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Öz 

Son yıllarda en sık ölüm nedenlerinden olan kanser; hücre çoğalmasını, farklılaşmasını, hayatta kalma, angiogenez ve apoptozu kontrol eden 

kritik genlerdeki değişikliklerin neden olduğu bir hastalıktır. Apoptotik hücre ölümü ve antiangiogenez anti-kanser tedavisi için önemli bir 

mekanizma ve hedeftir. Birçok kanser türünde karakteristik bulgu apoptozda azalma ve angiogenezde artmadır. Galektin-3 (Gal-3) bir 
pleiotropik lektin olup hücre proliferasyonu, adezyon, farklılaşma, anjiyogenez ve apoptozda önemli bir rol oynar. Bu nedenle, sentetik 

galektin-3 inhibitörleri, yeni antitümör terapötik stratejilerin geliştirilmesi için son derece önemlidir. Galektin-3 esas olarak sitoplazmada 

bulunur, ayrıca çekirdekte de görülür ve klasik olmayan, salgı yollarıyla salgılanabilir. Genel olarak, salgılanan galektin-3, hücre yüzeyindeki 
galaktoz içeren glikoproteinlere yüksek afinite ile bağlanma yoluyla hücre göçüne, hücre yapışmasına ve hücre-hücre etkileşimlerine aracılık 

eder. Sitoplazmik galektin-3, anti-apoptotik aktivite sergiler ve birkaç sinyal iletim yolunu düzenlerken, nükleer galektin-3, premRNA eklemesi 

ve gen ekspresyonu ile ilişkilendirilmiştir. Galektin-3'ün VEGF aracılı anjiyogenezide aktive ettiği bildirilmiştir. MIF, karsinogenezde yer alan 
bir pleiotropik kemokindir. Makrofaj migrasyon inhibitör faktörünün (MIF’nün), tümör nekroz faktörü (TNF)-α ve interlökin (IL)-1β gibi 

sitokinlerin ekspresyonunu uyaran ilk inflamatuar mediatör olduğu öne sürülmüştür. MIF apoptotik etkisini p53 aracılığı ile oluştururken, 

angiogenetik etkisini ise MMP-1 (interstisyel kollajenaz) ve MMP-3 (stromelisin) mRNA'larının arttırarak göstermektedirler. Son on yılda, 
apoptozun düzenlenmesi için moleküler temelin anlaşılmasına yönelik kapsamlı ilerleme kaydedilmiştir. Bu derlemede, galektin-3'ün ve 

MİF’in kanserdeki etki mekanizmalarını incelemeyi amaçladık. Bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için bu derlemenin yardımcı 

olacağını düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Galektin, Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör (MİF), Angiogenez, Apoptozis 

 

Abstract 

Cancer, which is one of the most common causes of death in recent years; It is a disease caused by changes in critical genes that control cell 

proliferation, differentiation, survival, angiogenesis and apoptosis. Apoptotic cell death and antiangiogenesis is an important mechanism and 

target for anti-cancer therapy. The characteristic finding in many types of cancer is a decrease in apoptosis and an increase in angiogenesis. 
Galectin-3 (Gal-3) is a pleiotropic lectin and plays an important role in cell proliferation, adhesion, differentiation, angiogenesis and apoptosis. 

Therefore, synthetic galectin-3 inhibitors are extremely important for the development of new antitumor therapeutic strategies. Galectin-3 is 

found mainly in the cytoplasm, but also occurs in the nucleus and can be secreted by non-classical, secretory pathways. In general, secreted 
galectin-3 mediates cell migration, cell adhesion, and cell-cell interactions by binding with high affinity to galactose-containing glycoproteins 

on the cell surface. Cytoplasmic galectin-3 exhibits anti-apoptotic activity and regulates several signal transduction pathways, while nuclear 

galectin-3 has been associated with premRNA splicing and gene expression. Galectin-3 has been reported to activate VEGF-mediated 
angiogenesis. MIF is a pleiotropic chemokine involved in carcinogenesis. Macrophage migration inhibitory factor (MIF) has been suggested 

to be the first inflammatory mediator to stimulate the expression of cytokines such as tumor necrosis factor (TNF)-α and interleukin (IL)-1β. 

While MIF produces its apoptotic effect through p53, it shows its angiogenetic effect by increasing MMP-1 (interstitial collagenase) and MMP-
3 (stromelysin) mRNAs. Over the past decade, extensive progress has been made towards understanding the molecular basis for the regulation 

of apoptosis. In this review, we aimed to examine the effect mechanisms of galectin-3 and MIF in cancer. We think that this review will be 

helpful for researchers who will work on this subject. 
Key Words: Galectin, Macrophage Migration inhibitory factor (MIF), Angiogenesis, Apoptosis 
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GİRİŞ 

Galektinler, β galaktozidlere özgü bağlanma 

alanı olan, ortak olarak 130 aminoasitten oluşan 

karbohidrat tanıma bölgesi bulunduran lektin 

ailesine üye proteinlerden olup makrofajlar 

tarafından üretilmektedir1. Galektinler esas 

olarak çekirdekte ve sitozolde bulunur, galektin 

ailesine üye 15 protein tanımlanmış olup, 

yapılarına ve karbohidrat tanıma bölgelerinin 

sayısına göre 3 alt gruba ayrılmaktadırlar2. 

Bunlar (a) prototip (galektin-1, -2, -5, -7, -10, -

11, -13 ve -14); (b) kimera tipi (galektin-3); ve 

(c) tandem tekrarlayan tip (galektin-6, -8, -9 ve 

-12). Galektin-3 diğerlerinden farklı olarak, 

lektin olmayan sonlanma alanı içeren bir adet 

karbohidrat tanıma bölgesi bulundurmaktadır3. 

Eskiden Mac-2 antijeni olarak bilinen Gal-3, bir 

kimeratip ∼30-kDa karbohidrat bağlayıcı 

proteindir4. Belirli hücresel hedeflere karar 

veren kısa bir NH2 terminal alanından oluşur 

(matriks metalloproteinazlar için bir substrat 

görevi gören tekrarlayan kollajen benzeri bir 

dizi ve karbohidrat bağlama bölgesini içeren bir 

karboksil terminal alanı)5. Gal-3 ayrıca 

sitoplazmada ve perinükleer mitokondriyal 

zarlarda bulunur, burada apoptozun 

kontrolünde, muhtemelen Bcl-2 proteini ile 

etkileşim yoluyla yer alır. Nükleer Gal-3'ün 

nükleik asitleri bağlayabildiği in vitro deneyler 

de gösterilmiştir5,6. Neoplastik hücre tiplerinde 

galektin-3 ekspresyonu artmıştır. Galektin-3, 

hücre büyümesi, adezyon, proliferasyon ve 

metastaz dahil olmak üzere tümörlerin gelişim 

süreci ile ilişkilidir3,7.  

Galektin-3 insan vücudunda makrofaj, 

monosoit, T ve B lenfositler gibi tüm immün 

hücrelerde, epitelyal hücrelerde, endotelyal 

hücrelerde ve duyu nöronlarında 

bulunmaktadır7. Galektin-3, baskın olarak hücre 

sitoplazmasında ve nükleusta bulunurken hücre 

yüzeyine ve vücut sıvılarına da salgılanabilir3. 

Hücre içinde ve dışında çeşitli görevleri olan bu 

protein, özet olarak hücre büyümesinde, 

apoptozda, hücre differansiyasyonu ve 

transformasyonunda, anjiyogenezde, 

inflamasyonda, fibroziste ve çeşitli savunma 

mekanizmalarında rol alır. Galektin-3 

düzeylerinin yaş, cinsiyet ve BMI ile ilişkili 

olmadığı gösterilmiştir7. 

Galektinlerin, glikozaminoglikanlarla (GAG) 

olan ilişkisini inceleyen bir çalışmada, diğer 

galektinlerden farklı olarak galektin-3’ün GAG 

bağlanma bölgesinin olduğu gösterilmiştir. Bu 

ilişki sayesinde hücre büyümesi, inflamasyon, 

metastaz gibi çeşitli hücre içi ve hücre dışı 

süreçlerin düzenlendiği düşünülmektedir8. 

Galektin-3, hücre proliferasyonu, apoptoz, 

hücre adezyonu, invazyon, anjiyogenez ve 

metastaz dahil olmak üzere tümör gelişimi 

üzerinde geniş bir etkiye sahiptir9. Tümörün 

büyümesi için prevasküler fazdan anjiyojenik 

yapının aktivasyonunun gerekli olduğu 

vasküler faza geçmesi gerekir10. Proanjiyogenik 

büyüme faktörlerinin bazıları tümör tarafından 

salgılanır ve fazla molekül, perivasküler 

hücrelerin ve hücre dışı matriksin yıkımı ve 

bakımı ve ayrıca uyarılmış endotelyal hücre 

bölünmesi ve göçü ile düzenlenir11. Galektin-

3'ün anjiyogenezi etkilediği bildirilmiştir12.  

Endotelial hücrenin galektin-1 ve -3 tedavisine 

yanıtı, hücre yüzeyinde VEGFR1 veya 

VEGFR2 düzeylerinin varlığına bağlıdır13. 

Kanser hastalarında dolaşımdaki galektin-3 

artışı in vivo ve in vitro olarak kan damar 

endotelinden interlökin-6 (IL-6) ve koloni 

uyarıcı faktör (G-CSF) gibi sitokinlerin 

salınımını uyarır14,15. Karbohidrat tanıma 

alanına (CRD) bağlı olan galektin-3'ün, 

doğrudan endotelyal hücrelere bağlandığı 

gösterilmiştir, çünkü rekabet eden disakkarit, 

laktoz polisakkarit ve mineralize turunçgil 

pektini tarafından özgül olarak inhibe 

edilebilir16-18. 

Markowska ve ark., çalışmalarında genel olarak 

galektin-3'ün VEGF ve bFGF aracılı 

anjiyogenezi düzenlediğini bildirmişlerdir. 

Galektin-3 CRD'nin bir multimer olarak ve 

αvβ3 integrin üzerinde GnTV ile modifiye 

edilmiş N-glikanlara bağlandığını, bu 

bağlanmanın çapraz bağlantılı olduğunu, 

anjiyojenik kaskadda endotel hücre göçünü 

modüle eden yolların FAK aracılı sinyalleri ve 

küme integrinlerini aktive ettiğini 

bildirmişlerdir19. Markowska ve ark.’ın yaptığı 

bir diğer çalışmada da, galektin-3'ün VEGF 

aracılı anjiyogenezi modüle ettiği ve galektin-3 

inhibitörlerinin VEGF aracılı anjiyogenezi 

azalttığı belirtilmektedir20. Aynı grubun başka 

bir çalışmasında ise, galektin-3’ün VEGF-R2 

sinyal yolağını aktive ettiği ve bunun 

sonucunda endotel hücrelerinin VEGF-A 

uyarısına duyarlı hale gelip, anjiyogenezi 

artırdığı gösterilmiştir21. 

D'Haene ve ark., galektin-3 ve -1'in VEGFR1 

aktivasyonu yoluyla anjiyogenez üzerinde artan 

bir etkiye ve reseptör endositozu üzerinde 

azalan bir etkiye sahip olduğunu 

bildirmişlerdir22.                                                         
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Kanser hastalarında dolaşımdaki galektin-3 

artışı23,24 in vivo ve in vitro olarak kan damar 

endotelinden interlökin-6 (IL-6) ve koloni 

uyarıcı faktör (G-CSF) gibi sitokinlerin 

salınımını uyarır24. 

Yapılan çalışmalarda galektin-3 çeşitli 

hastalıkların tanı, takip ve tedavi süreçlerinde 

belirteç olarak değerlendirilmiştir. Literatürde 

kalp yetmezliğinde prognozun öngörülmesinde, 

tiroid karsinomu tanısında, böbrek yetmezliği 

ve sirozda tedavi yanıtının değerlendirilmesi 

gibi durumlarda belirteç olarak kullanımını 

öneren çalışmalar bulunmaktadır7. 

Transizyonel hücreli mesane kanserinde, kanser 

hücrelerinde artan galektin-3 ekspresyonunun, 

tümör progresyonu, klinik yanıt, proliferatif ve 

apopitotik düzeylerle ilişkili olabileceği 

gösterilmiştir25. 

Temeltaş ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada 

anjiyogenik ve inflamatuvar süreçlerde rol 

aldığı gösterilmiş olan galektin-3 proteini, 

asemptomatik kontrol grubunda ve AAM (aşırı 

aktif mesane) tanısı alanlarda tedavi öncesi ve 

sonrası kan serum ve idrar örneklerinde 

incelenmiştir. Tedavi sonrası serum galektin-3 

düzeyleri ile kontrol grubuna ait serum galektin-

3 düzeyleri karşılaştırıldığında, tedavi sonrası 

düzeyler kontrole kıyasla anlamlı olarak daha 

yüksek saptanmıştır (p<0.01)26.  

Kosova ve ark.’nın yapmış olduğu bir 

çalışmada, benign prostat hiperplazisi ve 

radikal prostektomili hastalarda VEGF, MIF, 

galektin-3 ve IL-6 düzeylerinin kanser grubuna 

göre istatistiksel olarak düşmesinin nedeni, 

yapılan prostektominin faydalı olduğunu ve 

zamana bağlı olarak daha da azalacağını 

düşündürmektedir27. 

Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör 

MIF (makrofaj migrasyon inhibitör faktör), 

kronik inflamatuar hastalıklar, otoimmun 

hastalıklar ve septik şok gibi durumlarda 

mediyatör görevi gören, makrofaj fagositozu ve 

gecikmiş tip hipersensitivite ile ilişkili olan, 

önemli bir sitokindir28. MIF, karsinogenezde 

yer alan bir pleiotropik kemokindir. 

İlk olarak, makrofajların kılcal tüplerden 

rasgele göçünü in vitro olarak engelleyen bir T 

hücresinden türetilmiş lenfokin olarak 

tanımlanmıştır29,30. MIF’in makrofaj 

aktivasyonunda yapışmanın arttırılması, 

fagositoz ve tümör öldürücü aktivite gibi çeşitli 

biyolojik işlevleri vardır31. Ek olarak son 

çalışmalar, aktive edilmiş T hücreleri dışındaki 

çeşitli hücrelerde MIF ekspresyonunu 

göstermiştir, bu da onun bağışıklık sistemi 

içinde ve ötesinde yer aldığını gösterir32. 

MIF, monosit, makrofaj, T ve B lenfositler gibi 

immün hücrelerde ve endokrin, epitelyal ve 

endotelyal hücreler gibi çeşitli yerlerde 

üretilmektedir. MIF, kemokin benzeri aktivite 

gösterip, lökositlerin enfekte ve enflame 

alanlara göçünü de düzenlemektedir33. Prostat, 

meme, akciğer, kolon, karaciğer kanseri ve 

glioblastoma gibi çeşitli kanser durumları da 

MIF ekspresyonunda artış ile ilişkili 

bulunmuştur(34). Buna göre, MIF'nin, tümör 

nekroz faktörü (TNF)-α ve interlökin (IL)-1β 

gibi sitokinlerin ekspresyonunu uyaran ilk 

inflamatuvar mediatör olduğu öne 

sürülmüştür29. 

MIF, T lenfositlere ek olarak epitel hücreleri, 

endotel hücreleri ve makrofajlar dahil olmak 

üzere çeşitli başka hücreler tarafından 

salgılanır35,36. Ayrıca, ön hipofiz bezinde 

yüksek konsantrasyonlarda eksprese edildiği 

için bir stres hormonunun özelliklerini de 

sergiler, bu hormon salınımı kortikotropin 

salgılayan hormon tarafından tetiklenir37. 

İnflamatuvar tepkiler sırasında MIF, 

glukokortikoidlerin immünosupresif 

aktivitesini dengeler. Bu etki, MIF'in 

glukokortikoidler tarafından indüklenen 

mitojenle aktive olan protein kinaz (MAPK) 

fosfataz-1'i inhibe etmesi ile açıklanabilir38. Ek 

olarak, MIF, ateroskleroz, romatoid artrit, 

sistemik lupus eritematozus, inflamatuvar 

bağırsak hastalığı, sedef hastalığı ve diyabet 

dahil olmak üzere çeşitli inflamatuvar 

hastalıklarla ilişkilendirilmiştir39,40.  

MIF, anjiyogenez ve bağışıklığı düzenleyerek 

ve ayrıca gelişimdeki en önemli sinyal yolları 

olan CD74 reseptörüne, MAPK ve PI3K/AKT 

yolaklarını aktive ederek metastatik hastalık 

gelişiminde anahtar rol oynar. Konvansiyonel 

hedefe yönelik tedaviler, bu iki yolak üzerinde 

hareket eder ve bunların düzenlenmesindeki 

rolü sayesinde MIF, bu altın standart tedavilere 

karşı dirençlerin geliştirilmesinde kilit bir rol 

oynayabilir. Bu bilgi ile ilgili olarak, MIF'i 

hedeflemek, bu direnç mekanizmalarını tersine 

çevirmeye yardımcı olabilir41. 

Özellikle prostat kanserli hastalarda IL-6 

sitokinlerinde artış olduğunu gösteren 

çalışmalar mevcuttur42. Birçok tümör 

hücresiyle etkileşime girdiği söylenmektedir. 

MIF'in kanseri çeşitli mekanizmalarla etkilediği 

düşünülmektedir.  

Bu mekanizmalar, immünosupresif hücrelerin  
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prevalansını artırarak immünomodülasyona, 

HIF-1'e bağlanarak neoangogenezise neden 

olur ve sonuçta kanserde transendotelyal göçü 

sağlar. Diğer proinflamatuar sitokinlere benzer 

şekilde, sadece modüle etmez. Tanımlanan 

proteinler arasında interlökin-8 (IL8), MIF, 

galektin-1, midkin (MK), IL-18, galektin-3, 

VEGFA, hepatoma kaynaklı büyüme faktörü 

(HDGF), osteopontin (OPN), bağ dokusu 

büyüme faktörü (CTGF) ve granülinin (GRN) 

anjiyogenezde yer aldığı bilinmektedir43. 

MIF proteini, normal mesane ürotelyumunda 

tespit edilebilir olup, primer olarak ürotelyal 

sitoplazma boyunca lokalize olmuştur ve 

perinükleer alanda da bulunabileceğine dair 

kanıtlar mevcuttur. Mesane ürotelyal 

hücrelerinde eksprese olan MIF proteinin, 

oluşturulan sistit modellerinde mesane 

yüzeyindeki MIF reseptörlerine bağlanarak 

inflamasyon ve ağrıya yol açtığı 

gösterilmiştir44. Mesane kanserinde MIF 

etkisini araştıran bir çalışmada, MIF blokajının 

mesane kanseri hücrelerinde proinflamatuvar 

ve büyüme faktörü düzeylerini baskıladığı 

saptanmıştır34. 

Temeltaş ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, 

inflamatuvar süreçlerde rol oynadığı bilinen 

MIF proteini, asemptomatik kontrol grubunda 

ve AAM tanısı alanlarda tedavi öncesi ve 

sonrası kan serum ve idrar örneklerinde 

incelenmiştir. Gruplar arasında, serum ve idrar 

örneklerinde incelenen MIF belirteç düzeyleri 

açısından istatistiksel anlamlı fark 

saptanmamıştır (p>0.05)26. Kosova ve ark.’nın 

yapmış olduğu bir çalışmada, radikal 

prostektomili hastalarda kanser grubuna göre 

MIF ve galektin-3 düzeylerinde azalma olması, 

galektin-3 tarafından aktive edilen artmış IL-6 

ve VEGF'nin artmış olduğunu 

düşündürmüştür27.  

Kanserde Galektin-3 ve MIF 

Galektin-3, immün sistem hücrelerinde, 

epitelyal ve endotelyal hücrelerde bulunabilen, 

hücre yüzeyi ve vücut sıvılarına salgılanabilen, 

diğer galektin proteinlerinden farklı olarak 

GAG bağlanması bölgesi bulunduran bir 

proteindir. Markowska ve ark.’nın yaptığı bir 

çalışmada, galektin-3'ün VEGF aracılı 

anjiyogenezi modüle ettiği ve galektin-3 

inhibitörlerinin VEGF aracılı anjiyogenezi 

azalttığı bildirilmiştir20. Markowska ve ark.’nın 

yaptığı başka bir çalışmada ise, galektin-3’ün 

VEGF-R2 sinyal yolağını aktive ettiği ve bunun 

sonucunda endotel hücrelerinin VEGF-A 

uyarısına duyarlı hale gelip, anjiyogenezi 

artırdığı gösterilmiştir21.  

Onodera ve ark.  MIF'e yanıt olarak romatoid 

artrit hastalarından alınan kültürlenmiş sinovyal 

fibroblastlardan MMP-1 (interstisyel 

kollajenaz) ve MMP-3 (stromelisin) 

mRNA'larının arttığını bildirmişlerdir. Aynı 

zamanda MIF'nin, IL-1β sinyal iletimini 

atlayarak tirozin kinaz, protein kinaz C- ve AP-

1'e bağlı yollar aracılığıyla MMP-1 ve MMP-

3'ü artırdığını gösterdiler. Böylece, MIF ile 

MMP-3/-9 arasındaki istatistiksel ilişkiden 

bahsedilmektedir45. Tüm bu özellikler, MIF 

(AP-1 transkripsiyon faktörü yoluyla MMP-3 

ve MMP-9 gen promotörlerini aktive edebilen 

bir sitokindir) ile MMP-3 ve MMP-9 

ekspresyonu arasında ilişki varken MIF ve 

MMP-2 (promotörü bir AP-1 bağlanma 

sekansından yoksundur) ekspresyonu arasında 

ilişki bulunmamaktadır46. 

MIF, karsinogenezde yer alan bir pleiotropik 

kemokindir. Deneysel ve klinik çalışmalar, 

MIF'in insan kanserinde çok işlevli bir rolü 

olabileceğini düşündürmektedir. İlk olarak, 

MIF, çoğalmayı, göçü teşvik eden ve otofaji ve 

apoptozu inhibe eden kanser hücreleri üzerinde 

oto ve parakrin etkilere sahiptir. İkincisi, MIF, 

kanser hücrelerinin büyümesini, istilasını ve 

metastazlarını destekleyen 

immünomodülasyona ve anjiyogeneze yol açan 

immün ve immün olmayan tümör mikro 

ortamını şekillendirmeye katkıda bulunur. 

Üçüncüsü, MIF sistemik olarak metabolik 

sendrom gibi metabolik rahatsızlıklara ve tümör 

büyümesini ve metastaz gelişimini destekleyen 

olumsuz bağışıklık etkilerine yol açar. Primer 

veya metastatik tümör içinde MIF tarafından 

hücre modülasyonunun mekanizmaları ile ilgili 

birçok soru çözülmemiş olsa bile, bu sitokinin 

terapötik hedeflemesi klinik faydalar 

sağlayabilir47. 

MIF, kemokin benzeri aktivite gösteren, enfekte 

ve inflame alanlara lökosit göçünü düzenleyen, 

immün hücreler, epitelyal ve endotelyal 

hücrelerde üretilebilen bir proteindir44. MIF 

blokajının kanser hücrelerinde proinflamatuvar 

belirteç düzeylerini baskıladığı gösterilmiştir34.  

İnsan kolorektal kanserlerinde yapılan 

çalışmalarda MIF aktivitesinin normal ve 

neoplastik kolon dokusunda farklı olduğu 

gösterilmiştir48,49. MIF ekspresyonundaki bu 

artışın galektin-3 ile ilişkili olduğu ve 

prognostik bir değere sahip olabileceği 

belirtilmiştir50,51.  
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Sonraki çalışmalar, MIF'in, p53 aktivitesinin 

bozulması ile tümör ilerlemesinin birçok 

yönüne katkıda bulunabileceğini 

düşündürmüştür52-54. 

Ayrıca, Ogawa ve ark. MIF aktivitesinin, 

anjiyogenezin desteklenmesi yoluyla tümürün 

oluşumunda rol oynayabileceğini 

bildirmişlerdir. Bu nedenle, interlökin-6 gibi 

MIF benzeri diğer proinflamatuar sitokinler, 

yalnızca immün düzenlemede değil, aynı 

zamanda tümör hücresi büyümesinde de rol 

oynar. MIF ve galektin-3'ün kanser hücrelerinin 

büyüme regülasyonu ve anjiyogenezde 

fonksiyonel olarak örtüştüğü görülmektedir55.  

Yakın zamanda, galektin-1'in insan 

kolesteatomlarının hem epitelyal hem de bağ 

dokularında belirgin şekilde eksprese edildiği 

gösterilmiştir. Galektin-3 ve -8'in ekspresyon 

seviyeleri, galektin-1'inkinden daha düşüktür, 

ancak galektin-3'ün ekspresyon seviyesi, 

apoptoz seviyesi ile yüksek oranda ilişkilidir. 

Galektin-3'te (çok çeşitli dokular üzerinde anti-

apoptotik bir etkiye sahip olduğu bilinen) böyle 

bir artış, apoptozdaki bir artışa paralel olarak, 

tekrarlayan kolesteatomlarda meydana gelen 

belirgin apoptotik özellikleri dengeleyen 

koruyucu bir fizyolojik etki oluşturabilir46. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, hücre içi (sitoplazmik) galektin-

3, kanser hücrelerine hayatta kalma avantajı 

sağlayan antiapoptotiktir, galektin-3, tümör 

neoanjiyogenezini destekler ve metastaz için 

gerekli tümör-endotel hücre etkileşimlerinin, 

endotel ile ilişkili galektin-3'ün aracılık ettiğine 

inanılmaktadır. Galektin intrinsik apoptozizi 

inhibe edip ekstrensik yolağı aktive ederek 

apoptozisi artırmaktadır. Tümör hücresinin 

salgıladığı galektin-3'ün, kanser T hücrelerinin 

apoptozunu uyardığını, muhtemelen tümör 

ilerlemesinde etkisinin olduğunu 

düşünmekteyiz. Aynı şekilde, MIF de apoptotik 

etkisini p53 aracılılğı ile oluşturmaktadır. 

Böylece hem galektin-3’ün hem de MİF’in 

apoptotik etkilerini p53 üzerinden yaparak 

apoptozisi arttırdığını düşünmekteyiz. Ancak 

angiogenetik etkilerini galektin-3 VEGF 

aracılığı ile yaparken, MİF MMP üzerinden 

yapmaktadır. Bu bilgiler, her iki belirtecin 

moleküler mekanizmaları üzerinde 

araştırmalara devam edilmesinin gerekli 

olduğunu ve gelecekte bu belirteçlerin 

antikanser terapötik stratejilerin temelini 

oluşturabileceğini düşündürmektedir.  
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