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ÖZ 

Amaç: Mide kanseri hem kadın hem de erkekler için dünyada görülme sıklığı açısından ön sıralarda yer alan bir 

patolojidir. Kanserin oluşmasının temeli ve kanser özelliği kazanmış genler olan onkogenlerin invazyonunda ve 

metastazında en önemli rollerden biri hiç şüphesiz anjiyojenezdir. Anjiyojenez vücutta var olan kan damarlarından yeni 

kapiller damarlar oluşması anlamına gelmekte olup bu damarlar yoluyla dokulara oksijen ve besin taşınarak onların 

beslenmesi büyümesi sağlanmaktadır. Bu olay her ne kadar yara iyileşmesi, büyüme gibi iyi etkilere sahip olsa da aynı 

zamanda kanserli dokularında beslenerek büyümesine olanak sağlar ve damarlar yoluyla kanserli hücrelerin yayılmasına 

yardım eder. Böylelikle metastaz ve invazyonu hızlandırır. Çalışmamızda, geldanamisin derivesi olan 17–AAG’nin, 

kollajen ve laminin varlığında mide kanseri hücre dizininde anjiogenetik biyobelirteçlerinin anjiyojenez ile ilişkilerinin 

light cycler real-time PCR (LC-PCR) ile incelenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler: Geldanamisin türevi olan 17–AAG’nin, kollajen ve laminin varlığında mide kanseri hücre 

dizininde vaskuler endotelyal growth faktör (VEGF), matriks metalloproteinaz (MMP), Endostatin ve TSP -1 seviyeleri 

LC-PCR testi ile incelendi.                 

Bulgular: AAG+Laminin, MMP ve VEGF seviyelerinin azaldığını, TSP-1 ve endostatin seviyelerinin istatistiksel 

olarak arttığı görülmüştür. 

   Sonuç: 17-AAG uygulaması mide kanseri tedavisinde katkı sağlayabileceği gözlemlenmiştir. Bu konuyla ilgili 

   daha fazla çalışmalarla da bu bulguların desteklenmesi yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anjiyogenez, Mide Kanseri, VEGF, MMP, AAG, Endostatin, TSP-1 

 

Abstract 

Objectives: Gastric cancer is a leading pathology in terms of its prevalence in the world for both women and men. 

Undoubtedly, angiogenesis is one of the most important roles in invasion and metastasis of oncogenes, which are the 

basis of cancer formation and genes that have acquired cancer characteristics. Angiogenesis means the formation of new 

capillary vessels from the blood vessels that exist in the body, and oxygen and nutrients are transported to the tissues 

through these vessels and their nutrition is grown. Although this event has good effects such as wound healing and 

growth, it also allows the cancerous tissues to grow by feeding and helps the spread of cancerous cells through the 

vessels. Thus, it accelerates metastasis and invasion. In our study, we aimed to examine the relationship between 

angiogenesis and angiogenetic markers in the gastric cancer cell line in the presence of 17-AAG, which is a 

geldanamycin circuit, collagen and laminin. 

Material and Methods: VEGF, MMP, Endostatin and TSP -1 levels of 17-AAG with geldanamycin circuit in the 

presence of collagen and laminin in the gastric cancer cell line were examined by LC PCR test. 

Results: In our study, we observed that AAG + Laminin, MMP and VEGF levels decreased, TSP-1 and endostatin 

levels increased statistically. 

Conclusion: As a result, 17AAG application appears to be an agent that can contribute to the treatment of stomach 

cancer. It will be useful to support these findings with further studies on this subject. 
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GİRİŞ 

Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla 

meydana gelen kanser, çağımızın en önemli 

sağlık sorunlarının başında gelmektedir. 

Dünyada görülme sıklığı bakımından kadınlarda 

2. Erkeklerde 3. sırada yer alarak hiç 

küçümsenmeyecek bir yere sahip olan mide 

karsinomu bu ölümcül hastalığın çeşitlerinden 

birisidir1. Kanserin meydana gelebilmesi için 

vücutta bulunan genlerin mutasyona uğrayarak 

kanser özelliği kazanması gerekmektedir ve bu 

genlere onkogen adı verilmektedir1. Kanser 

gelişimini ve metaztas oluşumunu etkileyen çok 

sayıda etken mevcuttur2. Anjiyojenez, VEGF, 

MMP’lar gibi anjiyojenik ve endostatin, TSP-1 

gibi anti-anjiyojenik faktörlerin kandaki 

varlığına bağlıdır. Kanda anjiyojenik faktörler 

dominant olduğunda anjiyojenez meydana 

gelirken, buna karsılık kanda antianjiyojenik 

faktörler dominant olduğunda da anjiyojenez 

baskılanmaktadır3. Anjiyojenik sistemin en 

önemli aktivatörlerinden biri büyüme faktörleri 

olarak bilinen gruptan olan vaskuler endotelyal 

growth faktör (VEGF)’dür. Anjiyojenik olaylar 

VEGF, basit fibroblast büyüme faktörleri ve 

hepatosit büyüme faktörlerinin dahil olduğu 

büyüme faktörleri tarafından düzenlenir4. 

VEGF’in kolon kanseri de dahil olmak üzere 

birçok kanser çeşidinde varlığı gösterilmiş ve 

artmasının özellikle malignite ile ilgili olduğu 

düşünülmüştür5.  

VEGF, damar geçirgenliğini artırır ve hücre dışı 

matriks yıkımından sorumlu olan matriks 

metalloproteinaz (MMP) salınımını uyarır 

böylece metaztası ve invazyonu 

kolaylaştırır5. MMP Diğer bir anjiyojenik 

ajandır. VEGF tarafından harekete geçirilen 

endotelyal hücreler, önce MMP’leri sentezlerler. 

MMP’ler serbest kalırlar ve kan damarları 

dışındaki yapıyı bozarlar. Bu 

bozulma anjiyojenezi hızlandırır3. Endostatin, 

kollajen XVIII’ün 20 kDa’luk fragmanıdır6. 

Anjiyojenezin kuvvetli bir inhibitörüdür. Direkt 

olarak endotelyal hücre büyümesi ve göçünü 

engeller; VEGF’nin anjiyojenez etkisini inhibe 

eder7. Trombospondin-1 ise birçok hücre 

tarafından salgılanan heparin bağlayıcı 5 üyeli 

bir ekstrasellüler protein ailesinden olup, oldukça 

büyük bir proteindir. Anti-anjiyojenik etkisi 

proteinin N-terminal kısmında bulunmaktadır6.  

Bir ısı şok proteini olan HSP–90, apoptozisin ve  

 

 

anjiojenezisin kritik kontrol noktalarında farklı 

proteinlerle etkileşerek düzenleyici rol oynar ve 

hücre koruyucu özelliğinden dolayı apoptozisi 

önler8. HSP-90’ın çeşitli ajanlarla inhibisyonu, 

mitokondri membranında depolarizasyona yol 

açarak apoptozisin başlatılmasında önemli rol 

oynayan sitokrom-c’nin sitozole salınımına 

neden olur. HSP-90 inhibitörlerinden 

geldanamisin ve türevleri, apoptozisi indükleyici 

etkiye sahiptirler. Yeni kılcal damarların 

büyümesi olan anjiyogenez, kanser büyümesinin 

bir düzenleyicisi ve kanser tedavisi için yararlı 

bir hedeftir. Geldanamisin etkisi mide kanserinde 

anjiyogenez üzerindeki etkisi tam olarak 

bilinmemektedir.  

VEGF ile aktifleştirilen endotel hücreleri, 

ürokinaz tipi plazminojen aktivatörü10 ve MMP 

gibi proteolitik enzimler üreterek ve ayrıca 

anjiyojenik uyarıcı faktörleri indükleyerek hücre 

dışı matriksi (ECM) bozar11. Endotel hücreleri 

daha sonra destekleyici hücrelerin (laminin ve 

kollajen) işe alınmasıyla yeni oluşan damarlar 

haline gelen tübüler yapılar oluşturur.   

Çalışmamızda, geldanamisin derivesi olan 17–

AAG’nin, kollajen ve laminin varlığında mide 

kanseri hücre dizininde anjiogenetik 

biyobelirteçlerin anjiyojenez ile ilişkilerinin LC-

PCR ile incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Geldanamisin derivesi olan 17-AAG mide 

karsinoma hücre dizisi NCI-N87’e kollajen ve 

laminin eklenerek uygulamalar yapıldı. 

RNA izolasyon protokolü 

Çalışmada kontrol grubu ve 17 AAG 

uygulanmış grup olmak üzere iki tür hücre 

kullanıldı. Hücreler (NCI-N87) flasklardan 

tüplere alındı takip eden izolasyon protokolü 

Kosova ve ark. (2017)15, bahsedildiği şekilde 

uygulandı. 

cDNA Sentezi 

Vural ve ark. (2017)9, İmren ve ark (2020)12 

Kosova ve ark. (2017)15 ve Ribeiro ve ark. 

(2006)18 makalelerinde tanımlandığı şekilde 

gerçekleştirildi. 

Real Time PCR Aşaması 

Özgül primer, elde edilen cDNA‘lar ile 

reaksiyona girerek hedeflenen RNA 

ekspresyon düzeyini belirlemede daha önceki 

çalışmalarda uygulanan yöntem kullanılarak 

belirlendi9,12,15,18.  
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Deneylerden elde edilen verileri 

değerlendirmede SPSS 15.0 istatistik programı 

kullanıldı. Gruplar arası farkın anlamlılığı 

Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. 

Anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi. 

 

BULGULAR 

Real Time PCR okuması yapılan protein 

değerlerinin istatistiksel analizi sonucunda 

kontrole göre AAG ve AAG+Kollajen 

karşılaştırıldığında endostatin, TSP-1 ve VEGF 

istatistiksel olarak azalırken MMP ise 

istatistiksel olarak anlamsız kabul bulundu. 

Kontrole göre AAG+Laminin karşılaştırıldığında 

endostatin, MMP, TSP-1 ve VEGF istatistiksel 

olarak azaldığı görüldü. AAG göre 

AAG+Kollajen karşılaştırıldığında ise TSP-1 

istatistiksel olarak azalırken, endostatin, MMP 

ve VEGF seviyelerinde istatistiksel bir anlam 

bulunamadı (p<0.05).  AAG+Laminin ile 

karşılaştırıldığında ise endostatin artarken, TSP-

1, MMP ve VEGF istatistiksel olarak azaldığı 

görüldü. AAG+Kollajen AAG+Laminin ile 

karşılaştırıldığında MMP, ve VEGF azaldığını, 

TSP-1ve endostatin seviyelerinin istatistiksel 

olarak arttığı görülmüştür. 
 
Tablo 1. Anjiyojenik faktörlerin kontrol ve AAG, 

AAG+kollajen, AAG+laminin içeren hücrelerdeki 

ekspresyon değerleri 
a kontrole göre karsılaştırıldığında  p<0.05 
bAAG göre karsılaştırıldığında  p<0.05  
cAAG+Kollajen göre karsılaştırıldığında  p<0.05 

 

TARTIŞMA 

Mide karsinomu dünyada en yaygın kanser 

ölümleri arasında yer almaktadır.  Erkeklerde 2. 

sırada kadınlarda ise 3. sırada en yaygın 

rastlanan kanser türüdür. Hastaların prognozu 

kötüdür ve ilk 2 yıl süresinde hastaların yaklaşık   

%50’si kaybedilmektedir13. Hastalığın 

etyolojisinde birçok besin maddesi rol 

oynamaktadır, özellikle süt, hayvansal protein ve 

vitaminlerden fakir, nişastadan zengin, düşük 

kaliteli diyetler hastalık gelişiminden sorumlu 

tutulmuştur14. Mutasyona uğrayarak kanser  

 

 

özelliği kazanmış hücrelerin genlerine ‘onkogen’ 

adı verilmektedir. Bu genler, hücre 

poliferasyonunu, invazyonunu, anjiyojenez 

aracılığı ile kontrol etmektedir16. Kanser, 

metastaz ile, kan damarları ve lenfatik sisteme 

nüfuz etme yeteneğine bağlı olarak yayılır. Bu 

invazyonun, anjiyojenez ile kolaylaştığı, yapılan 

araştırmalarla saptanmıştır17. 1971'de Folkman, 

60’larda geliştirmeye başladığı tümör 

büyümesinin anjiyogenezle ilgili olabileceği 

hipotezini ortaya atmış ve anjiyojenez yolları ve 

moleküler hedeflerle ilgili çalışmlar 

başlamıstır19,20.                                                                          

Isı şok proteinleri, ısı stresine yanıt olarak sen-

tezlenen, hücresel homeostazi ve hücrenin sağ 

kalımını düzenleyen moleküler şaperonlardır21. 

Birçok kanser hücresi yüksek dozda şaperon 

üretir; hücre dışına salınan ısı şok proteinleri 

kanser hücrelerinin çevre ve uzak dokulara 

yayılmasında rol oynarlar. Bu proteinler kanser 

hücrelerinde çok fazla olup, apoptozisi 

engellerler ve sinyal proteinlerini anormal 

stabilize ederek tümör hücelerinin yaşamına 

katkıda bulunmaktadırlar22. Bir ısı şok proteini 

olan HSP–90, hücresel koruyucu özelliklerinden 

dolayı apoptotik yanıtı inhibe etmektedir. HSP–

90, kanser hücrelerinde genellikle yüksek 

seviyelerde bulunur ve sinyal iletiminde, 

hücrelerinin büyümesinde ve apoptozis 

düzenlemesinde görevli onkojenik proteinlerin 

stabilize edilmesinde fonksiyon görür23. 

Mitokondride bulunan HSP-90, membran 

geçirgenliğini ve sitokrom-c salınımını kontrol 

eder. HSP-90’ın çeşitli ajanlarla inhibisyonu, 

mitokondri membranında depolarizasyona neden  

olur ve doza bağımlı sitokrom-c salınımı 

gözlenir. Bu durum HSP-90’nın, tümör 

hücrelerindeki mitokondrilerde şaperon işlevinin 

inhibisyonuyla kanser tedavisinde kullanılması 

açısından önemlidir24. HSP-90 inhibitörleri ile 

onkojenik sinyallerin bloke edilmesinin kolon 

kanser hücrelerinin metastatik davranışlarını 

azalttığı gösterilmiştir25.  

Kanser hücresi davranışı, ECM'nin laminin ve 

kollajen I gibi proteinlerinden etkilenebilir ve bu 

da tümör hücrelerinin östrojen tepkisini 

etkileyebilir. Lamininler, bazal membranların 

yapısal bileşenleri ve hücre yapışması, göçü, 

farklılaşması ve çoğalmasının 

düzenleyicileridir26. Kollajen I, hücre dışı 

boşlukta bulunur ve çeşitli makromoleküllerin  

 

Grup 

(mide dokusu)  

 

Endostatin 

 

MMP-9 

 

TSP-1 

 

VEGF 

 

Kontrol 

 

0 

 

0  

 

1.23E-03 

 

757 a 

 

AAG 2.50E-05 a 0 

 

3.20E-03 a 

 

490a 

 

AAG+Kollajen 

 

2.93E-05 a 

 

0 

 

6,78E-03 a b 

 

400.6a 

AAG+Laminin 

 

1.05E-06 a b c 1.02E-06 a b c 5.74E-03 a b c 

 

193.6 a b c 
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yapışması için biyomekanik bir yüzey sağlar. 

Yeniden modellenebilir, Fizikokimyasal 

özellikleri nedeniyle, dinamik hücresel süreçleri 

incelemek için yararlı bir substrattır26,27. 

Tümör anjiyojenezi normal fizyolojik 

anjiyogenezden farklıdır. Anjiyojenik faktörler 

ve anti-anjiyojenik faktörlerinin arasında denge, 

tümör dokusunun hızla büyüdüğü ortamda 

anjiyojenezin lehinde bozulur28. 

Yüksek-moleküler ağırlıklı (450-kDa) çok 

fonksiyonlu bir glikoprotein olan 

trombospondin-1 in (TSP) anti-anjiyojenik etkisi 

kanıtlanmıştır. Birkaç muhalif rapor olmakla 

birlikte kolorektal, akciğer, mesane, meme 

kanserlerinde anti-anjiyojenik etkisi 

gösterilmiştir28. Nakao ve ark. mide kanserinde 

TSP-1’in anjiyojenik etkisi olduğu 

belirtmişlerdir29. Ling-fang ve ark. TSP’nin 

anjiyojenez ve hücre büyümesini yüksek oranda 

bastırarak inhibe ettiğini belirtmişlerdir30.  

72 kDa’lık MMP-2 ve 92 kDa’lık MMP-9 

otokrin/parakrin şekilde VEGF salınımını 

uyararak tümör hücrelerinin büyümesi ve 

anjiyojenezde anahtar rol oynadığı 

gösterilmiştir31. Çinko bağımlı bir grup MMP, 

çeşitli büyüme faktörleri, sitokinler ve hormonlar 

tarafından düzenlenir. Kanga ve ark. tarafından, 

MMP-9 mide kanseri metaztazında anahtar 

enzimlerden biri olarak gösterilmiştir32. MMP-2 

mide kanserinin tümör invazyon ve metastazında 

önemli bir rol oynar32. Huacman ve ark., 

yaptıkları çalışmada MMP-2 ve MMP-9 un 

sadece mide kanserinin büyümesi değil aynı 

zamanda ekstrasellüler matriks parçalanması ve 

apoptosis inhibisyonu ile ilişkili olduğu 

belirtmişlerdir31.  

Ayrıca MMP-2 ve MMP-9 ile VEGF arasında 

yüksek oranda ilişki bulunduğu ifade 

etmişlerdir33.  

Vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF), 

vaskülarizasyonun, hem fiziksel hem de malign 

koşullarında teşvik edilmesinde büyük bir rol 

oynamaktadır34. VEGF tarafından indüklenen 

anjiyojenez, yenidoğanlarda patolojik önemli bir  

regulatördür35. Yoriko ve ark. yaptıkları klinik 

uygulamalarda VEGF kötü doku ile 

ilişkilendirilmiştir35. Anjiyojenez metastaz ve 

solid tümörlerin büyüme için gerekli en güçlü 

anjiyojenik faktörün VEGF olduğu ifade  

 

 

 

 

edilmiştir36. Mide, akciğer, meme, tiroit, böbrek, 

mesane, yumurtalık, rahim ve pankreas gibi 

kanserlerde VEGF miktarı oldukça yüksek 

bulunmuştur35. Zhu ve ark., STAT3 yolunun 

anormal etkileşimi sonucu VEGF ve 

anjiyogenezin artmakta olduğunu 

belirtmişlerdir36. STAT3, VEGF inhibisyonunda 

etkilidir ve tümör anjiyojenez üretimini 

engeller37. Kikuchi ve ark.’ın yaptıkları 

çalışmada, bazı malign dokularda antikorlarla 

yapılan boyamalarda VEGF görülmüştür34. 

VEGF, midede kanserli hücrelerin salınmasını ve 

büyümesini sağlayabilir, kanserin yayılmasını 

arttırabilir ancak bağırsakta az miktarda vardır ve 

etkisi küçüktür34. VEGF-C ile gastrik dokuların 

patolojik evrelemesinin (metastaz ve 

infiltrasyon) ilişkili olduğu ifade edilmiştir38. 

Yonging ve ark. yaptıkları çalışmada, VEGF, 

mide kanserli dokularda %81 olumlu artış 

göstermiştir39.  

Kollajen XVIII'in C-terminal bir parçası olan 20 

kDa lık endostatin özellikle, anjiyogenezi 

engelleyici etki göstermektedir. Endostatin 

ekstasellüler matrikste tümör proteazlar 

tarafından üretilir40. Kollajen XVIII, 

ekstraselüler matriksler ve basamakları boyunca 

mevcuttur40. Pufea ve ark. endostatinin 

VEGF’nin indüklediği neovaskülarizasyonu 

inhibe ettiğini belirtmişlerdir41. Patra ve ark. 

VEGF’nin bastırılması ve anti anjiyojenik 

pigmentlerin ifadesinde endostatinin önemini 

vurgulamışlardır42. Birkaç invitro ve invivo 

çalışmada endostatinin tümör büyüme ve 

metastazını engellediği görüldü. Öte yandan, 

Bazı yazarlar mide kanserli hastalarda VEGF ve 

endostatin düzeylerini değerlendirmişler, VEGF 

düzeyi kanser varlığında artarken endostatin ile 

mide kanseri arasında sonuç bulamamışlardır41.  

Çalışmamızda AAG+Laminin varlığında MMP 

ve VEGF seviyelerinin azaldığını, TSP-1ve 

endostatin seviyelerinin ise istatistiksel olarak 

arttığını gözlemledik. Anti-anjiyojenik bir ajan 

olan TSP-1 in artması bize, VEGF ile TSP-1 in 

farklı mekanizmalar üzerinden etkili 

olabileceğini düşündürmektedir28.  

Çalışmamızın sonucunda VEGF miktarının 

azalması bu görüşü doğrular niteliktedir.  

Bununla birlikte endostatin seviyesinin artması 

ise, endostatinin direkt olarak hücre büyümesi ve  
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göçünü engelleme özelliğiyle VEGF’nin 

anjiyojenez etkisini inhibe ettiğini ispat eder 

niteliktedir43. MMP miktarı ise VEGF ile birlikte 

azalma göstermiştir. VEGF ve MMP molekülleri 

ilişkilidir çünkü, VEGF tarafından harekete 

geçirilen endotelial hücreler, önce MMP’leri 

sentezlerler. MMP’ler serbest kalırlar ve kan 

damarları dışındaki yapıyı bozarlar. Bu bozulma 

anjiyojenezi hızlandırır28. Çalışmamızda LC-

PCR ile bulmuş olduğumuz sonuçlar daha önce 

ELISA testi kullanarak yapmış olduğumuz 

çalışma analizleri ile de desteklemektedir44.  

 

SONUÇ 

Laminin varlığında AAG’nin önemli 

anjiyojenez aktivatörlerinden olan VEGF ve 

MMP’nin azalmasına yol açtığı, kuvvetli bir 

anjiyojenez inhibitörü olan endostatinin ve TSP- 

1’nin seviyesini arttırdığını yaptığımız çalışma 

sonucunda belirledik. MMP, VEGF, TSP ve 

endostatin protein miktarlarındaki değişim 

laminin varlığında AAG’nin mide kanseri 

üzerinde ciddi anlamda tedavi etkisi gösteren bir 

ajan olduğunu bize göstermiştir. Daha öncede 

Elisa analizi uygulayarak yapmış olduğumuz 

çalışmanının LC-PCR analizlerileri ile aynı 

doğrultada çıkmış olması sonuçlarımızı 

desteklemektedir. Bu bilgiler ışığında yapılacak 

daha kapsamlı çalışmalar sonucunda Laminin 

varlığında AAG’nin kanser hastalarının 

tedavisinde daha hızlı ve yan etkisiz bir yöntem 

olduğunu düşünmekteyiz. 
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