢtir (Papanikolaou ve ark.,. 2015). Bununla birlikte, 

TAM tedavisinin obez ve obez olmayan ER
+
 meme kanseri hastaları üzerindeki etkilerinin 

araĢtırılması sonucundaki veriler, TAM'ın meme kanseri olan obez hastalar için etkili bir 

tedavi olmaya devam edebileceğini göstermektedir. TAM ile tedavi edilen hem obez hem de 

obez olmayan kadınlarda genel mortalitenin azaldığını, benzer bir BMI'ye sahip olan ve 

plasebo alan kadınlara kıyasla daha düĢük olduğunu göstermektedir (Dignam ve ark., 2003). 
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Leptin seviyeleri ve kemoterapötik direnç mekanizmaları arasındaki bağlantı in vitro 

ortamda MCF-7 meme kanseri hücre dizisinde gösterilmiĢtir. MCF-7 hücreleri 10 gün 

boyunca  100 ng/mL leptin, 9. günde ise 10 μmol/L CIS (sisplatin)  ile muamele edilmiĢ ve  

tedavi boyunca  kronik leptin muamelesinin hücrelerde CIS sitotoksistesini engellediği ve 

meme kanseri hücrelerinin sağ kalımını desteklediği gösterilmiĢtir (Nadal-Serrano ve ark., 

2015). 

 

 

2.3. Leptin Sinyal Yolakları 

 

Son birkaç yılda, leptinin reseptörüne bağlanmasından kaynaklanan sinyal olaylarının 

incelenmesi, leptinin fonksiyonunun biyokimyasal ve moleküler mekanizmalarının daha iyi 

anlaĢılmasını sağlamıĢtır. IL-6 reseptör ailesinin GP 130 (glikoprotein 130) alt birimi gibi 

diğer sınıf I sitokin reseptörleri ile OB-R'nin homolojisi, leptin bağlanmasının JAK (Janus 

kinazlar) ve STAT'ların aktivasyonu da dahil olmak üzere sitokin reseptör benzeri sinyallere 

aracılık edebileceğini göstermektedir (Baumann ve ark.,1996). Leptin ve reseptörleri nispeten 

yakın bir geçmiĢte keĢfedilmesine rağmen, sınıf I sitokin reseptör aracılı sinyalizasyon ve 

fizyolojik düzenlemenin moleküler ayrıntıları hakkında önceden beri çok Ģey bilinmektedir. 

Bu nedenle, bu sitokin reseptör süper ailesinin bir üyesi olarak OB-R'nin erken tanınması, 

leptin tarafından aktive edilen ana sinyal basamaklarından birisi olan JAK/STAT yolağının 

çabuk tanımlanmasına neden olmuĢtur (Hegyi ve ark., 2004).  

 

 

2.3.1. JAK/STAT Sinyal Kaskadı 

 

JAK/STAT (Janus kinaz sinyal iletim ve transkripsiyon aktivatörü sinyal yolağı) 

sitokinlerin ve büyüme faktörlerinin önemli bir regülatör merkezidir. Adipoz dokudan 

salgılanan ana adiponektinlerden biri olan leptinin çeĢitli kanser tiplerinin görülme sıklığı, 

ilerleme, nüks etme ve kanser hücrelerinin kimyasallara karĢı direnç kazanmasında önemli bir 

rol üstlendiği öne sürülmektedir (Mullen ve Gonzalez-Perez 2016). Leptinin, OB-R‟ye 

bağlanması ile JAK/STAT aktivasyonu tetiklenmekte ve kanser tedavisinde hedef olarak 

belirlenen güncel bir konu olarak çalıĢmaların odağında yer almaktadır. (Frühbeck G.,  2006) 
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JAK/STAT yolu, reseptör olmayan dört adet tirozin kinaz (JAK) ve spesifik serin ve 

tirozin uçlarının fosforilasyonu ile düzenlenen yedi adet 85-95 kDa‟luk transkripsiyon faktörü 

(STAT'lar) içermektedir. Tipik olarak, JAK/STAT sinyal iletim kaskadı interferonlar, 

interlökinler veya intrinsik kinaz aktivitesine sahip olmayan sitokin reseptörleri tarafından 

aktive edilmektedir.  JAK etkileĢimi ve aktivasyonu için, prolince zengin bir 'box1' bölgesi 

içeren fonksiyonel sitokin reseptörleri gereklidir (Ihle ve Kerr 1995). Ayrıca, 'box2' olarak 

adlandırılan “daha az ama iyi korunmuĢ” diziler JAK etkileĢimleri ve izoform seçiciliğinde 

rol oynamaktadır. JAK ailesinin bilinen dört üyesinden JAK1, JAK2 ve TYK2 (tirozin kinaz 

2) yaygın olarak eksprese edilirken, JAK3 yalnızca hematopoietik bağıĢıklık sistemlerinin 

hücrelerinde bulunmaktadır (Ihle IN.,  1995). OB-R'de intrinsik bir tirozin kinaz alanı yoktur 

ve bu nedenle sitoplazmik kinazlar, özellikle JAK2'‟ye bağlanmaktadır. Box1 ve box2 

bölgelerinin, JAK'ları bağladığı bilinmektedir. Buna rağmen, leptin sinyalizasyonu 

kapsamındaki JAK aktivasyonu için yalnızca Box1 ve civarındaki amino asitlerin gerekli 

olduğu bildirilmiĢtir (Kloek ve ark.,  2002). Box1 ve hücre içi kısımdaki 31-36 alanındaki 

amino asitlerin sinyal aktivasyonu açısından gerekli olduğu belirlenmiĢken,  bu etkileĢim için 

37-48 alanındaki amino asitlerin sinyal artıĢında rol oynadığı, ancak diğer moleküller ile 

yerinin doldurulabilir olduğu gösterilmiĢtir (Kloek ve ark., 2002). Tüm OB-R izoformlarının 

hücre içi membran bölgesinde yan yana Box1 JAK bağlanma alanını içerirken, OB-Rb formu  

Box2 bölgesi ve STAT bağlama alanlarını da içermektedir.  Yalnızca, OB-Rb baĢlangıçta 

sinyal kapasitesine sahip izoform olarak görülmesine rağmen, kısa izoformların da farklı 

sinyal kapasiteleri olduğu gösterilmiĢtir (Hileman ve ark., 2000).  
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ġekil 3: Leptin’in JAK/STAT sinyal yolağı mekanizması 

Leptin (L) bağlandığında, JAK'lerin yan yana gelmesine izin veren ve daha sonra aktive 

olacak ve reseptör (B) üzerindeki diğer JAK'ları ve tirozin kalıntıları tirozin-fosforilleyen bir 

konformasyonel değiĢim gerçekleĢir (A). JAK2'nin aktivasyonu, reseptörün sitoplazmik 

bölgesindeki transfosforilasyon ve ardından tirozin kalıntılarının fosforilasyonu ile oluĢur. 

Tyr1138'in fosforilasyonu, daha sonra reseptör ile iliĢkili JAK'lerin substratları haline gelen 

STAT'lerin bir araya getirilmesine olanak tanır. STAT'lerin fosforilasyonu, reseptörden 

ayrıĢmalara ve hedef genlerin (D) promotör bölgelerine bağlanan gen ekspresyonunu 

düzenlemek üzere çekirdeğe translokasyon yapan aktif dimerler (C) oluĢumuna yol açar 

(Frühbeck G., 2006'den değiĢtirilerek alınmıĢtır). 

 

 

2.3.2. p38 MAPK Sinyal Kaskadı 

 

MAPK (mitojenle aktive olan protein kinazlar) proliferasyon, farklılaĢma, motilite, 

stres tepkisi, apoptoz ve hayatta kalma gibi çeĢitli temel hücresel süreçlerde yer alan, oldukça 

korunmuĢ bir serin/treonin protein kinaz ailesidir. Genellikle kabul görmüĢ MAPK'ler 

arasında, hücre dıĢı sinyalle düzenlenmiĢ kinaz 1 ve 2 (Erk1/2 veya p44/42), c-Jun N-terminal 



12 
 

kinazları 1-3 (JNK1-3) / stres aktive protein kinazları (SAPK1A, 1B, lC) , P38 izoformları 

(p38α, β, γ ve δ) ve Erk5 bulunmaktadır. Daha az çalıĢılan atipik MAPK'ler arasında ise 

Nemo benzeri kinaz (NLK), Erk3 / 4 ve Erk7 / 8 bulunmaktadır (Cargnello ve Roux 2011). 

P38 MAPK ailesinin ilk üyesi, lipopolisakkaritlere yanıt olarak hızlı bir Ģekilde 

fosforillenen, pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini inhibe eden piridinilimidazol ilaçların 

hedefi olarak, IL-1, arsenit ve ısı Ģoku ile uyarılan hücrelerde aktivatör olarak hareket eden 4 

grup tarafından 38 kDa‟luk bir protein olarak tanımlanmıĢtır (Rouse ve ark., 2017). Bu 

protein, ozmotik yanıtın önemli bir düzenleyicisi olan Saccharomyces cerevisiae Hog1'in 

homologu olarak bulunmuĢ olup, p38α (MAPK14) olarak tanımlanmıĢtır.  Diğer p38 MAPK 

ailesi üyelerinin hepsinin amino asit dizisi %60 benzer olup, ardı ardına klonlanarak p38β 

(MAPK11), p38γ [SAPK (stresle aktive protein kinaz) 3, ERK (hücre dıĢı sinyalle 

düzenlenmiĢ kinaz) 6 veya MAPK12] ve p38δ (SAPK4 veya MAPK13) olarak 

isimlendirilmiĢlerdir (Jiang ve ark.,1997). p38 MAPK'lardan dördü farklı genlerle 

kodlanmakta ve farklı doku ekspresyonu modellerine sahiptirler. p38α çoğu hücre tipinde 

önemli düzeylerde ve her yerde bulunurken diğerleri daha dokuya spesifik bir Ģekilde 

eksprese edilir. Örnek vermek gerekirse; p38β beyinde, p38γ iskelet kasında ve p38δ endokrin 

bezlerde bulunur. P38 MAPK ailesi üyelerinin örtüĢen substrat spesifiklikleri olduğu gibi, 

birtakım farklılıkları da rapor edilmiĢtir. Belirli bazı substratlar p38α ve p38β tarafından p38γ 

ve p38δ 'e göre daha iyi fosforile edilebildiği gibi bazı substratlar için ise tam tersi geçerlidir 

(Cuenda ve Rousseau 2007). Spesifik p38 MAPK aile bireylerinin genetik olarak yok 

edilmesi, iĢlevsel çokluğun varlığını da göstermiĢtir. Örneğin, SAP'nin (sinapsla iliĢkili 

protein) 97/hDlg (insan disklerinde bolca bulunur) ozmotik Ģokla indüklenen fosforilasyonuna 

genellikle p38γ aracılık eder, ancak bu kinaz yokluğunda diğer p38 MAPK'ların bu iĢlevi 

gerçekleĢtirebildiği görülmüĢtür (Sabio ve ark., 2005).  

MAPK ailesinin ERK üyeleri, iyi tanımlanmıĢ Ras/Raf/MAPK sinyalizasyon 

kaskadının bileĢenleridir ve leptin de dahil olmak üzere geniĢ uyaranlarla devreye girmektedir 

(ġekil 4). MAPK yolu, OB-Ra tarafından daha fazla olmak üzere, hem OB-Ra hem OB-Rb 

tarafından uyarılmaktadır (Bjørbæk ve ark., 1997). OB-R'nin uç kısmı, MAPK sinyalizasyonu 

için gerekli olmasa da, maksimum reseptör aktivasyonunu sağlamak için uzun reseptörün 

hücre içi kısmının tamamı gerekmektedir. Bu, leptinin MAPK kaskadını iki farklı yoldan, 

yani JAK2 reseptörüyle iliĢkili aktivasyonun tirozin fosforilasyonu yoluyla veya reseptör 

fosforilasyonundan bağımsız olarak tetikleyebildiğini göstermektedir (Hegyi ve ark., 2004).  
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Aktive edilmiĢ MEK'ler (MAPK / ERK kinazları) ERK'ları fosforile eder ve sonunda 

hücre çoğalması ve farklılaĢmasına katılan c-fos ve egr-1 gibi spesifik hedef genlerin ifade 

edilmesine yol açarlar. Hem in vivo hem in vitro da merkezi ve çevresel olarak MAPK sinyal 

yolağının aktivasyonu gözlenmiĢtir. Osteoblastik prekürsör hücrelerde leptinin sitoplazma 

fosfolipaz A'nın ERK1/2 aktivasyonu aracılığıyla, MAPK kaskadı üzerinden apoptozu 

indüklediği ve bunun da sitokrom c salınımına ve sonucunda kaspaz 3 ve kaspaz 9 

indüksiyonuna neden olduğu gösterilmiĢtir (Kim ve ark., 2003). Monositlerde leptin, p42 / 44 

MAPK üzerinden ve bunun sonucunda NF-κB (nükleer faktör κB) / PU.1 bağlanma bölgesi 

aracılığıyla IL-1Ra'nın (IL-1 reseptör antagonisti) promoterini aktive etmektedir (Dreyer ve 

ark., 2003). Bir baĢka araĢtırma leptinin, beyaz yağ dokusunda NOS (nitrik oksit sentaz 

aktivitesini), PKA (protein kinaz A) ve p42 / 44 MAPK'yi içeren kompleks bir mekanizma ile 

stimüle ettiğini ortaya koymuĢtur (Mehebik ve ark., 2005). 

Ozmotik stres, ısı Ģoku ve sitokinler de dahil olmak üzere geniĢ bir spekturumdaki 

uyaranlar MAPK ailesinin baĢka bir üyesini, yani p38 MAPK'yi aktive eder (Sweeney G., 

2002). Leptinin, p38 MAPK'ın fosforilasyonunu mono-nükleer hücrelerde ve L6 kas 

hücrelerinde, direkt olarak değil de insülinle uyarılmıĢ p38 MAPK fosforilasyonunu azaltarak 

dolaylı yoldan arttırdığı gösterilmiĢtir (van den Brink ve ark., 2000).  Leptin, diğer sitokinler, 

büyüme faktörleri ve stres aktivatörleri, stresle aktive protein kinazı JNK (c-Jun N-terminal 

kinaz) aktive etme kabiliyetine sahiptir. Bu bağlamda; leptinin, uyarılan Kupffer hücreleri 

vasıtasıyla LPS (lipopolisakarit)‟deki p38 ve JNK MAPK aracılığıyla TNF-α (tümör nekroz 

faktörü-α) üretimini arttırdığı bildirilmiĢtir (Shen ve ark., 2005). Vasküler düz kas 

hücrelerinde, leptin molekülü p38 MAPK yoluyla hipertrofiyi indüklemektedir (Frühbeck ve 

Salvador 2000), bu durum leptin hormonunun kardiyovasküler fizyolojideki potansiyel rolünü 

ve vaskülerde yeniden modellemeyi etkilediğini göstermektedir. Genel olarak, leptin sinyal 

iletiminin kesin yolu, yukarı akıĢ aktivatörleri ile p38 ve JNK MAPK yollarının aĢağı akıĢ 

hedefleri tamamen belirlenmiĢ durumdadır. AĢağı yöndeki hedefler ile ilgili olarak, NF-

κB'nin düzenlenmesi, bu temel transkripsiyon faktörünün, TNF-α ve IL-1β gibi pro-

inflamatuar sitokinlerin transkripsiyonel düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmekte 

olduğundan ileriki çalıĢmalar için mutlaka çalıĢılması gereken bir yol olduğu öne sürülmüĢtür 

(Frühbeck G., 2006). 
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ġekil 4: Leptin’in MAPK yolağının mekanizması 

MAPK ailesinin ERK üyeleri, iyi tanımlanmıĢ Ras / Raf / MAPK sinyalleĢme kaskadının 

bileĢenleri olup leptin (L) ile aktive olmuĢtur (Frühbeck G., 2006'dan değiĢtirilerek 

alınmıĢtır). 

Kanonik p38 MAPK-aktivasyon yolu, hem substratlara bağlanma hem de p38 

MAPK'lerin katalitik aktivitesini arttıran yapısal değiĢikliklere neden olan, aktivasyon 

halkasında treonin ve tirozin uçlarından MAP2K ile katalize edilmiĢ fosforilasyonunu 

içermektedir. Aslında, farelerde gen hedefleme deneyleri, MKK3 ve MKK6'nın p38α 

aktivasyonunda önemli rol oynadığını göstermiĢtir (Brancho ve ark. 2003). Bununla birlikte, 

p38α'nın (ve muhtemelen P38β) kanonik olmayan (non-kanonik) mekanizmalarının 

aktivasyonu da tanımlanmıĢtır. Biri, antijen reseptörü [TCR (T hücre reseptörü)] uyarılmıĢ T-

lenfositlerine spesifiktir (Salvador ve ark., 2005) 

Kanonik MAP2K aracılı mekanizma ile karĢılaĢtırıldığında kanonik olmayan TCR 

aracılı aktivasyon yolunun önemi, Tyr323'ün fenilalanin ile değiĢtirildiği p38α-knockin 

farelerinin üretilmesi ile araĢtırılmıĢtır. Bu fareler doğurgan olup,  aktivasyon mekanizması 

olarak Tyr323 fosforilasyonu her dokuda bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu farelerdeki T 
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hücrelerinde p38α, TCR stimülasyon sırasında aktive olmaz ve Tyr323 fosforilasyonun 

gerçekleĢtiği baĢka bir yolun kullanılması Ģarttır. Knockin farelerden, T hücrelerinde p38α'yı 

aktive etmedeki baĢarısızlık, hücre döngüsü giriĢinde anlık bir gecikme ile sonuçlanır, ancak 

bu nokta geçildiğinde, hücrelerin normal bölünmeye uğradığı görülmektedir.  Ayrıca, TCR ile 

aktive olan knockin T-lenfositlerinde IFNy (interferon γ) üretimi azalmaktadır. Bu nedenle, 

Tyr323 aracılı kanonik olmayan yol, TCR aracılığıyla p38α'nın aktivasyonunun fizyolojik 

yoludur ve normal Th1 fonksiyonu için gerekli olduğu düĢünülmektedir ancak Th1‟in 

oluĢması için gerekli değildir (Jirmanova ve ark., 2009). p38α aktivasyonunun baĢka bir 

alternif yolu Ģu Ģekildedir: TAB1 (TAK1-bağlayıcı protein1), p38α'ya bağlanabilir, ancak 

diğer p38 MAPK ailesi üyelerine bağlanamaz ve aktivasyon halkasında p38α 

otofosforilasyonunu indükler (Ge ve ark., 2002). 

Son olarak, üçüncü bir kanonik olmayan MAP2K bağımsız mekanizma P38 için 

MAPK aktivasyonunun, HeLa hücrelerinde p38α aracılı apoptoza yol açan bir abortif S-fazını 

indükleyen protein kinaz Cdc7'in aĢağı regülasyonunu içerir ve altta yatan mekanizma 

belirsizliğini korumaktadır (Im ve Lee 2008). 

 

ġekil 5: p38 MAPK sinyal kaskadı 
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P38 MAPK'lar (α, β, γ ve δ), çeĢitli çevresel stresler ve enflamatuar sitokinler tarafından 

aktive edilen MAPK ailesinin üyesidir. Diğer MAPK kaskadlarında olduğu gibi, membran-

proksimal bileĢen MAPKKK, tipik olarak bir MEKK veya karıĢık bir soy kinazı (MLK) 'dir. 

MAPKKK, MKK3 / 6, p38 MAPK kinazlarını fosforile eder ve aktive eder. MKK3 / 6, 

doğrudan apoptotik uyaranlar tarafından uyarılan ASK1 ile doğrudan aktive edilebilir. P38 

MAPK, ATF-2, Stat1, Max / Myc kompleksi, MEF-2, Elk-1 ve dolaylı olarak HSP27, 

MAPKAPK-2 (MK2), MAPKAPK-3 (MK3) ve birkaç transkripsiyon faktörünün 

düzenlenmesinde yer alır (Cuadrado ve Nebreda 2010'dan değiĢtirilerek alınmıĢtır). 

 

 

2.3.3. PI3K/PDE3B/cAMP Yolağı 

 

PI3K (fosfatidil inozitol 3-kinaz)  aktivitesi, özellikle insülin ifadesini gerektiren geniĢ 

bir ligand spektrumu tarafından düzenlenen önemli bir hedeftir.  Aslında insüline bağımlı 

faaliyetlerin çoğu, PI3K aktivasyonu içermekte ve  bu durum insülin ve leptin sinyal yolakları 

arasındaki çapraz karıĢmanın önemli bir noktası haline gelmektedir (Hegyi ve ark., 2004; 

Benomar ve ark., 2005). PI3K ürünleri tipik olarak Akt (protein kinaz B) ve PKC (protein 

kinaz C) izoformları gibi protein kinazları uyarır (Sweeney G., 2002). Leptin'in insülin 

sinyalizasyon kaskadının bazı bileĢenleri yolu ile etki ettiği rapor edilmiĢtir. Ġnsülinin 

reseptörüne bağlanması yoluyla, reseptörün intrinsik kinaz aktivitesi ile tirozinleri 

fosforilenmiĢ çeĢitli IRS'ler (insülin reseptör substratları) iĢlevsel duruma geçer. IRS‟lerin 

fosforilasyonu ile diğer sinyal moleküllerine bağlanmak için afinitesi artmakta ve böylece 

yolağın ileriki adımları baĢlamaktadır.  IRS proteinleri, düzenleyici altbirimi p85 yoluyla 

katalitik kısmının aktivitesini arttırmakta ve böylece PI3K aktivasyonunu 

gerçekleĢtirmektedir.  Merkezi sinir sisteminde olduğu gibi, örneğin yağ dokusu, pankreas ve 

karaciğerde de, leptinin PDE3B‟nin (fosfodiesteraz 3B), PI3K'ye bağımlı aktivasyonunu ve 

devamında cAMP redüksiyonunu içeren insülin benzeri bir sinyal yolağı oluĢturduğu 

gösterilmiĢtir (Zhao ve ark., 2002).  

Leptinin, IRS2 aracılı hipotalamik PI3K aktivitesini uyardığı gösterilirken, PI3K'nin 

farmakolojik blokajı, leptinin neden olduğu NPY/AgRP (beyindeki bir nöron adı) 

hiperpolarizasyonunu etkisiz hale getirerek, leptinin anorektik etkisini bloke ettiği 

gösterilmiĢtir (Niswender ve ark., 2001). Ġlginç bir Ģekilde PI3K'nın inhibisyonu, OB-Rb'nin 

yolağın akıĢının aĢağısında çalıĢan melanokortin agonistlerinin anorektik etkisini etkileyemez. 

Ayrıca, leptin aracılı sempatik aktivasyon için PI3K aktivitesi gereklidir (Rahmouni ve ark., 

2003). Farklı hücre dizilerinde sonuçlar aynı olmayabilmekte ve her bir hücre tipinde çalıĢan 

leptin-insülin çapraz-sinyal mekanizmalarının doğası farklı özellikler gösterebilir.  Leptinin 
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iyi diferansiye olmuĢ, hepatoma hücre dizisinde insülin yolu üzerinde direkt bir etkisi yoktur; 

leptin ile önceden muamele, insülin kaynaklı IRS1 fosforilasyonunu ve bunun p85 ile olan 

iliĢkisini geçici olarak arttırmaktadır. Leptin uygulaması insülin kaynaklı fosforilasyonu 

etkilemeksizin Akt fosforilasyonunu daha da arttırır. Üstelik, leptin tek baĢına GSK3 

(glikojen sentaz kinaz 3) serin fosforilasyonu üzerine insülinden daha az  etki eder (Szanto ve 

Kahn 2000). C2C12 kas hücrelerinde, leptinin PI3K'yi JAK2 ve IRS2'ye bağımlı yolaklar 

vasıtasıyla aktive ettiği bildirilmiĢtir (Kellerer ve ark., 1997). Bu miyotüplerde leptin hücre 

yüzeyine GLUT4'ü de çeker ve glukoz taĢınmasını uyarır. Bu etki, hem PI3K hem de 

MAPK'yi inhibe edebilen Wortmannin (PI3K inhibitörü) tarafından bloke edilebilir. Leptinin 

neden olduğu PI3K uyarımı, makrofajlarda hormona duyarlı lipaz aktivitesini etkilerken, 

PI3K inhibitörleri kullanılarak bloke edilebileceği gözlenmiĢtir (O‟Rourke ve ark., 2001) 

Pankreatik β hücrelerinde leptin, cAMP düzeylerini düĢürerek ve glukagon benzeri peptid-1 

ile uyarılan insülin sekresyonunu inhibe ederek, PDE3B regülasyonuna katılır. Aktive edilmiĢ 

PI3K'den farklı olan bir sinyal yolu, K
+
/ ATP kanallarının indüksiyonunu aktive eder ve bu da 

hücre membranının hiperpolarizasyonunu tetiklemektedir (Zhao ve ark., 2000) 

Leptinin uyarıcı ve inhibe edici etkileri tetiklediği diğer bir hormon PKC‟dir. PKC 

stimülasyonuna yanıt olarak ob/ob farelerin pankreas adacıklarından insülinin salınmasının 

leptin tarafından baskılandığı gösterilmiĢtir. Ayrıca leptinin glukoz aracılı insülin 

sekresyonunu azaltma kabiliyetiyle, Ca
2+

 bağımlı PKC'nin aktivitesini azaltabilmesi ile iliĢkili 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Pankreatik adacıklardaki leptin etkisinin, insülin sekresyonunda 

fizyolojik olarak yer alan fosfolipaz C-PKC sinyalizasyon sisteminin PKC tarafından 

düzenlenen bileĢenini bloke edebileceğini gösteren kanıtlar da bulunmaktadır (Sweeney G., 

2002). 
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ġekil 6: Leptin’in PI3K yolağının mekanizması: 

P3K yolağının leptin tarafından stimüle edilmesi, birden fazla bölgede hormonun birkaç farklı etkisini 

uygulamak için önemli bir kaskad olduğunu gösterir  (Frühbeck G., 2006'den değiĢtirilerek alınmıĢtır). 

 

 

2.3.4. Diğer Leptin-Aktive Sinyal Yolakları 

 

Leptinin tüm dokularda çok iĢlevli sitokin gibi davrandığı ve tüm vücutta birçok 

hücresel fonksiyona dahil olduğu saptanmıĢtır. Leptin, etkilerini arttırmak için, birçok sinyal 

faktörü ile etkileĢime girerek, her yerde bulunan reseptörleri aracılığıyla farklı sinyal iletim 

yollarıyla crosstalk yapar. Leptin tarafından aktive edilen ana yolaklar yukarıda 

tanımlanmıĢtır. Bununla birlikte, leptinin yer aldığı gözlemlenen birkaç sinyal olayı daha 

vardır. Bazıları açık bir Ģekilde kanıtlanmıĢken bazıları daha yeni yeni açıklanmaya 

baĢlanmıĢtır. Obezite ile iliĢkili kardiyovasküler komplikasyonların patogenezinde leptinin 

rolü kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılmaktadır (Yang ve Barouch 2007). NO (nitrik oksit) ile 

leptin arasındaki morfolojik ve fizyolojik benzerliği göz önüne alarak, leptin ile aralarında 

potansiyel fonksiyonel bir iliĢki kurulmuĢtur (Frühbeck ve ark., 2001). Leptin uygulamasının 

serum NO konsantrasyonlarını arttırdığı gösterilmiĢtir (Frühbeck G., 1999). Buna ek olarak, 

NO‟nun leptinin neden olduğu lipolizi kolaylaĢtırdığı gözlemlenmiĢtir (Frühbeck ve Gómez-

Ambrosi 2001). Kan basıncında homoeostasiziyle ilgili olarak, leptinin vasküler tonus 

kontrolünde aynı anda bir nörojenik baskı aksiyonu ve buna karĢı bir NO aracılı baskılayıcı 

bir  etki oluĢturduğu gösterilmiĢtir (Frühbeck G., 1999). Ardından yapılan çalıĢmalar, leptinin 

kan basıncı regülasyonuna katılımını daha da açıklayarak leptin ile ortaya çıkan anjiyotensin 
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II bağımlı intraselüler kalsiyum artıĢının ve vazo-konstrüksiyonun inhibisyonu NO'ya bağlı 

bir mekanizma yoluyla olduğunu göstermektedir (Fortu o ve ark., 2002) Dahası, son 

zamanlarda, beyaz adipositlerde leptinin neden olduğu NO üretiminin PKA ve MAPK 

aktivasyonu yoluyla gerçekleĢtirildiği gösterilmiĢtir (Mehebik ve ark., 2005). 

 Leptinin belirlenen ilk etkilerinden biri anjiogeneze olan katkısıdır. Endotel 

hücrelerinin iĢlevsel olarak baĢlıca OB-R'yi eksprese ettiği gözlenmiĢtir. Leptinin kültüre 

alınan endotel hücrelerinin bir araya toplanmasına, tüpleri oluĢturmasına ve doku 

vaskülatürünü anımsatan bir retiküler diziye sahip olmasına neden olduğu gösterilmiĢtir. İn 

vitro ve in vivo test edilen etkiler, leptinin anjiyojenik süreçlerin teĢvik edilmesine katkıda 

bulunduğunu ortaya koymaktadır (Bouloumié ve ark., 1998). 

 

 

2.4. Leptin’in Anjiyogenik Rolü 

 

Leptinin anjiyojenik etkileri arasında birkaç tane ilgi çekici olasılık belirtilmiĢtir. 

Birincisi, leptin, yağ kütlesi hacmi arttıkça yeni kan damarlarının oluĢumuna katkıda bulunur 

ve böylece kan damarlarını yağ miktarı ile eĢleĢtirir. Adipositler tarafından üretilen hormon 

sadece kan dolaĢımına salınmakla kalmaz, aynı zamanda kan akımı ve yağ deposu boyutu 

arasında uygun bir dengeyi sağlayarak, parakrin olarak endotel hücreleri üzerine lokal hareket 

edebilir (Frühbeck G., 2006). Fakat bu iĢlev için esansiyel olduğu söylenemez, çünkü leptinin 

tamamen eksik olduğu çok büyük yağ depoları, yeterli miktarda kan tedarikini 

gerçekleĢtirebilmektedir. Hücre büyümesi, hücre göçü ve anjiyogenez, tümör hücreleri 

tarafından tümör proliferasyonunu ve ilerlemesini hızlandırmak için gerçekleĢtirilen normal 

biyolojik süreçlerdir. Bir anjiyojenik faktör olan leptin, kan damarlarını oluĢturmak için bazı 

kanser hücreleri tarafından salınabilir. Primer tümör büyümesi ve metastaz oluĢumunun ikisi 

de kan damarlarının yeni kan damarları oluĢumuna bağlıdır. Sıçan insülinioma kaynaklı 

pankreatik β hücrelerinin, proliferatif bir yanıtı kontrol eden fonksiyonel bir leptin reseptörü 

eksprese ettikleri saptanmıĢtır (Islam ve ark., 1997). Benzer Ģekilde, OB-R'lerin insan kolon 

kanseri hücre hatlarında ve insan kolon dokusunda eksprese edildiği gösterilmiĢtir (Hardwick 

ve ark., 2001). Buna ek olarak, kolonik epitel hücrelerinin leptin ile uyarılmasının çoğalmayı 

hem in vitro hem de in vivo olarak arttırdığı rapor edilmiĢtir. Oksijen homeostazını korumak 

için, memeli mikro-damar sistemi oksijen ve besin maddelerini hipoksik dokuları beslemek 

için yeniden yapılanmaya uğrar.  

Birçok transkripsiyon faktörü, süreci yönlendiren çevresel ipuçlarını algılayarak 

anjiyogeneziyi ilerletmek için çalıĢır. Ortaya çıkan faktörlerden birisi, oksijen homeostazının 

düzenlenmesi için bir ana transkripsiyon faktörü olarak iĢlev gören HIF-1α (hipoksi 

uyarılabilir faktör 1α) 'dır. Fizyolojik koĢullarda HIF-1α, ubikutin bağlayarak proteinin 

yapısını değiĢtirme ve hızlı degradasyona uğramaya adaptedir. Hipoksik koĢullar altında HIF-

1α, PI3K/Akt ve MAPK/ERK yolu ile aktive edilir. Daha sonra HIF-1α  çekirdeğe 

translokasyon yapar ve anjiyogeneze katılan genleri, VEGF'i (vasküler endotelyal büyüme 

faktörü) kodlayan gen gibi- promotörlere bağlar (Strieter 2005). Ġlginç olarak, JAK2 / STAT5 
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yolağının, anjiyogeneze bağlı düzenlenme süreçlerine dahil olduğu gösterilmiĢtir (Dudley ve 

ark., 2005). Bu eksendeki ana molekül, tirozin kinaz reseptörünün spesifik STAT aktivasyonu 

sergilediği gösterilen VEGF'dir. Anjiyogenezdeki tamamlayıcı rolü ile tutarlı olarak, VEGF 

ve STAT'lar leptin sentezi ve sekresyonunun iyi bilinen bir uyarıcısı olan hipoksi de dahil 

olmak üzere çeĢitli hücre stresörlerine duyarlıdır. Hipoksi, HIF-1α‟yı uyarırken aynı zamanda 

leptin ve VEGF‟nin ekspresyonunu da belirgin bir Ģekilde arttırır (Frühbeck G., 2006). 

Aslında, HIF-1α'nın leptin gen promotörünü transaktive ettiği ve insan leptin 

promotörü olan farklı transkripsiyonel elementler vasıtasıyla düzenleyen insülin ile sinerjik 

olarak hareket ettiği gösterilmiĢtir (Meissner ve ark., 2003). VEGF/leptin/HIF-1α ekseni, 

neovaskülarizasyonu içeren, örneğin tümör büyümesi, diyabetik retinopati, adipoz kütlenin 

geniĢlemesi, ateroskleroz ve karaciğer rejenerasyonu gibi süreçler ile ilgili detaylı önemlidir.  

Leptinin sinyal yolakları üzerindeki etkisi, apoptoz ve aktin-miyozin sito iskeletinin 

düzenlenmesi gibi sayısız hücresel proseste rol oynayan Rho familyası GTPaz'ları da kapsar. 

(Sweeney G., 2002). Leptin'in reaktif oksijen türlerinin üretilmesine katılımı, diaçilgliserol 

kinaz-σ'ya bağlanan prostaglandinlerin uyarılması, p90 ribozomal protein S6 ve p70S6K'nın 

harekete geçirilmesi, katekolamin salınımı gibi proseslerde leptin ile farklı seviyelerde 

etkileĢime giren birçok sinyal molekülü vardır ki bunlar daha dikkatli düĢünmeyi ve bu alanda 

daha çok çalıĢma yapmayı gerektirmektedirler (Frühbeck  G., 2006). 

 

ġekil 7: Leptin’in etki ettiği sinyal mekanizmaları ve anjiyogenik rolü 

Leptinin dahil olduğu çok sayıda ve çeĢitli yolları özetleyen Ģematik diyagram gösterilmiĢtir. 

(Frühbeck G., 2006'den değiĢtirilerek alınmıĢtır). 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

 

3.1. Kullanılan Malzemeler  

 

MCF-7 hücre hatları ADÜ BĠLTEM‟den temin edilmiĢtir, ticari olarak üretilmiĢ olan hücre 

hatları olduğu için herhangi bir etik kurul onayı gerekmemektedir. 

Tablo 1. : Kimyasal Malzemelerin Listesi 

Ürün Ürün Kodu Firma 

RIPA Lysis tamponu, 100 ml sc-24948 Chem Cruz 

Smart BCA protein assay kit, 2500 test 21071 Intron 

Ġnsan rekombinant leptin, 1 mg L-4146 Sigma-Aldrich 

Fetal Bovin Serum (FBS), 100 ml CP-16-1265 Capricorn 

Bovin Serum Albumin (BSA),100 g A-3059 Sigma-Aldrich 

Penisilin-Streptomisin, 100X, 20 ml P-4333 Sigma-Aldrich 

Tripsin-EDTA (%0,25), 1X, 100 ml T-4049 Sigma-Aldrich 

L-Glutamine, 200 Mm, 100 ml G-7513 Sigma-Aldrich 

Gentamicin, 50 mg/ml G-1397 Sigma-Aldrich 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

(DMEM), 500 ml 

CP16-1273 Capricorn 

Dulbecco’s Phosphate Buffer Saline 

(DPBS),  500 ml 

D-8537 Sigma-Aldrich 

Amphotericin B, 20 ml A-2942 Sigma-Aldrich 

MCF-7 Hücre Dizisi - ADÜ-BĠLTEM 

75’lik steril flask 431464U Corning 

25’lik steril flask - Orange Scientific 

1,5 ml’lik steril eppendorf  - Axygen Quality 

15 ml’lik steril falkon - Orange Scientific 

50 ml’lik steril falkon 31434 Sigma-Aldrich 

Steril 12 kuyucuklu mikroplate 3513 Costar 

Pipet tek kullanımlık steril, 5 ml 160510 Sigma-Aldrich 

Pipet tek kullanımlık steril, 10 ml 4488 Costar 

2 ml’lik steril hücre dondurma tübü TPP89020 Thermo scientific 
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3.2. Kullanılan Cihazlar 

 

Ġnkübatör, Nuaire (NU 5500, Plymouth, ABD) 

Biyogüvenlik Kabini (2.seviye), Heraeus (HS12, Hanau, Almanya) 

Ġnvert Mikroskop, (Olympus CK40, Tokyo, Japonya) 

UV-Visible Multiskan Spektrofotometre, (Diagnostik Automation Inc, Los Angeles, ABD) 

Soğutmalı Santrifüj (15 ml falkon için) (Hettich D78532, Tuttlingen, Almanya) 

Soğutmalı Santrifüj (eppendorf için) (Eppendorf 5415R, Hamburg, Almanya) 

Mikroplate Shaker (ısıtmalı), (Eksper HT, Ġzmir, Türkiye) 

Mikroplate Yıkayıcı,(Eksper, Ġzmir, Türkiye) 

EVE™ Otomatik Hücre Sayım Cihazı (NanoEnTek, Seuol, Güney Kore) 

 

 

3.3. Deney Düzeneğinin Hazırlanması 

 

Hücrelerin Çözdürülmesi 

 

Önceden dondurulmuĢ olan MCF-7 adherent hücrelerinin çalıĢılmak üzere sıvı azottan 

çıkarılması ve kültür ortamına uygun prosedürleri takiben ekilmesi aĢamasını içermektedir. 

Bunun için öncelikle su banyosu 37
°
 C‟ye ısıtılır, komplet hücre kültür ortamının ısısının su 

banyosunda 37
°
C‟ye gelmesi sağlanır. Hücreler sıvı azot tankından,  -196

°
 C‟den çıkarılır 

çıkarılmaz 37
°
 C‟lik su banyosunda hızla çözülür (Hücrelerin bulunduğu tüpün tamamen suya 

batırılmamasına dikkat edilir). Hücreler çözüldükten sonra tüp kapağı %70‟lik alkol ile silinir. 

15 mL‟lik santrifuj tüpüne aktarılıp üzerine 5 ml 37
°
 C‟de ısıtılmıĢ taze besiyeri yavaĢça 

eklenir ve ağzı sıkıca kapatılır. 1100 rpm (200g) ‟de 5 dakika santrifüj edilir(Russo ve ark., 

1977). Süpernatant pipetle aspire edilir ve atılır. Çöken hücre pelleti üzerine 5ml yeni ortam 

besiyeri eklenir ve pipetaj ile hücreler iyice süspanse edilir. 25 cm
2
 ‟lik flasklara aktarılır. 

Hücrelerin homojen dağılıp dağılmadığı invert mikroskop altında incelenir. %5‟lik CO
2
 

inkübatörüne kaldırılır. Ertesi gün invert mikroskop altında hücre canlılığı incelenir. Hücreler 

adherent yapıda oldukları için canlı hücreler flask tabanına tutunmuĢ haldedirler. Ölü hücre ve 
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artıkların ortamdan uzaklaĢtırılması için eski ortam mediumu aspire edilir ve uzaklaĢtırılır, 6 

ml yeni ortam besiyeri eklenir. Flask doluluk oranı %80-90 aralığına ulaĢtığı zaman 75 

cm
2
‟lik flasklara aktarılmak üzere pasajlama iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

Hücrelerin Pasajlanması 

Hücreler düzenli olarak invert mikroskopta (Olympus, Tokyo,Japonya) hücrenin morfolojisi 

ve sayısı yönünden incelendi. Hücrelerin durumuna göre ortalama 2 günlük aralıklarla pasajı 

yapıldı. %5 CO2‟li inkübatörden çıkarılan hücre kültür flaskları biyolojik güvenlik kabinine 

alındı. Eski medium aspire edilerek atıldı. Hücrelerin flask dibinden kaldırılması için %0,25 

lik tripsin-EDTA solüsyonundan 1 ml eklendi ve 1 dk kadar 37
o
C‟de inkübatörde bekletildi. 

Mikroskopta yuvarlak hale gelen hücrelerin tutunmayı bırakıp kaymaya baĢladığı gözlendiği 

anda taze besiyerinden 5 kat yani 1 ml tripsin için en az 5 ml medium eklenerek tripsinin 

etkisi inhibe edildi. Hücre kültür flasklarındaki tripsinli ve kalkan hücreli medium pastör 

pipeti ile pipetaj yapılarak konik tabanlı santrifüj tüplerine aktarıldı. 1100 rpm‟de 5 dk  +4 

°C‟de santrifüj edildi(Russo ve ark., 1977). Süpernatant atılıp pellet hücre yıkama çözeltisi( 

DPBS, Ca
+2

 ve Mg
+2

 negatif ) ile yıkandı. Tekrar santrifüj edildi. Pellet oda sıcaklığına 

getirilen, 4ml hücre mediumu ile süspanse edildi. Bu süspansiyondan 1‟er ml; 11‟er ml taze 

besiyeri içeren 75 cm
2
‟lik hücre kültür flasklarına eklendi. Ġnvert mikroskop ile hücreler 

kontrol edildi. Hücre kültür flaskları üzerine pasaj sayısı ve tarih yazılarak, 37
o
C‟de %5 

CO2‟li inkübatöre kaldırıldı.  

Hücrelerin Sayılması ve Canlılık Kontrolü 

Her pasaj iĢleminde hücrelerin canlılığı tripan mavisi boyası (Nanoentek, Seaul, G.Kore) ile 

kontrol edildi. Lam üzerine 10l hücre süspansiyonu ve 10l tripan mavisi koyularak 

karıĢtırıldı (Fogaça ve ark., 2017). EVE™ Automated Cell Counter, NanoEnTek hücre sayım 

cihazı kullanılarak hücreler otomatik olarak sayıldı ve canlı hücrelerin (boya almayan 

hücrelerin) yüzde oranı hesaplandı. Hücre sayım cihazı 1 ml‟de ne kadar hücre olduğunu ve 

hücre canlılık yüzdesini otomatik olarak hesapladığı için cihazdaki veriler 3 tekrarlı olarak 

ölçülerek ortalaması alındı. (Automated ve Counter n.d.) 

Hücre Dondurma Besiyerinin Hazılanması 

35 ml DMEM, 

10 ml FBS, 
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5 ml DMSO (dimetilsülfoksit) reaktifleri karıĢtırılarak hazırlandı. 

Hücrelerin Dondurulması 

Hücreler pasajlanırken, 2.- 5. pasaj sayısı aralığında bazı hücrelerin pasajı devam ettirilirken, 

bir kısım hücre ileri çalıĢmalarda tekrar kullanılabilmesi amacıyla dondurularak saklandı. 

Hücre kültür flasklarındaki medium pastör pipeti ile pipetaj yapılarak konik tabanlı santrifüj 

tüplerine aktarıldı. 1100 rpm‟de 5 dk oda sıcaklığında santrifüj edildi. Süpernatant atılıp pellet 

hücre yıkama çözeltisi ile yıkandı. Tekrar santrifüj edildi. Pellet, dondurma çözeltisinde 

süspanse edilerek son hacim yaklaĢık 5 x 10
6
- 2 x 10

7
 hücre/ ml olacak Ģekilde ayarlandı. EĢ 

zamanlı olarak tripan mavisi ile canlılık kontrolü yapıldı. Bu karıĢımdan 1‟er ml, -80
o
C‟ye 

dayanıklı krio tüplerine aktarıldı. Krio tüpleri üzerine tarih, pasaj sayısı ve canlılık oranı not 

edildi. Dakikada 1
o
C soğutan izopropil alkollü özel kontainer içinde -80

o
C soğutucuya 

konuldu. 1-2 gün içinde -196
 o
C‟lik sıvı azot tanklarına ileride kullanılmak üzere kaldırıldı. 

MCF-7 Hücreleri Ġçin Complete Medium Hazırlanması 

500 ml DMEM, 

50 ml FBS, 

5 ml Penisilin-Streptomisin (100 mM), 

5 ml Gentamicin  

500 µl Amphotericin B reaktifleri karıĢtırılarak hazırlandı. 

 

 

3.3.1. Hücre Kültürü Uygulaması 

 

Hücreler %90 doluluğa ulaĢtığında, pasajlanarak, 75‟lik büyük flasklara aktarıldı. 

Daha sonra hücreler tamamen dolduğunda 12 kuyucuklu steril plaklarda 1.5 x 10
5
 

hücre/kuyucuk, 2 kuyucuk, deney tekrarlama sayısı n=6 olacak Ģekilde kültüre edildi. Yarı 

dolu kuyucuklar oluĢtuktan sonra, hücreler 200 µL DPBS (Ca
+2

 ve Mg
+2

 negatif  Dulbecco‟s 

Fosfat Buffer Saline) ile yıkandı ve 48 saat boyunca fetal bovine serum içermeyen DMEM + 

%1 BSA içinde hazırlanmıĢ farklı konsantrasyonlarda leptin içeren (0, 0.6, 1.2, 6.25 ve 62.5 
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nM ki bu değerler sırasıyla 0,10, 20, 100 ve 1000 ng/ml‟ye eĢittir) enkübe edildi (Dubois ve 

ark., 2013). 48 saat süresi sonunda ortam medyumu toplandı.  Toplanan ortam mediumunda 

MAPK multi ELĠSA kiti ile p44/42 MAPK, p38 MAPK, MEK1, pMEK1, SAPK/JNK ve 

Psapk/JNK molekül düzeyleri saptandı. MCF-7 hücre ortam mediumlarındaki protein miktarı 

Smart BCA protein assay kit kullanılarak çizilen BSA standart grafiği denklemine göre 

hesaplandı. Sonuçlar ng /mg protein Ģeklinde verildi. 

MAPK Multi Elisa Kit (Yehua, Şangay, Çin) ile ÇalıĢılması 

Bu kitin temel prensibi, MAPK'yi test etmek için biyotin çift antikor sandviç teknolojisine 

dayanan enzime bağlı immunosorbent testinin (ELISA) kullanılmasına dayanır (Engvall ve 

Perlmann 1971). P44/42 MAPK tavĢan dedektif  antikoru, fosfo 38 MAPK (Thr180 / Thr182) 

tavĢan dedektif antikoru, MEK1 tavĢan dedektif antikoru, fosfo-MEK1 / 2 (Ser217 / 221) 

tavĢan dedektif antikoru, SAPK / JNK tavĢan dedektif antikoru ile önceden kaplanmıĢ 

kuyulara antijen içeren örnek (serum, kan, plazma, hücre mediumu vb) eklenir ve inkübe 

edilir. Ġnkübasyondan sonra bağıĢık kompleksi oluĢturan streptavidin-HRP ile birleĢtirmek 

için biyotin etiketli antikorlar eklenir. Ġnkübasyon ve yıkamadan sonra bağlanmamıĢ enzimleri 

çıkartılır, sonra A ve B substratlarını sırasıyle eklenmesi ile çözelti maviye dönüĢecek ve daha 

sonra durdurma solüsyonununun eklenmesinin ardından solüsyonun içeriğindeki asit etkisi ile 

sarıya dönüĢecektir. Çözeltinin tonları ve MAPK konsantrasyonu pozitif olarak korelasyona 

sahiptir. 

Protokol Ģu Ģekildedir. 

1- Kit çalıĢılmadan önce +4°C‟den çıkarılır ve 30 dk boyunca oda sıcaklığında bekletilir. 

2- Ġlk olarak kitin manuelinde belirtilen standart konsantrasyonları hazırlanır. Stok standart 

çözeltisinden 120 µl alınır ve 120 µl standart diluent ile seyreltilir. Bu çözeltiden de 120 

alınır ve üzerine ve 120 µl standart diluent eklenerek seri dilusyonlar ile 

konsantrasyonları (20, 40, 80, 160, 320, 640 ng/L) olacak Ģekilde 6 standart hazırlanır. 

3- Kör‟ü bulunduğu A1 kuyucuğa örnek, standart, biotin ve streptavidin eklenmez. A2-A7 

arası kuyucuklara 50 µl standart eklenir. A8-H8 kuyucuklarına ise 40 µl örnek + 10 µl 

antikor eklenir. Kör kuyucuğu(A1) dıĢındaki tüm kuyucuklara (standart ve örneklerin 

bulunduğu kuyucuklar) 50 µl straptavidin-HRP eklenir. Üstü koruyucu plate membran 

ile kapatılır ve 37°C 150 rpm hafif çalkalayıcı ayarlı inkübatörde 60 dk inkübe edilir. 
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4- Ġnkübasyondan sonra koruyucu plate membranı çıkarılır, içindeki sıvı dökülür ve iyice 

boĢaltıldığından emin olduktan sonra yıkama iĢlemi yapılır. 

5- Yıkama solüsyonu hazırlanır. 20 ml (30X) 600 ml distile suda çözülür ve plate 

yıkayıcıya yüklenir. Prosedürde yazılan yıkmaya ayarı 350 µl yıkama solüsyonu her bir 

kuyucuğa eklenip, içinde 30 sn bekletmeli ve aspire edilmeli modda ayalanarak yıkama 

iĢlemi 3 kez tekrarlanır. 

6- Yıkama iĢleminden sonra plate yüz aĢağı yapılarak kuyucukların boĢaltıldığından ve 

içinde damla damla yıkama solüsyonu kalmadığından emin olduktan sonra sırasıyla 

önce 50 µl kromojen A solüsyonundan hemen ardından 50 µl kromojen B 

solüsyonundan eklenir. YavaĢça sallanır ve ıĢıktan uzakta 37°C‟de 10 dk inkübe edilir. 

Renk oluĢumu takip edilir. 

7- Mavi renk oluĢumu gözlendiği anda (ortalama 5 dk içinde) tüm kuyucuklara durdurma 

solüsyonundan 50 µl eklenerek reaksiyon durdurulur ve çözeltinin rengi maviden sarıya 

döner. 

8- Durdurma solüsyonu eklendikten hemen sonra veya max. 10 dk içerisinde 96-well plate 

ELISA okuyucu cihazı kullanılarak 450 nm dalga boyunda okuma yapılır. 

9- Standartların konsantrasyonlarına karĢılık okunan OD değerlerine bağlı olarak standart 

grafiği çizilir. 4-parametre denklemi bulunur ve bu denklemden yola çıkılarak 

örneklerin konsantrasyonları hesaplanır. 

Smart BCA Protein Assay Kit(Intron, Gyeonggi, G.Kore) ile Kolorimetrik Total Protein 

Tayini 

Total proteininin kolorimetrik tespiti ve nicelendirilmesi için bicinchoninic asit (BCA) 

yöntemi kullanılmıĢtır (Smith ve ark., 1985).  Bu tahlilin mor renkli reaksiyon ürünü, bir bakır 

iyonu ile iki BCA molekülünün Ģelatlanmasıyla oluĢturulmuĢtur. Bu suda çözünür kompleks 

562 nm'de geniĢ bir çalıĢma aralığında artan protein konsantrasyonları ile  doğrusal olan güçlü 

bir absorbans sergilemektedir. (20-2,000 ug / ml) 

Protein makromoleküler yapısı, peptit bağlarının sayısı ve dört belirli amino asidin varlığı 

(sistein, sistin, triptofan ve tirosin) BCA ile renk oluĢumundan sorumlu olduğu rapor 

edilmiĢtir. Buna göre, protein konsantrasyonları genellikle sığır serum albümini (BSA) gibi 
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ortak bir proteinin standartlarına referansla belirlenir ve raporlanır. Bilinen konsantrasyondaki 

bir dizi dilüsyon proteinden hazırlanır ve bilinmeyen örnek konsantrasyonlarının standart 

eğriye göre belirlenmesi prensibinden yararlanılır. 

Mikroplate prosedürü Ģu Ģekildedir: 

1- BSA stok solüsyonundan yola çıkılarak, distile su kullanılarak seri dilüsyonlar ile 20-

2000 ug/ml arasında çeĢitli standartlar hazırlanır. 

2- Steril 96 well-plate‟in kör kuyucuğuna (A1) 25 µl distile su, A2-A8 arası standartların 

kuyucuklarına ise seyreltikten deriĢiğe sırasıyla standartlardan 25 µl, diğer kalan 

kuyucuklara (B1-C8) ise sırasıyla örneklerden 25 µl konulur. 

3- Üzerine A solüsyonu ve B solüsyonunun (50:1) oranda karıĢımından hazırlanan 

çalıĢma solüsyonundan 200 µl eklenir ve 30 dk oda sıcaklığında beklenir. 

4- Standartlar ve örneklerde mor renk oluĢumu gözlenmeye baĢladıktan sonra 562 nm‟de 

okuma yapılır. 

5- Standart konsantrasyonlarına karĢılık gelen OD değerlerine göre Kjunction Software 

programı kullanılarak 4 parametre standart grafiği çizilir. Bu denklem kullanılarak 

örneklerin bilinmeyen konsantrasyonları yani total protein değerleri hesaplanır. 

 

 

3.4. Ġstatistiksel Analizler 

 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS (for Windows Release 11.5 Standart 

Version Copyright © Spss Inc. 1989-2001) hazır paket programı kullanılarak yapıldı. 

Grupların leptin dozlarına bağlı pozitif veya negatif korelasyon gösterip göstermediğini çift 

yönlü korelasyon testi kullanılarak tespit edildi (p<0,05). Ayrıca gruplar kendi içerisinde 

ortalama ± standart sapma tablosu ile değerlendirildi. Tüm sinyal moleküllerinin korelasyon 

eğrisi tek bir grafik üzerinde gösterildi.  

MCF-7 hücrelerine leptinin farklı dozları uygulanarak 48 saat inkübasyonu sonucu 

toplanan ortam mediumlarındaki sinyal moleküllerinin istatistiksel analizi normal dağılıma 

uygunluğu değerlendirilerek, tek yönlü ANOVA ve Kruskal-Walls yöntemleri kullanılarak 

yapıldı. Buna göre MEK1 molekülü normal dağılım gösterdiği için tek yönlü ANOVA 
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(Tamheinn) ile p44/42 MAPK, P38 MAPK, pMEK1, SAPK/JNK, Psapk/JNK ise normal 

dağılıma uymadığı için Kruskal-Walls analizi ile değerlendirildi. Tüm çalıĢmalar %95 güven 

aralığı baz alınarak gerçekleĢtirildi (p<0,05). 
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4. BULGULAR 

 
 

MCF-7 hücre hattı üzerine uygulanan çeĢitli leptin dozları ile (sırasıyla 0, 10, 20, 100, 

1000 ng/ml) 48 saat inkübasyonu sonucu toplanan ortam mediumlarındaki sinyal 

moleküllerinin düzeylerinin ortalama ve ± standart sapmaları Tablo.1 de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Sinyal moleküllerinin ng/mg protein ortalamaları ve standart sapmaları 

Leptin 

Dozu 

Sinyal Molekülleri 

P44/42MAPK P38 MAPK MEK1 pMEK1 SAPK/JNK Psapk/JNK 
Kontrol 450,9 ± 26,6 468.6 ± 13 486.1 ± 11,6 492,1 ± 10,4 448,8 ± 31,7 451,5 ± 0,37 
10  

595,7 ± 9,37 
661,3 ± 53,1* 687,6 ± 10,4 * 694,6 ± 70,1* 659,8 ± 72* 650,6 ± 47,4 

20 
631,5 ± 2,70* 686,1 ± 28,2* 748,4 ± 39,2 * 740,1 ± 46,7* 683,2 ± 71,2* 867,9 ± 66,9* 

100 
677,5 ± 34*  

 658,6 ± 23,7 695,3 ± 39,1* 650,5 ± 43,8 
663,4 ± 39,2* 681,6 ± 7,9* 

1000 583,5 ± 5,6 594,3 ± 50,2 
653,5 ± 0,31* 544,5 ± 53,3 587,9 ± 14,1 619,6 ± 55,2 

*: Kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösteren dozları ifade eder.(p<0,05) 

**: Leptin’in dozları arasında farklanma gözlenenleri ifade eder. (p<0,05) 

Tablo 3: p44/42 MAPK, P38 MAPK, MEK1 moleküllerinin farklanma gösteren 

dozlarının p değerleri  

 

** 

** 

** ** 
** 
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Tablo 4: pMEK1, SAPK/JNK, Psapk/JNK moleküllerinin farklanma gösteren 

dozlarının p değerleri  

 

MEK1 molekülü için Tamheinn ile analiz yapılmıĢ, diğer moleküller için Kruskall-

Walls yöntemi kullanılmıĢtır. 

Her bir sinyal molekülü tek tek değerlendirildiğinde, varyans analizi sonuçları Ģu 

Ģekildedir; P44/42 MAPK için veriler normal dağılıma uygun olmadığından non-parametrik 

bağımsız testlerden Kruskal-Walls ile varyans analizi gerçekleĢtirildi. Buna göre, p44/42 

MAPK molekülünün ng/mg protein değerleri kontrol ile 20 ng/ml leptin dozu arasında 

belirgin bir artıĢ göstermektedir (p=0,004; p<0,05). Aynı Ģekilde, kontrol ile obezite dozu olan 

100 ng/ml leptin(Dubois ve ark., 2013) arasındaki artıĢ ise oldukça belirgindir (p=0,000; 

p<0,001). 100 ng/ml leptin ve 1000 ng/ml leptin arasındaki fark azalıĢ yönünde olmakla 

beraber istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edildi. (p=0,006; p<0,05) 

P38 MAPK molekülünü değerlendirdiğimizde, veriler normal dağılıma uygunluk 

göstermediği için non-parametrik bağımsız testlerden Kruskal-Walls ile varyans analizi 

yapıldı. Buna göre p38 MAPK molekülünün ng/mg protein değerleri kontrol ile 10 ng/ml 

leptin (p=0,004; p<0,05) ve kontrol ile 20 ng/ml (p=0,000; p<0,001) leptin arasında artıĢ 

yönünde istatistiksel açıdan oldukça belirgin bir fark tespit edildi. Kontrol ile diğer dozlar 

arasındaki artıĢ olmakla beraber istatistiksel açıdan belirgin bir fark göstermediği saptandı. 

Aynı Ģekilde, leptinin fizyolojik dozları (10 ng/ml ve 20 ng/ml) arasında ve obezite dozu 100 

ng/ml ile farmakolojik dozu 1000 ng/ml arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

gözlenmemiĢtir.  
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MEK1 molekülünü değerlendirdiğimizde, veriler normal dağılıma uygun olduğu için 

ANOVA testi uygulanmıĢtır. Uygun olan yöntemi belirlemek için ise, varyansların 

homojenliğine bakıldı. Varyanslar homojen olmadığı için seçilen Anova yöntemi Tamheinn 

olarak belirlendi. Buna göre, kontrol ile bütün leptin dozları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark tespit edildi (p=0,000; p<0,001). Ayrıca fizyolojik leptin dozları olan 10 

ng/ml 20 ng/ml ile farmakolojik doz 1000 ng/ml arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğu gözlendi. 10 ng/ml-1000 ng/ml için p=0,003; 20 ng/ml-1000 ng/ml için p=0,012 

olarak saptanmıĢtır. 

pMEK1 molekülünü değerlendirdiğimizde, veriler normal dağılıma uygun olmadığı 

için non-parametrik bağımsız testlerden Kruskal-Walls ile varyans analizi yapıldı. Buna göre, 

pMEK1 molekülünün ng/mg protein değerleri kontrol ile 10 ng/ml leptin arasında (p=0,016; 

p<0,05), kontrol ile 20 ng/ml leptin arasında (p=0,000; p<0,001), 20 ng/ml leptin ile 1000 

ng/ml leptin arasında (p=0,004; p<0,05) istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlendi. 

SAPK/JNK molekülünü değerlendirdiğimizde, veriler normal dağılıma uygun 

olmadığı için non-parametrik bağımsız testlerden Kruskal-Walls ile varyans analizi yapıldı. 

Buna göre, SAPK/JNK molekülünün ng/mg protein değerleri kontrol ile 10 ng/ml leptin 

arasında (p=0,010; p<0,05), kontrol ile 20 ng/ml leptin arasında (p=0,001; p<0,05) ve kontrol 

ile 100 ng/ml leptin arasında (p=0,004; p<0,05) artıĢ yönünde istatistiksel açıdan oldukça 

anlamlı bir fark tespit edildi. 

Psapk/JNK molekülünü değerlendirdiğimizde, veriler normal dağılıma uygun olmadığı 

için non-parametrik bağımsız testlerden Kruskal-Walls ile varyans analizi yapıldı. Buna göre 

Psapk/JNK molekülünün ng/mg protein değerleri kontrol ile 20 ng/ml leptin arasında 

(p=0,000; p<0,001) oldukça belirgin bir artıĢ olduğu saptandı. Kontrol ile obezite leptin dozu 

100 ng/ml (Dubois ve ark. 2013) arasındaki artıĢın da istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

gözlendi (p=0,038; p<0,05) Leptinin  20 ng/ml dozu ile farmakolojik dozu 1000 ng/ml 

(Dubois ve ark., 2013)  arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir azalma söz konusudur 

(p=0,025; p<0,05). 

Sinyal moleküllerinin istatistiksel açıdan çizilen korelasyon eğrileri sapan değerler 

dahil ve sapan değerler çıkarılmıĢ Ģekilde çizilmiĢ olarak ġekil 8.de gösterilmektedir.  
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Aynı Ģekilde leptin dozlarına bağlı olarak sinyal moleküllerinin miktarındaki değiĢim 

sapan değerler dahil ve sapan değerler çıkarılmıĢ olarak ġekil.9‟deki sütun grafiğinde 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 8 : Leptinin indüklediği kanonik ve non-kanonik yolaklardaki P44/42 MAPK, P38 

MAPK, MEK1, pMEK1, SAPK/JNK ve Psapk/JNK sinyal moleküllerinin 

miktarlarının leptin’in 10 ng/ml, 20 ng/ml, 100 ng/ml ve 1000 ng/ml dozlarına 

bağlı korelasyon eğrilerinin gösterilmesi outlier dahil (üstte), outlier çıkarılmıĢ 

(altta) (p<0,05) 
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ġekil 9. Leptinin indüklediği kanonik ve non-kanonik yolaklardaki P44/42 MAPK, P38 

MAPK, MEK1, pMEK1, SAPK/JNK ve Psapk/JNK sinyal moleküllerinin 

miktarlarının leptin’in 10 ng/ml, 20 ng/ml, 100 ng/ml ve 1000 ng/ml dozlarına 

bağlı değiĢiminin gösterilmesi (p<0,05) outlier dahil üstte, outlier çıkarılmıĢ 

(altta)  

 
 

Leptin Dozu (ng) 
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Elde edilen bulguların istatistiksel korelasyon sonuçlarına bakarak, p44/42 MAPK molekülü 

değerlendirildiğinde, 100 ng/ml leptin dozuna kadar pozitif korelasyon gözlenmiĢ olup 100 

ng/ml‟den itibaren miktarında düĢüĢ saptanmıĢtır. Bunun nedeni olarak, farmakolojik leptin 

dozunun(1000 ng/ml)(Dubois ve ark., 2013) sinyal aktivasyonu için bir negatif feedback 

etkisi göstermiĢ olabileceği düĢünülebilir. P38 MAPK molekülünün miktarı ise, 20 ng/ml 

leptin dozuna kadar pozitif korelasyon gösterirken, 100 ng/ml ve 1000 ng/ml‟lik leptin 

dozlarında ciddi bir düĢüĢ görülmektedir. 
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Aynı durum, MEK1, pMEK1, SAPK/JNK ve Psapk/JNK moleküllerinde de görülmektedir. 

20 ng/ml leptin dozuna kadar istatistiksel açıdan anlamlı bir pozitif korelasyon görülürken, 

100 ng/ml ve 1000 ng/ml leptin dozlarında düĢüĢ saptanmıĢtır. Bütün sinyal moleküllerinden 

elde edilen sonuçları genel olarak değerlendirdiğimizde, leptin verilmeyen kontrol gruplarıyla 

kıyaslandığında leptin uygulanan ilk iki dozda (10 ng/ml ve 20 ng/ml) istatistiksel açıdan 

anlamlı bir pozitif korelasyon gözlenirken, daha yüksek dozlarda leptin artıĢına karĢılık sinyal 

moleküllerinin miktarında bir azalma görülmektedir. Bu durum, bir tek p44/42 MAPK da 

biraz daha farklı iĢlemektedir. P44/42 MAPK molekülünde leptinin ilk 3 dozunda (10 ng/ml, 

20 ng/ml, 100 ng/ml) istatistiksel olarak belirgin bir anlam ifade eden (p<0,05) pozitif 

korelasyon gözlenir. Farmakolojik leptin dozunda (1000 ng/ml) ise ciddi bir düĢüĢ olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 10: Psapk/JNK molekülünün leptin dozlarına göre düzeylerinin sütun grafiği ile 

gösterilmesi (1: 0 (ng/ml) Leptin, 2: 10(ng/ml)  leptin, 3: 20 (ng/ml) leptin, 4 

:100(ng/ml)  leptin, 5 : 1000(ng/ml)  leptin uygulanan grupları ifade etmektedir.) 
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ġekil 11.: Psapk/JNK molekülünün leptin dozlarına göre korelasyon eğrisinin 

gösterilmesi (1: 0 (ng/ml) Leptin, 2: 10(ng/ml)  leptin, 3: 20 (ng/ml) leptin, 4 

:100(ng/ml)  leptin, 5 : 1000(ng/ml)  leptin uygulanan grupları ifade etmektedir. 

Bakılan tüm sinyal molekülleri arasında Psapk/JNK molekülünün diğerlerinden farklı 

olarak çarpıcı sonuçlar verdiğini görmekteyiz. Uygulanan leptin dozlarında 20 ng/ml‟ye kadar 

artıĢ trendi gösterdiği, 20 ng/ml noktasında en yüksek değerine ulaĢarak daha sonra artan 

leptin konsantrasyonlarına rağmen salınan molekül düzeylerinde düĢüĢ gözlendiği korelasyon 

eğrisinden ve sütun grafiğinden çok net bir Ģekilde gözlenmektedir. Ġstatistiksel varyans 

analizi sonuçları ile de desteklenen bu artıĢ ile leptinden en çok etkilenen molekül olarak 

Psapk/JNK olduğunu göstermiĢ bulunmaktayız. 
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5. TARTIġMA 

 

 

Meme kanseri ve obezite arasında güçlü bir iliĢki olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. 

Ġlginç olarak, obezitenin karsinogenez üzerindeki etkisi açısından menopoz öncesi ve 

menopoz sonrası kadınlar arasında önemli bir fark vardır. Premenopozal kadınlarda vücut 

ağırlığının meme kanseri riskiyle ters orantılı olduğu görülürken, postmenopozal kadınlarda 

obezite meme kanseri geliĢiminde önemli bir risk faktörü oluĢturmaktadır. Postmenapozal 

obez kadınlarda, C19 steroid androstenedionun aromatizasyonuyla yağ doku tek östrojen 

üretimi kaynağıdır. Obezitede artan aromataz aktivitesi ve androstenedion üretimi, obez 

kadınlarda toplam östrojen havuzu daha fazla olmasına neden olmaktadır. Yağ dokusundan 

türeyen östron hormonu, biyolojik açıdan daha güçlü olan östradiole periferal dönüĢüm için 

kolaylıkla hazırlanır. Obezite plazma estradiol'ünün seks hormonu bağlayıcı globuline 

(SHGB) bağlanmasını da etkilemektedir. Bu nedenle, postmenopozal obez kadınlarda östrojen 

stimülasyonunun artması meme kanseri riskinin artmasına neden olabilmektedir (Cirillo ve 

ark., 2008). 

Meme kanseri progresyonu, tümör baĢlangıcı, primer tümör büyümesi, invazyon, 

metastatik yayılımı da içeren çok adımlı bir süreç olup, endotel ve bağıĢıklık hücreleri, 

fibroblastlar ve adipositler gibi çeĢitli stromal bileĢenlerle kompleks etkileĢimi kapsamaktadır. 

Adipositler, meme kanseri mikroçevresinin ana bileĢeni olup çeĢitli adipokinleri 

salgılamaktadır. Bir adipokin olan leptin adipositler ve meme kanseri hücreleri tarafından 

üretilmekte ve parakrin, otokrin ve ayrıca endokrin olarak etki eder. Son birkaç yıldır yapılan 

çeĢitli çalıĢmalar, leptinin meme tümörü progresyonunu, meme tümörü hücreleri ile 

etkileĢime girerek ve dolaylı olarak tümör mikroçevresinin çeĢitli bileĢenlerini değiĢtirerek 

etkilediğini ortaya koymuĢtur. Obez durumda aktif leptin sinyal ağı; proliferasyonun artması, 

apoptozun azalması, mezenkimal fenotipin kazanılması, potansiyel migrasyon ve tümör 

hücrelerinin metastaz potansiyelinin arttırılması gibi birden fazla onkojenik yolun eĢ zamanlı 

olarak aktive edilmesine yol açar. Ek olarak leptin, leptin uyarımı üzerine VEGF'yi ve 

proinflamatuar sitokinleri salan makrofajların ve monositlerin neo-anjiyogenezini ve sürekli 

olarak alımını destekler. Leptin, östrojen, IGF-1, insülin, VEGF ve inflamatuar sitokinler de 

dahil olmak üzere daha baĢka birçok obezitede etkili olan molekülerin aktivitelerini 

arttırmakta ve faaliyetlerini güçlendirmektedir. Son araĢtırmalara göre, leptinin kanserin 

baĢlangıcı ve meme kanseri kök hücrelerinde de rol oynamasına karĢın, bu sonuçları 
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güçlendirmek ve altta yatan moleküler mekanizmaları aydınlatmak için daha fazla araĢtırmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Leptinin meme kanserinin ilerlemesinde ve çeĢitli basamaklarındaki 

potansiyel tüm rolleri ve  aynı zamanda obezite ile olan güçlü bağları göz önüne alındığında, 

leptin sinyal ağı obez meme kanseri hastaları için önemli bir terapötik hedef olarak ortaya 

çıkmaktadır (Saxena  ve Sharma 2013). 

Epidemiyolojik çalıĢmalar, obezitenin artan kanser riski ve kötüleĢen tedavi sonucuyla 

iliĢkili olduğunu açıkça göstermektedir. Obezitenin yaygınlığı göz önüne alındığında, obez 

meme kanseri hastalarında kötü prognozun altında yatan mekanizmaları anlamak çok 

önemlidir. Obez ortamda adipositlerin (örn., hormonlar, adipokinler, leptin) ürettiği 

faktörlerle eĢzamanlı insülin direncinin kombinasyonu, tümör proliferasyonunu kolaylaĢtıran, 

konak immün tepkiden kaçınan ve tedaviye direnci indükleyen bir tümör mikroçevresine 

katkıda bulunabilir. Ayrıca, obezite önceki çalıĢmalarda da görüldüğü gibi, pro-anjiyogenik 

bir konudur. Buna rağmen, yağ dokularını arttıran vasküler sistem yetersiz ve iĢlevsiz olup 

hipoksi ve inflamasyona yol açmaktadır. Bu durum, kanseri tetikleyici olarak anti-anjiyojenik 

tedavinin etkinliğini ortadan kaldırabilecek çok sayıda anjiyojenik ve inflamatuar faktör 

üretilmesini sağlar. Ayrıca, obezitede görülen lokal ve sistemik inflamasyon aynı zamanda 

inflamatuar sitokin sinyali yoluyla kanserin ilerlemesini ve artan fibröz oluĢumunu teĢvik 

etmektedir (Fukumura ve ark. 2016). 

Leptinin ER pozitif meme kanseri hücrelerinin büyümesini teĢvik ettiği gösterilmiĢtir. 

Bununla birlikte, leptinin doğrudan veya dolaylı olarak ErbB-2 (EGFR ile iliĢkili tirozin 

kinazlardan oluĢan bir protein) ve EGFR (epidermal büyüme faktörü reseptörü)'yi aktive 

edebilme yeteneği, ErbB-2‟yi aĢırı ifade eden ve üçlü negatif meme kanseri alt tiplerinde de 

bu büyüme faktörünün rolü gösterilmiĢtir.  Bu bağlamda, farklı preklinik çalıĢmalar, leptinin, 

hem ErbB-2‟yi aĢırı ifade ettiğini hem de üçlü negatif meme kanseri hücre hatlarının 

büyümesini artırabildiğini doğrulamıĢtır (Ray ve ark., 2007).  

Dubois ve ark. (2013) yaptıkları çalıĢmaya göre, leptinin anjiyogenik etkilerine 

bakıldığında, leptin ve adiponektin reseptörleri ifade eden endotel hücrelerinin (HUVEC) 

çoğalmasının, leptin tarafından uyarıldığı ve adiponektin tarafından inhibe edildiği 

gözlemlenmiĢtir. Her iki adipokinin de global olarak apoptozu ve kaspaz aktivitesini 

düĢürdüğü belirlenmiĢ. Ayrıca leptinin migrasyonu arttırdığı adiponektinin ise azalttığı ve 

leptin HUVEC hücreleri tarafından oluĢturulan tüplerin alanını (in vitro anjiyogenezi gösteren 

yapılar) arttırırken, adiponektin bu yapıların oluĢumunu engelledi. Leptin ile muamele edilen 



40 
 

MCF7 ve MDA-MB-231 hücreleri, leptin uygulanmamıĢ hücrelere göre daha fazla VEGF 

salgılarken, adiponektin tedavisi, VEGF salınımını inhibe etti. Son olarak, leptin uygulanan 

MCF7 hücreleri, leptin uygulanmayan hücrelere göre daha invaziv idi. Bu etki MDA-MB-231 

hücrelerinde görülmemiĢtir. MCF-7 meme kanseri hücre dizisinde, leptin hücre 

proliferasyonunu indükleyebilir ve tüm meme kanseri tedavilerinin etkinliğini azaltabilir 

(tamoksifen, 5-fluorourasil, taksol ve vinblastin). Bu sonuçlar, obezite durumunda 

adiponektin'in aksine, leptinin tümör invazyonunu ve anjiyogeneziyi teĢvik ederek 

metastazların öncülüğüne yol açtığını ve aĢırı kilolu olgularda tedavi etkinliğini 

azaltabileceğinden dolayı artan kanser mortalitesi riskini açıklayabilmektedir.  

Agrawal ve ark. (2011), leptin kaynaklı sitokin üretiminde JAK2/STAT3, p38MAPK ve 

ERK1/2‟nin rolünü belirlemek için, leptin kaynaklı sitokin sekresyonu üzerine JAK2 

(Tyrphostin AG490), STAT3 (WP1066), p38MAPK (SB203580) ve ERK1/2 (U0126) 

inhibitörlerinin etkisini araĢtırmıĢlardır. SaflaĢtırılmıĢ B hücreleri 24 saat süreyle JAK2, 

STAT3, p38MAPK,  ERK1/2 inhibitörlerinin varlığında veya yokluğunda 50 ng/ml leptin ile 

inkübe edildi ve sitokinler, süpernatanlarda ELISA tahlili ile ölçüldü. Her inhibitör IL-6, 

TNF-α ve IL-10'un leptin ile indüklenen salgılamasını , değiĢken oranlarda önemli derecede 

(P <0.05-P <0.001) bloke ettiğini gözlemlemiĢlerdir. 

Ġnsan primer ve metastatik meme kanserinde transforme olmayan meme bezine kıyasla 

primer tümörlerde leptinin ekspresyon seviyeleri ObR ile pozitif korelasyon göstermekte ve 

her iki molekül de, daha az diferansiye G3 (yüksek dereceli) tümörlerde en fazla 

bulunmaktadır.  Bu bulgularla uyumlu olarak, Ishikawa ve ark., (2004) aynı zamanda primer 

meme karsinomasında leptin ve ObR ekspresyon düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon 

bulmuĢlardır. Leptin ekspresyonu hem normal hem de transforme meme epitel hücrelerinde 

bulunurken, leptinin aĢırı ekspresyonunun normal epitel ile karĢılaĢtırıldığında primer meme 

karsinomlarının % 92'sinde ortaya çıktığı bulunmuĢtur. Önemli bir nokta ise, leptin için güçlü 

immünreaktivitesi olan ObR pozitif kanserlerin % 34'ünde uzak metastazlar tespit edildiği, 

ancak ObR ekspresyonu veya leptinin aĢırı ekspresyonu bulunmayan tümörlerin hiçbirinde 

uzak metastaza rastlanmamıĢtır. Birlikte ele alındığında, bu veriler leptin ve reseptörünü 

içeren bir otokrin halkanın meme kanserinde etkili olabileceğini ve meme kanseri hücrelerinin 

metastaz yapma kabiliyetini sürdürebileceğini düĢündürmektedir. Bununla birlikte, leptin 

reseptörünün çeĢitli izoformları meme kanserinde farklı bir rol oynayabilmektedir. Laud ve 

ark., (2002) 20 tane tümoral meme dokusunda ve iki farklı insan meme kanseri hücre 
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dizisinde (T47-D ve MCF-7) leptin reseptörünün uzun ve kısa izoformlarını araĢtırmıĢlar ve 

leptin reseptörünün iki formunun da tümörlü dokuların hepsinde sentezlendiğini rapor 

etmiĢlerdir. Kanıtlar, leptinin meme kanseri de dahil olmak üzere insanlarda farklı kanser 

tiplerinin patogenezinde yer alabileceğini göstermektedir. Özellikle, tümör hücresi 

büyümesinin, migrasyon ve metastazın stimülasyonu ve anjiyogenezin arttırılması da dahil 

olmak üzere leptinin birkaç davranıĢı meme kanserinde  önemli bir rol oynayabilmekte 

olduğu gösterilmiĢtir (Cirillo ve ark., 2008). 

Artan kanıtlar, hem östrojene bağımlı hem de östrojenden bağımsız meme kanseri 

hücrelerinin proliferasyonunun leptin eklenmesiyle güçlendiğini ortaya koymaktadır. Örneğin, 

leptinin fizyolojik konsantrasyonu (10 ng/ml) STAT3 ve MAPK yollarını aktive ederek T-

47D (metastatik bölgede izole edilen meme bezi hücresi) meme kanseri hücrelerinin ve 

HBL100 (meme epitel süt bezi hücreleri) transforme olmayan meme epitel hücrelerinin 

çoğalmasını arttırdığı saptanmıĢtır. Leptinin östrojen reseptörü pozitif MCF-7, T47-D ve ZR-

75-1 insan meme kanseri hücrelerinin büyümesini zamana ve doza bağlı olarak uyardığı da 

gösterilmiĢtir. STAT3 ve MAPK sinyalizasyon aktivasyonunun, bu hücrelerde leptin ile 

muamele edilerek indüklendiği gözlemlenmiĢtir. Bununla birlikte, bir inhibitör olan AG490 

(JAK2 inhibitörü) ile STAT3 fosforilasyonunun blokajı, leptinle indüklenen MCF-7 

hücrelerinin çoğalmasını ortadan kaldırırken UO126 (MAPK/ERK inhibitörü) ile MAPK 

aktivasyonunun inhibisyonu, leptinin indüklediği hücre çoğalmasında herhangi bir önemli 

değiĢiklik meydana getirmemiĢtir (Ray ve ark., 2007). T-47D hücrelerinde ve östrojen 

reseptör negatif MDA-MB-361, MDA-MB-231 ve SK-BR-3 hücre dizilerinde leptinin 

büyümeye uyarıcı etkisini bildirilmiĢtir. Birlikte ele alındığında, bu bulgular leptin 

reseptörlerinin çok çeĢitli tümör hücrelerinde eksprese edildiğini ve leptinin normal ve malign 

meme epitel hücrelerinin fenotipi üzerinde etkili olabileceğini düĢündürmektedir. Kanıtlar 

leptin sisteminin östrojen bağımlı meme karsinomasının patogenezinde ve progresyonunda rol 

oynadığını düĢündürmektedir (Cirillo ve ark., 2008). 

Literatür araĢtırmalarından yola çıkarak bu tez çalıĢmasında, leptinin indüklediği 

metabolik sinyal yolaklarından non-kanonik sinyal moleküllerinin yer aldığı p38 MAPK ve 

SAPK/JNK ve buna ek olarak, kanonik sinyal moleküllerinden olan p44/42 MAPK ve MEK1 

moleküllerinin incelenmesine karar verilmiĢ olup, ER
+ 

MCF-7 hücresi seçilmiĢtir. Leptinin 

fizyolojik (10 ng/ml), 20 ng/ml,  obezite (100 ng/ml) ve farmakolojik (1000 ng/ml) 

kullanılmıĢtır.(Dubois ve ark., 2013). Leptin dozuna bağlı olarak sinyal moleküllerinde 
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gözlenen farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı ANOVA ve Kruskal-Walls 

yöntemlerine baĢvurularak değerlendirildi.  

Ġstatistik varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, çalıĢılan her bir molekül için 

en belirgin artıĢın, ortak olarak 0-20 ng/ml leptin arasında görüldüğü (p=0,000; p<0,001), 100 

ng/ml ve 1000 ng/ml değerlerin arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 

saptandı. 

 Moleküllerin leptin dozlarına verdikleri yanıt gruplar arası değerlendirildiğinde oldukça 

uyumlu olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi MAPK kaskad mekanizmasının birbirlerini 

tetikleyici Ģekilde ilerlemesinden ileri gelmektedir. Bir uyarana (bizim çalıĢmamızda bu 

uyaran leptin oluyor) karĢı aktive olan Ras gibi aktivatörler MEK1‟i uyarır, MEK1 MAP3K 

tarafından fosfatlanarak pMEK1 oluĢur, pMEK1 formu ERK1/2 yi yani diğer adıyla p44/42 

MAPK „yı uyarır. P44/42 MAPK ise MAPKAK‟ları aktive eder ve biyolojik yanıt 

(diferansiyasyon, geliĢme vb.) oluĢur. Bu basamak, kanonik yolak üzerinde ilerleyen 

MAPK‟ların fosforilasyonu ile kooperatif etki gösteren bir mekanizmadır.  

Non-kanonik yolakta ise yine bir uyarana (leptin) yanıt olarak Ras, Rho familyasından 

aktivatörler devreye girer ve MEKK (3,4) ‟ler uyarılır. Daha sonra MKK-3, MKK-4 devreye 

girer ve p38 MAPK uyarılır, MAPKAK‟lardan MSK veya MNK aktive olur ve apoptoz, 

inflamasyon, büyüme, geliĢme gibi biyolojik yanıtlar oluĢtururlar. Aynı mekanizma üzerinden 

MEKK (1,2,4)‟ün uyardığı sinyal molekülü ise JNK 1-3 (diğer adıyla SAPK) dür. 

Fosfatlandığında Psapk/JNK oluĢur ve MAPKAK‟ları aktive eder, inflamasyon, apoptoz, 

büyüme gibi biyolojik yanıtlar oluĢturmaktadır. 

Sonuç olarak, leptinin artan konsantrasyonlarına bağlı olarak bu yolakların birden 

fazla koldan eĢ zamanlı uyarılması ve buna bağlı olarak bu yolaklar üzerindeki sinyal 

moleküllerinin ifadelerinin artması ve uyarıya yanıt olarak, miktarlarında kantitatif artıĢ 

olması, teorik anlamda beklediğimiz bir durumdur. Elde ettiğimiz sonuçlara bakıldığında ise, 

leptinin fizyolojik dozlarından, baĢka bir deyiĢle düĢük dozlarından itibaren kanonik ve non-

kanonik sinyal yolaklarını aktive ettiğini sinyal moleküllerindeki keskin artıĢlardan net bir 

Ģekilde görebiliyoruz. Burada önemli olanın, obez bireylerde meme kanseri riskinin normal 

bireylere göre daha fazla olmasından kaynaklı obezitedeki sürekli yüksek leptin dozlarına 

maruz kalan bu yolaklardaki sinyal moleküllerinin miktarının incelenmesidir. Fizyolojik 

dozlara göre artıĢ olmakla beraber bu artıĢın istatistiksel açıdan bir anlam ifade etmediğini 
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gözlemlemiĢ bulunmaktayız. Aynı Ģekilde farmakolojik leptin dozu ile obezite leptin dozu 

arasında da herhangi anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir. Hatta obezite leptin dozundan itibaren 

sinyal moleküllerinin miktarında azalma gözlenmektedir.  

ÇalıĢmamız sonucunda leptinden en çok etkilenen molekülün Psapk/JNK olduğunu 

ispat etmiĢ olup, bu molekülün leptine bağlı etkileĢimini biyokimyasal olarak değerlendiren 

ilk çalıĢma olmanın özelliğini taĢıyan bir araĢtırma gerçekleĢtirdiğimizi belirtmek isterim. 

Sinyal moleküllerin leptin dozlarına bağlı olarak değiĢimleri de kendi içeresinde bir 

uyum yakalamıĢ olup, leptinin düĢük dozlarında sinyal aktivasyonunun daha etkili olduğu doz 

artıĢında ise, bir süre sonra aĢırı leptin birikimine bağlı olarak negatif feedback etkisi ile 

yolaklardaki sinyal salınımlarını inhibe ettiği Ģeklinde bir yorum yapılabilir. Daha kesin bir 

sonuç alınabilmesi için bu deney düzeneğinin gen ekspresyon analizleriyle de desteklenmesi 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6. SONUÇ ve ÖNERĠLER 
 

 

Günümüzde, meme ve pankreas dahil olmak üzere çeĢitli kanser türleri için, hastaların 

çoğunun aĢırı kilolu veya obez olduğu görülmektedir. Bu nedenle geleneksel terapilerin (örn., 

kemoterapi) yanı sıra anti-VEGF gibi hedefe yönelik yeni terapiler değerlendirilirken, klinik 

öncesi çalıĢmaların tasarımında vücut ağırlığının önemli bir parametre olarak dahil edilmesi 

gerekmektedir. Daha da önemlisi, obezitenin tümör progresyonunu ve tedaviye direnci 

arttırdığı mekanizmaları daha iyi anlayarak, kanser hastaları için mevcut bakım standardını 

iyileĢtirebilecek olduğumuzun bilincinde olmalıyız (Fukumura ve ark., 2016). Obezlerde 

klinik tanı belirleyicisi olan leptin hormonunun farklı konsantrasyonlarına bağlı olarak 

anjiyogenezi tetiklediği ve p38 MAPK sinyal moleküllerini arttırıcı etki göstererek 

aktivasyonunu sağladığı belirlenmiĢtir. Buna bağlı olarak, meme kanseri hücrelerinde 

tümörün ilerlemesi ve anjiyogenezinde potansiyel bir tetikleyici görevi gördüğünü söylemek 

mümkündür. Bu tez çalıĢmasında, meme kanseri hücre hatlarında (MCF-7) leptinin farklı 

konsantrasyonları uygulanarak hücrelerin ortama salgıladığı kanonik ve non-kanonik sinyal 

yolaklarındaki p44/42 MAPK, p38 MAPK, MEK1, pMEK1, SAPK/JNK ve Psapk/JNK 

moleküllerinin miktarlarını inceleyerek, doza bağlı bir korelasyon olup olmadığı 

gözlemlenmiĢtir. Leptin dozlarına bağlı sinyal moleküllerinin miktarları arasında istatistiksel 

açıdan belirgin bir farklanma olup olmadığı değerlendirilmiĢtir. 

Literatür bilgilerine göre; leptinin farklı konsantrasyonlarının kanonik ve non-kanonik 

sinyal yolaklarını indükleyerek bu yolaklar üzerindeki sinyal moleküllerinin salınımı ile baĢta 

anjiyogenez olmak üzere tümör patogenezinde önemli rolü olan basamakların aktivasyonunu 

gerçekleĢtirdiği bilinmektedir. Buna bağlı olarak, leptinin farklı konsantrasyonları ile sinyal 

moleküllerinin miktarları arasında istatistiksel bir korelasyon yakalamayı umarak bu 

çalıĢmayı gerçekleĢtirdik. Nitekim, elde edilen bulgulara göre leptinin düĢük dozlarında (10 

ng/ml ve 20 ng/ml) leptin verilmeyen kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan %95 güven 

aralığında anlamlı bir pozitif korelasyon olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Leptinin yüksek 

konsantrasyonlarında ise, moleküllerin miktarlarında azalma olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ġstatistiksel açıdan anlamlı bir artıĢ veya azalıĢ söz konusu olmadığından 100 ng/ml ve 1000 

ng/ml leptin dozlarının sinyal molekülleri üzerine istatistiksel açıdan belirgin bir farklılık 

sağlamadığını söyleyebiliriz. Bu durumu yorumlamak gerekirse, leptinin aĢırı birikiminin 

sinyal yolağı üzerindeki indükleyici etkisini baskılayıp bir çeĢit negatif feedback mekanizması 
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oluĢturmasından ileri gelecebileceğini düĢünmekteyiz. Malgorzata ve ark., (2013) da leptinin 

100 ng/ml ve üzeri dozlarında istatistiksel açıdan belirgin bir farklanma görememiĢlerdir 

(Szczesna ve ark., 2013). Bu durumun, hormonun etkisinin maruz bırakıldığı süre ve duruma 

göre de değiĢebildiğini düĢündürmüĢtür. Biz 48 saat uyguladığımız ve tek süre çalıĢtığımız 

için zamana bağlı herhangi bir yorum yapmamız mümkün olmamaktadır. Ġleriye yönelik 

çalıĢmalarda leptin uygulamalarının düĢük ve yüksek dozlarla birlikte daha uzun zaman 

dilimlerine yayılarak çalıĢılması leptinin etkilerinin aydınlatılması açısından büyük önem arz 

etmektedir. 

Bu çalıĢmada meme kanseri ve obezite arasındaki iliĢkiyi MCF-7 hücrelerine leptinin 

düĢük dozları (10 ng/ml, 20 ng/ml) ile yüksek dozları (100 ng/ml, 1000 ng/ml ) uygulanarak 

leptin aracılı sinyal yolaklarından kanonik sinyal molekülleri p44/42 MAPK ve MEK1, 

pMEK1 ve non kanonik sinyal moleküllerinin p38 MAPK, SAPK/JNK, Psapk/JNK 

miktarlarının doza bağlı değiĢimleri incelenmiĢ olup; leptin ve meme kanseri iliĢkisini 

inceleyecek olan araĢtırmacılar için bir ön fikir oluĢturacak niteliktedir. Böylece, ilerde 

yapılacak olan çalıĢmalarda leptinin indüklediği farklı sinyal yolakları incelenebilir ve yeni 

bağlantılar saptanabilir. Sonuç olarak, inflamasyon ve metabolik yolları hedeflemenin, kanser 

hastalarının ana alt grubunun klinik sonuçlarını iyileĢtirme vaadini sunacağını ve anti kanser 

terapi yöntemlerinin geliĢtirilmesinde katkı sağlayabileceğini düĢünmekteyiz. 
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