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1. Projenin Adı: Tübülin Polimeraz İnhibitörü Olarak Yeni İndol-Tiyazolidindion Türevlerinin 

Sentezi, Yapı Aydınlatılmaları, Biyolojik Aktivite ve Moleküler Doking Çalışmaları 

Proje Özeti:  Dünyada ölüm nedenlerinin başında yer alan kanser hastalığına yönelik tedavilerin 

araştırılması ve geliştirilmesi hem akademisyenlerin hem de farmasötik firmaların önünde halen 

çözülmeyi bekleyen bir problem olarak durmaya devam etmektedir. Son bir asırdır modern tedavi 

alanında gelinen büyük gelişmelere rağmen, kanser tedavisinde henüz istenilen noktaya varılamamıştır.  

Çünkü normal hücre üzerine toksisite göstermeyen sadece kanser hücresini selektif olarak yok eden ya 

da gelişimini inhibe eden ilaçları geliştirmek çok zordur. Yeni, daha aktif, daha selektif ve daha az toksik 

antikanser ilaçların gelişimi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir ve umut veren antikanser 

yaklaşımları test edilmektedir. Mikrotübüllerin mitoz bölünme ve diğer hayati hücresel fonksiyonlarda 

önemli bir rolü olduğundan, tübülin hedefli kemoterapi, antikanser ilaç tasarımı ve geliştirilmesinde artan 

bir ilgiyle dikkat çekmektedir (Mirzaei and Emami, 2016). α ve ß tübülin heterodimerlerinden oluşan 

silindirik proteinli bir polimer olan mikrotübül, ökaryotik hücrelerde organellerin hareketi, hücre içi 

transport ve hücre şeklinin korunması gibi önemli hücresel fonksiyonların çoğunda rol almaktadır. 

Mikrotübül oluşumunun inhibisyonu mitoz bölünmeyi durdurarak ve sonuçta apoptozla birlikte hücre 

ölümü gerçekleşir. Bu nedenle mikrotübül oluşumunu inhibe eden antikanser ajanların geliştirilmesi 

önemli bir hedeftir. İndol halkası purin ve pirimidin çekirdeğini taşıyan DNA bazlarının temel yapılarının 

izosteridir. Bu nedenle, canlı sistemlerde indol halkasının biyopolimerlerle kolayca etkileşim 

gösterebileceği düşünülmektedir. Antineoplastik etkileri nedeni ile kullanılmakta olan vinblastin sülfat, 

vinkristin sülfat, vinorelbin ditartarat ve lanreotid ilaçlarının yapısında indol halka sistemi yer almaktadır. 

Vinka alkaloidleri, taksanlar ve diğer antimitotik ajanların kanser tedavisinde kullanılmasına rağmen, 

sentezlerindeki zorluk ve yüksek maliyetleri ve tedavi sırasında gelişen ilaç direnci kullanımlarını 

sınırlandırmaktadır. Bu nedenle daha iyi aktivite gösteren yeni antimitotik ajanlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çalışma, ana çekirdeğinde indol halkası içeren, yeni antikanser ilaçların dizayn ve 

sentezini içermektedir. Ana hedef, etkili antikanser aktiviteye sahip yeni hedef bileşikler elde etmektir. 

Bunu başarmak için spesifik hedefimiz, sentezlenecek bileşikleri gram miktarda elde etmek için yöntem 

geliştirmek, ve in vitro MCF-7 meme kanseri hücrelerinde antikanser aktivitelerini, yaygın olarak 

kullanılan vinkristin antikanser ilacı ile karşılaştırarak test etmektir. Antikanser aktivitenin 

mekanizmasını açıklayabilmek için, yapı-aktivite çalışmaları yaparak, aktivitenin kritik olan hedeflerini 

tayin etmek amaçlanmaktadır. Böylece bu tip ilaçların klinik olarak gelişimine hız kazandırmak mümkün 

olabilecektir. Saflık kontrolu ve kimyasal yapıları sırasıyla elemental analiz, 1H, 13C-NMR ve kütle 

spektroskopisi yöntemleri ile aydınlatılmıştır. Sentezlenen moleküllerin yapı aydınlatılmasını takiben 

antikanser aktiviteleri in vitro hücre kültüründe MCF-7 hücre hatları üzerinde sitotoksisite analizleri 

yapılarak belirlenmiştir. Antikanser aktivitesi yüksek olarak tespit edilen bileşikler, MCF-7 hücrelerine 

uygulanarak gen ifade analizleri ile hangi yolaklar üzerinde etki gösterdikleri belirlenmiştir. 
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1. Project Name: Synthesis of Novel Indole-Thiazolidinedione Derivatives as Tubulin Polymerase 

Inhibitors, Structural Elucidation, Biological Activity and Molecular Docking Studies 

Project Abstract: The research and development of treatments for cancer, which is one of the leading 

causes of death in the world, continues to be a pending problem for both academics and pharmaceutical 

companies. Despite the great advances made in the field of modern treatment for the last century, the 

desired point in cancer treatment has not been reached yet. Because it is very difficult to develop drugs 

that do not show toxicity on normal cells, but only selectively destroy cancer cells or inhibit their growth. 

Studies for the development of novel, more active, more selective and less toxic anticancer drugs continue 

intensely and promising anticancer approaches are being tested. Since microtubules have an important 

role in mitosis and other vital cellular functions, tubulin-targeted chemotherapy is gaining attention with 

increasing interest in anticancer drug design and development (Mirzaei & Emami, 2016). Microtubule, a 

cylindrical protein polymer composed of α and ß tubulin heterodimers, plays a role in many important 

cellular functions such as the movement of organelles in eukaryotic cells, intracellular transport and 

preservation of cell shape. Inhibition of microtubule formation occurs by halting mitosis and ultimately 

cell death, with apoptosis. Therefore, the development of anticancer agents that inhibit microtubule 

formation is an important goal. The indole ring is an isoster of the basic structures of DNA bases carrying 

purine and pyrimidine nuclei. Due to this, it is thought that this ring can easily interact with biopolymers 

in living systems. The indole ring system is involved in the structure of vinblastine sulphate, vincristine 

sulphate, vinorelbine ditartarate and lanreotide drugs, which are used for their antineoplastic effects. 

Although vinca alkaloids, taxanes and other antimitotic agents are used in cancer treatment, the difficulty 

and high cost of their synthesis and drug resistance that develops during treatment limit their use. 

Therefore, there is a need for novel antimitotic agents with better activity. This study includes the design 

and synthesis of new anticancer drugs that contain the indole ring in their main core. The main goal is to 

obtain new target compounds with potent anticancer activity. To achieve this, our specific goal is to 

develop methods for obtaining the compounds to be synthesized in gram quantities, and to test the 

anticancer activities in MCF-7 breast cancer cells in vitro by comparing them with commonly used 

anticancer drugs. In order to explain the mechanism of anticancer activity, it is aimed to determine the 

critical goals of the activity by conducting structure-activity studies. Thus, it will be possible to accelerate 

the clinical development of such drugs. Purity control was conducted and chemical structures were 

identified by elemental analysis, 1H, 13C-NMR and mass spectroscopy methods, respectively. Following 

the structure elucidation of synthesized molecules, anticancer activities were determined by performing 

cytotoxicity analyzes on MCF-7 cell lines in in vitro cell culture. Compounds with high anticancer 

activity were administered to MCF-7 cells, and the pathways on which they had an effect were determined 

by gene expression analysis. 
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2. Projenin Amaç ve Kapsamı: Kanser, hücre bölünmesi ile hücre ölümü arasındaki hassas dengenin 

kaybolduğu ve hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ile aşırı üretiminin sonuçlandığı bir durum olarak ifade 

edilebilir. Hücre bölünmesinde bu kontrolsüz artış ilaç tasarımı için çekici ve ulaşılabilir bir hedef sunar. 

Mitoz, hücre bölünmesinden önce kromozomların ayrışmasının meydana geldiği aşamadır. Bu süreç aynı 

zamanda, bölünme geçiren normal hücrelerde de meydana geldiğinden spesifik bir yolak değildir. Fakat, 

daha sık bölünen kanser hücrelerinde seçicilik gösterilebilir ve bu, vinka alkaloitleriyle elde edilen klinik 

sonuçlarla doğrulanmıştır. Bu ilaçların neoplastik koşullarda etkili olduğu gösterilmiştir (Jordan et al. 

1998). 

 

Mikrotübüller, hücre morfolojisinden sorumlu olan hücre iskeletinin yapısında bulunur. Hücrenin 

iskeletini oluştururlar. Aynı zamanda sil ve flagellanın da bir parçası olduklarından hücre hareketinde de 

önemli rolleri vardır. Nispeten düz ve sert bir yapıda olup distal hücresel bölgelere vezikül ve organel 

taşırlar. Mikrotübül yapısının bütünlüğünün korunması, hücre bölünmesi aşamalarında önemlidir; çünkü 

mikrotübüller olmadan kromozomlar bölünen hücrede sağlıklı bir şekilde ayrılamayacakları için hücre 

yapısı sağlanamayacağı için hücreler apoptoza gitmektedir (Hameroff ve Penrose, 2014). 

 

İndol birçok doğal maddenin yapısında bulunan heterosiklik bir halkadır. Bir çok terapötik maddenin 

içeriğinde yer aldığı için farmasötik açıdan önemli bir halka sistemidir (Süzen ve Büyükbingöl, 1998; 

2000; Süzen ve ark., 2000). Triptofan, serotonin, melatonin gibi önemli endojen maddelerin ana yapısını 

oluşturur.  İndol çekirdeği önemli derecede antiproliferatif aktiviteye sahip bileşiklerin geliştirilmesine 

olanak vermektedir (El-Nakkady, 2012; El-Sawy, 2010; Ziedan, 2010). BAP projesinde amaç; ana 

çekirdeğinde antikanser aktiviteleri rapor edilmiş olan indol halkası içeren, yeni indol-tiyazolidindion 

türevi antikanser ilaçların dizayn ve sentezlenmesi ve bu bileşiklerin biyokimyasal etkilerinin 

belirlenerek in vitro sistemlerde denenmesidir. İn vitro MCF-7 meme kanseri hücre hatlarında 

sitotoksiteleri test edilerek, IC50 değerleri belirlenen moleküllerden, en umut vadeden bileşiklerin MCF-

7 hücre hatlarına uygulanarak gen ifade analizleri ile hangi yolaklar üzerinde etki gösterdikleri 

belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni ilaç moleküllerinin antikanser potansiyellerinin araştırılması ve 

antikanser aktiviteye sahip yeni hedef bileşikler elde etmektir. Bunu başarmak için sentezlenen 

bileşiklerin antikanser aktiviteleri in vitro kanser hücrelerinde yaygın olarak kullanılan indol yapısı 

taşıyan vinkristin ile karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. Antikanser aktivitenin mekanizmasını 

açıklayabilmek için, yapı-aktivite çalışmaları yapılarak, aktivitenin kritik olan hedefleri aydınlatılmıştır. 

Böylece bu tip ilaçların klinik olarak gelişimine hız kazandırılacaktır. 
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Wang ve arkadaşları, indol-2-karboksilik asit ve bakır komplekslerinin antikanser ve DNA bağlayıcı 

aktivitelerini inceleyerek, yeni komplekslerin meme adenokarsinom hücre hattında hücre büyümesini 

inhibe ettiklerini göstermişlerdir (Wang et al. 2017). Potansiyel kemoterapötik ajanların araştırılmasında, 

ana yapısal motif olarak heterosiklik yapıları içeren antikanser ajanlarının geliştirilmesi için önemli bir 

çaba gösterilmektedir. Tiyazolidin türevleri geniş spektrumlu sitotoksik aktivite ve DNA ile etkileşime 

sahip yeni antikanser ilaçların gelişimi için kullanılmıştır (Lafayette et al. 2013, Majumdar et al. 2015).  

DNA replikasyonu ve transkripsiyon inhibisyonları ile birlikte uygun bölgelerde DNA sekansı 

seçiciliğine sahip oldukları bulunmuştur (Lal et al. 2012).  

 

Antikanser alanındaki çalışmalarımız yıllardır devam etmektedir. Bu konudaki çabalarımız birçok yayın, 

poster sunumu ve patentler (Adejare 2014; Adejare 2018) ile sonuçlanmıştır. Bu projemizde de antikanser 

aktiviteleri daha önce rapor edilmiş olan indol halka sistemi ile tiyazolidindion yapısını içeren yeni 

bileşikleri sentezlemeyi planladık. Bu kapsamda toplamda sentezlediğimiz 16 bileşiğin anti-kanser 

potansiyellerini ve söz konusu aktivitede rol oynayan biyomoleküler hedef olan tübülin polimeraz ile in 

silico etkileşimleri araştırdık. 

 

3. Materyal ve Yöntem: 

 

3.1. Sentez Edilen Maddelerin Analitik İncelemelerinde Uygulanan Yöntemler 

3.1.1. Kromatografik Analizler 

Sentez çalışmaları esnasında reaksiyonların yürüyüşünü izlemek, elde edilen ürünlerin saflık derecelerini 

saptamak amacı ile İnce Tabaka Kromatografisinden (İTK) yararlanılmıştır. Bu amaçla Kieselgel-60 

GF254 kaplı alüminyum plaklar (Merck) kullanılmıştır. Lekelerin belirlenmesinde 254 nm dalga 

boyundaki UV ışığından (Camag UV Lambası) yararlanılmıştır. Kolon kromatografisi için silicagel 60 

(0,040-0,060 mm; 230-400 mesh) kullanılmıştır. 

 

3.1.2. Erime Noktası Tayinleri 

Erime noktası tayinleri, Electrothermal 9100 cihazı kullanılarak kapiller yöntemle yapılmış ve sonuçlar 

düzeltilmeden verilmiştir. 
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3.1.3. Spektral Analizler 

3.1.3.1. Kütle (MASS) Spektrumları * 

Kütle analizleri, Waters ZQ mikromass LC-MS spektrometresinde, elektrospray iyonizasyon (ESI) 

yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

 

3.1.3.2. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrumları * 

1H-NMR spektrumları, Varian Mercury-400 FT-NMR spektrometresinde alınmıştır. 

* Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2. Tasarlanan Bileşiklerin Sentezi 

 

3.2.1. Sentezlenen Ara Bileşikler için Genel Sentez Yöntemi 

 

3.2.1.1. Tiyazolidin-2,4-dion bileşiğinin (1) sentezi: 

 

Ağzı kapalı bir balonda 10 ml H2O içerisinde 10 gr kloro asetik asit ve 8.55 gr tiyoüre magnet ile sürekli 

karışması sağlanarak reflux edildi. Reaksiyon bittikten sonra madde uygun solvan sisteminde çözüldü ve 

kristallendirildi. 

 

3.2.1.2. 3-(2-(nonsübstitüe/sübstitüefenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion türevi bileşiklerin (2-7) 

sentezi: 

10.7 ml MeOH içindeki 1 gram (0.0085 mol) tiyazolidin-2-4-dion üzerine 6.4 ml MeOH içindeki 0.478 

gram (0.0085 mol) KOH damla damla ilave edildi. 10 dakika karıştırılarak 0.0085 mol 

nonsübstitüe/sübstitüe asetofenon ilave edildi. Reaksiyon 5 dakika daha karıştırılıp 40 saat reflux edildi. 

Reaksiyon bittikten sonra süzülüp H2O ve eter ile yıkandı. EtOH ile kristalizasyon yapıldı. 
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3.2.1.3. 5-metoksi-indol-3-karboksaldehit (8) sentezi: 

5-metoksi-indol-3-karboksaldehit sentezi N,N-dimetil formamid ve fosforoksitriklorür varlığında 

gerçekleştirildi. 10-20 oC soğutulan 21 mmol dimetilformamid üzerine havanın neminden korunmayı 

sağlayacak şekilde 6 mmol fosforoksiklorür damla damla ilave edildi. Reaksiyon ortamına 5-metoksi-

indol (6 mmol), 0.5 ml dimetilformamid içinde çözülerek damla damla ilave edildi. Ortam sıcaklığı 20-

30 oC yi geçmeyecek şekilde 30 dakika süre ile karıştırıldı. Karışım kırılmış buza dökülerek, ortam bazik 

olana kadar, % 40 lık NaOH çözeltisi damla damla ilave edildi. Oluşan kristaller süzülerek ve bol su ile 

yıkanarak etüvde kurutuldu. Kolon kromotografisi ile saflaştırıldı. Reaksiyonlar sırasında kullanılan 

indol-3-karboksaldehit, 5-kloro-indol-3-karboksaldehit ve 5-bromo-indol-3-karboksaldehit (Aldrich) ise 

ticari olarak satın alınıp kullanıldı. 

3.2.2. Sonuç Ürünlerin (9-24) Sentezi ve Yapı Aydınlatılmaları: 

Sonuç ürünler; 0.001 mol indol-3-karboksaldehit, 0.001 mol nonsübstitüe/sübstitüe fenaçil-metil-

tiyazolidin-2,4-dion ve 0.014 mol dietanolaminin metanol varlığında reflux edilmesiyle elde edilmiştir 

(Şekil 1). Reaksiyon bitimi ITK İle kontrol edilip, elde edilen sonuç bileşikler kolon kromatografisi ile 

saflaştırılmıştır.  

 

 

 

Şekil 1. Sentezlenen bileşikler için genel reaksiyon şeması 
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3.2.2.1. (E/Z)-5-((1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-okso-2-feniletil)tiyazolidin-2,4-dion (9) 

 

0.85 mmol (200 mg) 3-(2-okso-2-feniletil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.85 mol (123 mg) indolkarboksaldehit 

metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. Çöken madde süzüldü 

ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 77 verimle 154 mg sarı renkli madde 

elde edildi. Erime noktası: 284 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.27 (s, 2H), 7.18-7.28 (m, 2H), 7.51-7.61 (m, 3H), 7.73 (t, 1H), 

7.87 (s, 1H), 7.92 (d, J=7.6 Hz, 1H), 8.07-8.09 (m, 2H), 8.24 (s, 1H), 12.24 (brd s, 1H). 13C NMR 

(DMSO-d6): δ ppm 47.72, 110.39, 112.47, 113.21, 118.46, 121.24, 123.20, 126.49, 126.78, 128.23, 

129.02, 129.36, 133.86, 134.38, 136.26, 165.11, 166.88, 191.53. MS (ESI+) m/z: 363.  

Elementel Analiz: C21H19Cl2N3O2S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  66.28    3.89     7.73      8.85 

Bulunan:       65.77    3.81     7.76      8.70 

 

3.2.2.2. (E/Z)-5-((5-metoksi-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-okso-2-feniletil)-tiyazolidin-2,4-dion (10) 

 

0.85 mmol (200 mg) 3-(2-okso-2-feniletil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.85 mmol (148 mg) 5-metoksi-indol-

3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. Çöken 

madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 50 verimle 100 mg 

madde elde edildi. Erime noktası: 247 oC.  

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 3.83 (s, 3H), 5.29 (s, 2H), 6.88 (dd, J=8.6 Hz, J=2.4 Hz, 1H), 

7.42 (d, J=9.2 Hz, 1H), 7.49 (d, J=2.4 Hz, 1H), 7.60 (d, J=7.2 Hz, 1H), 7.63 (s, 1H), 7.73-7.77 (m, 1H), 

7.80 (s, 1H), 8.10 (d, J=7.2 Hz, 2H), 8.29 (s, 1H), 12.11 (brd s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 47.70, 
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48.57, 55.47, 100.27, 110.46, 112.36, 113.25, 113.47, 127.05, 127.70, 128.23, 129.02, 129.48, 131.08, 

133.89, 134.38, 155.10, 165.10, 166.94, 191.56. MS (ESI+) m/z: 393.  

Elementel Analiz: C21H16N2O4S-1.3H2O 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  60.65    4.50     6.73      7.71 

Bulunan:       60.29    4.26     6.75      7.68 

 

3.2.2.3. (E/Z)-5-((5-kloro-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-okso-2-feniletil)-tiyazolidin-2,4-dion (11) 

 

0.85 mmol (200 mg) 3-(2-okso-2-feniletil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.85 mmol (152 mg) 5-kloro-indol-3-

karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. Çöken 

madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 55 verimle 110 mg 

madde sentezlendi. Erime noktası: 249 oC.  

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.29 (s, 2H), 7.25 (dd, J=8.4 Hz, J=2.4 Hz, 1H), 7.52 (d, J=8.8 

Hz, 1H), 7.59 (d, J=7.6 Hz, 1H), 7.62 (s, 1H), 7.74 (t, 1H), 7.91 (s, 1H), 8.08 (d, J=7.2 Hz, 3H), 8.26 (s, 

1H), 12.37 (s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 47.74, 110.21, 113.99, 114.04, 118.27, 123.21, 125.96, 

126.26, 128.06, 128.23, 129.02, 130.47, 133.85, 134.38, 134.72, 164.98, 166.77, 191.50. MS (ESI+) 

m/z: 395. 

Elementel Analiz: C20H13ClN2O3S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  60.53    3.30     7.06      8.08 

Bulunan:       60.42    3.33     7.17      8.15 
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3.2.2.4. (E/Z)-5-((5-bromo-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-okso-2-feniletil)-tiyazolidin-2,4-dion (12) 

 

0.85 mmol (200 mg) 3-(2-okso-2-feniletil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.85 mmol (190 mg) 5-bromo-indol-

3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. Çöken 

madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 72 verimle 230 mg 

madde elde edildi. Erime noktası: 264 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.29 (s, 2H), 7.19-7.28 (m, 2H), 7.52 (d, J=8.0 Hz, 1H), 7.67 

(dd, J=6.8 Hz, J=1.2 Hz, 2H), 7.87 (s, 1H), 7.92 (d, J=7.2 Hz, 1H), 8.10 (dd, J=6.8 Hz, J=1.2 Hz, 2H), 

8.23 (s, 1H), 12.25 (s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 47.67, 110.38, 112.47, 113.14, 118.45, 121.24, 

123.20, 126.55, 126.78, 129.15, 129.38, 130.18, 132.55, 136.25, 139.33, 165.05, 166.86, 190.79. Anal. 

calcd. For C20H13BrN2O3S: C, 54.43; H, 2.97; N, 6.35; S, 7.27; Found: C, 54.08; H, 2.97; N, 6.45; S, 

7.33. 

Elementel Analiz: C20H13BrN2O3S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  54.43    2.97     6.35      7.27 

Bulunan:       54.08    2.97     6.45      7.33 

 

3.2.2.5. (E/Z)-5-((1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion (13) 

 

0.74 mmol (200 mg) 3-(2-(4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.74 mmol (107 mg) indol-3-

karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. Çöken 

madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 60 verimle 180 mg 

madde sentezlendi. Erime noktası: 269 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.29 (s, 2H), 7.37 (dd, J=8.6 Hz, J=1.6 Hz, 1H), 7.48 (d, J=8.8 

Hz, 2H), 7.59 (d, J=7.2 Hz, 1H), 7.62 (s, 1H), 7.72-7.76 (m, 1H), 7.90 (s, 1H), 8.09 (d, J=1.6 Hz, 2H), 
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8.26 (s, 1H), 12.35 (brd s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 47.74, 110.10, 113.93, 114.08, 114.39, 

121.26, 125.76, 126.25, 128.23, 128.64, 129.01, 130.29, 133.84, 134.38, 134.98, 164.97, 166.77, 191.49. 

MS (ESI+) m/z: 397. 

Elementel Analiz: C20H13ClN2O3S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  60.53    3.30     7.06      8.08 

Bulunan:       60.86    3.30     7.28      8.24 

 

3.2.2.6. (E/Z)-5-((5-metoksi-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-

dion (14)  

 

0.74 mmol (200 mg) 3-(2-(4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.74 mmol (129.5 mg) 5-

metoksi-indol-3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su 

eklendi. Çöken madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 62 

verimle 134 mg madde sentezlendi. Erime noktası: 220 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 3.81 (s, 3H), 5.28 (s, 2H), 6.87 (dd, J=9.0 Hz, J=1.6 Hz, 1H), 

7.39 (d, J=8.4 Hz, 1H), 7.47 (d, J=2.0 Hz, 1H), 7.65 (d, J=2.0 Hz, 1H), 7.67 (d, J=1.6 Hz, 1H), 7.89 (s, 

1H), 8.09 (d, J=2.0 Hz, 1H), 8.10 (s, 1H), 8.27 (s, 1H), 12.10 (brd s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 

47.66, 55.47, 100.27, 110.45, 112.31, 113.25, 113.48, 127.11, 127.68, 129.16, 129.48, 130.19, 131.05, 

132.57, 139.33, 155.10, 165.05, 166.92, 190.82. MS (ESI+) m/z: 427.  

Elementel Analiz: C21H15ClN2O4S-0,9H2O 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  56.92    3.82     6.32      7.23 

Bulunan:       56.63    3.63     6.42      7.28 
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3.2.2.7. (E/Z)-5-((5-kloro-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion 

(15) 

 

0.74 mmol (200 mg) 3-(2-(4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.74 mmol (132 mg) 5-kloro-

indol-3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. 

Çöken madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 34 verimle 

110 mg madde sentezlendi. Erime noktası: 245 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.29 (s, 2H), 7.26 (dd, J=8.8 Hz, J=2.0 Hz, 1H), 7.53 (d, J=8.4 

Hz, 1H), 7.67 (d, J=8.8 Hz, 2H), 7.91 (s, 1H), 8.07-8.11 (m, 3H), 8.26 (s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ 

ppm 47.62, 110.16, 113.95, 118.16, 123.15, 125.93, 126.24, 127.99, 129.08, 130.09, 130.43, 132.53, 

134.69, 139.27, 164.88, 166.68, 190.67. MS (ESI+) m/z: 431. Anal. calcd. For C20H12Cl2N2O3S-

0.4H2O: C, 54.78; H, 2.94; N, 6.38; S, 7.31; Found: C, 54.69; H, 3.10; N, 6.67; S, 7.17. 

Elementel Analiz: C20H12Cl2N2O3S-0.4H2O 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  54.78    2.94     6.38      7.31 

Bulunan:       54.69    3.10     6.67      7.17 

  

3.2.2.8. (E/Z)-5-((5-bromo-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-

dion (16)  

 

0.74 mmol (200 mg) 3-(2-(4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.74 mmol (165 mg) 5-

bromo-indol-3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su 

eklendi. Çöken madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 34 

verimle 120 mg madde sentezlendi. Erime noktası: 244 oC. 
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1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.27 (s, 2H), 7.36 (d, J=8.8 Hz, 1H), 7.48 (d, J=8.4 Hz, 1H), 

7.64 (d, J=8.8 Hz, 2H), 7.87 (s, 1H), 8.08 (d, J=8.0 Hz, 2H), 8.21 (d, J=2.4 Hz, 2H). 13C NMR (DMSO-

d6): δ ppm 47.53, 110.06, 113.92, 113.96, 114.30, 121.07, 125.68, 126.09, 128.56, 129.01, 129.99, 

130.13, 132.46, 134.92, 139.30, 164.84, 166.62, 190.51. MS (ESI+) m/z: 473. 

Elementel Analiz: C20H12BrClN2O3S-0,35H2O 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  49.83    2.65     5.81      6.65 

Bulunan:       49.87    2.66     5.99      6.87 

 

3.2.2.9. (E/Z)-5-((5-metoksi-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(3-nitrofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-

dion (17)  

 

0.71 mmol (200 mg) 3-(2-(3-nitrofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.71 mmol (124 mg) 5-

metoksi-indol-3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su 

eklendi. Çöken madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 17 

verimle 54 mg madde sentezlendi. Erime noktası: 286 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.42 (s, 2H), 7.24 (dd, J=8.8 Hz, J=2.0 Hz, 1H), 7.51 (d, J=8.4 

Hz, 1H), 7.86-7.90 (m, 2H), 8.06 (d, J=2.0 Hz, 1H), 8.25 (s, 1H), 8.49-8.54 (m, 2H), 8.74-8.75 (m, 1H), 

12.34 (s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 47.85, 110.28, 113.80, 113.92, 118.20, 122.67, 123.15, 

125.90, 126.37, 127.98, 128.38, 130.46, 130.74, 134.42, 134.64, 134.89, 148.04, 164.80, 166.64, 190.64. 

MS (ESI+) m/z: 429. Anal. calcd. For C21H15N3O6S-0,4H2O: C, 56.72; H, 3.58; N, 9.45; S, 7.21; 

Found: C, 56.52; H, 3.67; N, 9.58; S, 7.39. 

Elementel Analiz: C21H15N3O6S-0,4H2O 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  56.72    3.58     9.45      7.21 

Bulunan:       56.52    3.67     9.58      7.39 
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3.2.2.10. (E/Z)-5-((5-kloro-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(3-nitrofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion 

(18) 

 

0.71 mmol (200 mg) 3-(2-(3-nitrofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.71 mmol (127 mg) 5-kloro-

indol-3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. 

Çöken madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 36 verimle 

116 mg madde sentezlendi. Erime noktası: 306 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.41 (s, 2H), 6.85 (dd, J=9.0 Hz, J=2.4 Hz, 1H), 7.38 (d, J=8.8 

Hz, 1H), 7.46 (d, J=2.4 Hz, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.88 (t, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.49-8.54 (m, 2H), 8.75 (t, 1H), 

12.10 (brd s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 47.81, 55.39, 100.20, 110.37, 112.14, 113.17, 113.41, 

122.67, 127.16, 127.62, 128.37, 129.45, 130.75, 130.97, 134.41, 134.93, 148.05, 155.04, 164.92, 166.80, 

190.70. MS (ESI+) m/z: 440.  

Elementel Analiz: C20H12ClN3O5S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  54.37    2.74     9.51      7.26 

Bulunan:       53.95    2.78     9.62      7.39 

 

3.2.2.11. (E/Z)-5-((5-bromo-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(3-nitrofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-

dion (19)  

 

0.71 mmol (200 mg) 3-(2-(3-nitrofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.71 mmol (159 mg) 5-bromo-

indol-3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. 

Çöken madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 34 verimle 

119 mg madde sentezlendi. Erime noktası: 313 oC. 
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1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.44 (s, 2H), 7.37 (dd, J=9.0 Hz, J=1.6 Hz, 1H), 7.48 (d, J=8.4 

Hz, 1H), 7.90 (t, 2H), 8.22 (d, J=1.6 Hz, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.51-8.56 (m, 2H), 8.77 (s, 1H).13C NMR 

(DMSO-d6): δ ppm 47.90, 110.08, 113.94, 114.39, 121.24, 122.72, 125.75, 126.41, 128.42, 128.63, 

130.34, 130.79, 134.46, 134.97, 148.11, 164.85, 166.68, 190.68. MS (ESI+) m/z: 486.  

Elementel Analiz: C20H12BrN3O5S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  49.40    2.49     8.64      6.59 

Bulunan:       49.16    2.62     8.84      6.65 

 

3.2.2.12. (E/Z)-5-((1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(3-metoksifenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion (20) 

 

0.75 mmol (200 mg) 3-(2-(3-metoksifenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.75 mmol (108 mg) indol-

3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. Çöken 

madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 27 verimle 82 mg 

madde sentezlendi. Erime noktası: 245 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 3.83 (s, 3H), 5.26 (s, 2H), 7.17-7.30 (m, 3H), 7.48-7.55 (m, 

3H), 7.66 (d, J=8.0 Hz, 1H), 7.84 (s, 1H), 7.91 (d, J=8.0 Hz, 1H), 8.22 (s, 1H), 12.20 (s, 1H). 13C NMR 

(DMSO-d6): δ ppm 47.92, 55.46, 110.42, 112.51, 112.65, 113.22, 118.50, 120.57, 120.68, 121.28, 

123.24, 126.54, 126.82, 129.41, 130.25, 135.20, 136.28, 159.56, 165.13, 166.93, 191.43. MS (ESI+) 

m/z: 392.  

Elementel Analiz: C21H16N2O4S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  64.27    4.11     7.14      8.17 

Bulunan:       64.12    4.22     7.28      8.27 
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3.2.2.13. (E/Z)-5-((1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(3,4-diklorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion (21) 

 

0.65 mmol (200 mg) 3-(2-(3,4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.65 mmol (94 mg) indol-

3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. Çöken 

madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 49 verimle 140 mg 

madde sentezlendi. Erime noktası: 259 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.34 (s, 2H), 7.19-7.29 (m, 2H), 7.52 (d, J=7.6 Hz, 1H), 7.87-

7.94 (m, 3H), 8.03 (dd, J=8.2 Hz, J=2.4 Hz, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.33 (d, J=2.4 Hz, 1H). 13C NMR (DMSO-

d6): δ ppm 48.22, 110.85, 112.94, 113.54, 118.93, 121.72, 123.67, 127.10, 127.25, 128.73, 129.89, 

130.79, 131.81, 132.60, 134.45, 136.72, 137.71, 165.47, 167.29, 190.77. MS (ESI+) m/z: 429.  

Elementel Analiz: C20H12Cl2N2O3S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  55.70    2.80     6.50      7.43 

Bulunan:       55.68    2.78     6.69      7.60 

 

3.2.2.14. (E/Z)-5-((5-kloro-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(3,4-diklorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-

dion (22) 

 

0.65 mmol (200 mg) 3-(2-(3,4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.65 mmol (116 mg) 5-

kloro-indol-3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su 

eklendi. Çöken madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 55 

verimle 172 mg madde sentezlendi. Erime noktası: 238 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.35 (s, 2H), 7.26 (dd, J=8.6 Hz, J=2.0 Hz, 2H), 7.53 (d, J=8.8 

Hz, 1H), 7.88 (d, J=8.0 Hz, 1H), 7.92 (s, 1H), 8.03 (dd, J=8.0 Hz, J=2.0 Hz, 1H), 8.26 (s, 1H), 8.33 (d, 
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J=2.0 Hz, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 47.76, 110.20, 113.88, 113.98, 118.26, 123.21, 125.96, 

126.40, 128.04, 128.24, 130.31, 130.51, 131.32, 132.11, 133.95, 134.71, 137.23, 164.87, 166.71, 190.25. 

MS (ESI+) m/z: 463.  

Elementel Analiz: C20H11Cl3N2O3S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  51.58    2.38     6.01      6.88 

Bulunan:       51.21    2.60     6.13      7.52 

 

3.2.2.15. (E/Z)-5-((5-bromo-1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(3,4-diklorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-

2,4-dion (23) 

 

0.65 mmol (200 mg) 3-(2-(3,4-klorofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.65 mmol (145 mg) 5-

bromo-indol-3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su 

eklendi. Çöken madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 12 

verimle 40 mg madde sentezlendi. Erime noktası: 253 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.35 (s, 2H), 7.37 (dd, J=8.4 Hz, J=1.6 Hz, 2H), 7.48 (d, J=8.8 

Hz, 1H), 7.87-7.90 (m, 2H), 8.03 (dd, J=8.2 Hz, J=2.0 Hz, 1H), 8.22 (d, J=1.6 Hz, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.33 

(d, J=1.6 Hz, 1H). MS (ESI+) m/z: 507.  

Elementel Analiz: C20H11BrCl2N2O3S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  47.08    2.17     5.49      6.28 

Bulunan:       46.75    2.43     5.61      6.75 
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3.2.2.16. (E/Z)-5-((1H-indol-3-il)metilen)-3-(2-(4-florofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion (24) 

 

0.79 mmol (200 mg) 3-(2-(4-florofenil)-2-oksoetil)tiyazolidin-2,4-dion ve 0.79 mmol (114.5 mg) indol-

3-karboksaldehit metanol ve dietanolamin varlığında 2 saat reflux edildi. Soğutularak su eklendi. Çöken 

madde süzüldü ve bol su ile yıkandı. Diklorometan ve etanol ile kristallendirildi. % 19 verimle 57 mg 

madde sentezlendi. Erime noktası: 263 oC. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ ppm 5.30 (s, 2H), 7.20-7.30 (m, 2H), 7.42-754 (m, 3H), 7.88 (s, 1H), 

7.94 (d, J=7.6 Hz, 1H), 8.17-8.25 (m, 3H), 12.26 (s, 1H). 13C NMR (DMSO-d6): δ ppm 47.57, 110.30, 

112.39, 113.11, 115.96, 116.18, 118.38, 121.16, 123.13, 126.44, 126.70, 129.30, 130.58 (d, J=10.8 Hz), 

131.35 (d, J=43.2 Hz), 136.17, 165.01, 166.80, 190.18. MS (ESI+) m/z: 380. Anal. calcd. For 

C20H13FN2O3S: C, 63.15; H, 3.44; N, 7.36; S, 8.43; Found: C, 62.75; H, 3.58; N, 7.46; S, 8.55. 

Elementel Analiz: C20H13FN2O3S 

                          C        H         N          S 

Hesaplanan:  63.15    3.44     7.36      8.43 

Bulunan:       62.75    3.58     7.46      8.55 

 

 

3.3. Sentezlenen türevlerin sitotoksisite testleri 

 

3.3.1. Hücre hattı ve çoğaltılması 

 

Meme kanserine model MCF-7 hücrelerinin çoğaltılması %10 FBS, %1.5 L-glutamin ve 0.1 mg/mL 

gentamisin içeren RPMI 1640 besi yerinde, 37oC’de ve %5’lik CO2 inkübatörü içerisinde 

gerçekleştirilmiştir.  

MCF-7 hücrelerine uygulanacak olan bileşiklerin sitotoksik etkisinin belirlenebilmesi için bir dizi deney 

yapılmıştır. Pozitif kontrol olarak tübülin inhibitörü olduğu bilinen Vinkristin (1 μM) kullanılmıştır. 

Vinkristin IC50 değerleri baz alınarak sentezlenen bileşiklerin her biri için düşük doz, orta doz ve yüksek 

doz değerleri seçilerek MCF-7 hücrelerinde toksik etkileri değerlendirilmiştir. İlaçlar ön tarama olarak 

100 μM, 50 μM ve 5 μM olarak 3 dozda denenmiştir.   
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Sitotoksisite analizlerinde xCELLingence cihazı kullanılmıştır. Cihaza özel tasarlanmış 16 kuyucuklu 

plaklarda gerçek zamanlı hücre canlılığı analizleri gerçekleştirilmiştir. xCELLingence® (Real Time Cell 

Analyzer, RTCA) cihazı, elektriksel impedans teknolojisi ile her bir kuyucuk içindeki iyonik 

konsantrasyon ve hücrelerin elektrodlara bağlanıp bağlanmadığına dayanarak ölçüm yapan bir hücre 

bazlı mikroelektronik biyosensör sistemidir.  Hücre proliferasyonunu ve morfoloji değişimini, işaretçi 

kullanmadan saptama, fizyolojik temas gerektirmeksizin gerçek zamanlı izleme ile otomatik ölçümler 

yapabilme, yüksek duyarlılık ve doğrulukta görüntüleme için kullanılan bir sistemdir. Sistemin merkezi 

özel üretilmiş  kuyucuklu plakaların alt kısmında entegre edilmiş mikroelektronik hücre sensörü dizisidir. 

Bu sensör; elektrodlarının elektronik empedansının ölçülmesi, elektrodlar üzerindeki değişikliklerin 

saptanması ve izlenmesini sağlar. Birimsiz olarak ifade edilen hücre indeksi (cell index; CI); hücre 

durumunu gösteren elektrik empedansındaki göreceli değişikliğin ölçülmesi için kullanılır.  

 

3.3.2. Seçilen Aday Moleküllerin IC50 değerinin hesaplanması 

Yeni molekül türevlerinden istatistiksel olarak anlamlı sitotoksik etkiye sahip olduğu tespit edilen 3 aday 

molekül seçilerek MCF-7 hücre hattı; her ilaç için 7 farklı doz ile inkübe edilmiştir. Elde edilen hücre 

indeksi sonuçları ile dozlar grafiklenmiş; çizgi denklemlerinden her biri için IC50 değeri hesaplanmıştır 

(Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4). 

 

3.4.Gen Analizleri 

 

3.4.1. RNA izolasyonu 

 

Seçilen 3 aday bileşiğin moleküler düzeyde hangi yolakları etkilediklerinin belirlenebilmesi için 

öncelikle ayrı ayrı 3 bileşik ile uygulama yapılmış MCF-7 hücre hatlarından RNA izolasyonları 

yapılmıştır. Bu amaçla, seçilen 3 aday bileşiğin belirlenen IC50 dozları ile ve pozitif kontrol olarak 

Vinkristin (1 μM) ile uygulama yapılmış MCF-7 hücreleri (pozitif kontrol) ve ilaç uygulaması 

yapılmamış MCF-7 hücreleri (negatif kontrol), 72 saat karbondioksit inkübatöründe inkübe edilmiştir. 

Hücrelerden RNA izolasyonu yapılmış, RNA’ların konsantrasyon ve OD 260/280 oranında saflık 

ölçümleri AlphaSpecTM (Alpha Innotech) spektrofotometri cihazı kullanılarak belirlenmiştir (Tablo 4). 
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3.4.1.1. RNA İzolasyon Protokolü (Roche High Pure RNA Isolation Kit) 

 

1. Kültür ortamındaki hücreler 200 μL PBS içine toplandı. 

2. 400 μL Lysis Buffer eklenerek 15 saniye vortekslendi. 

3. Örnekler kit içerisinden çıkan filtreli tüplere aktarıldı. 

4. Standart masaüstü santrifüj ile 15 saniye 8000 g de santrifüj edildi. 

5. Toplama tüpüne biriken sıvı atılarak filtreli tüpler ile işleme devam edildi. 

6. Her örnek için 90 μL DNase buffer, 10 μL DNase I olacak şekilde karışım hazırlanarak örnekler 

üzerine eklendi, 15 dakika inkübe edildi. 

7. 500 μL yıkama tamponu I eklenerek 8000 g’de 15 saniye santrifüj edildi, alttaki supernatant atıldı. 

8. 500 μL yıkama tamponu II eklenerek 8000 g’de 15 saniye santrifüj edildi, alttaki supernatant atıldı. 

9. 200 μL yıkama tamponu II eklenerek 13 000 g’de 15 saniye santrifüj edildi. 

10. Toplama tüpü atılarak filtreli tüpler steril 1.5 mL mikrosantrifüj tüplerine alındı. 

11. Filte üzerindeki RNA ları toplamak için, filtrelerin üzerine 50 μL elüsyon buffer eklenerek 1 dakika 

8000 g de santrifüj edildi. 

12. Hazırlanan RNA’ların konsantrasyon ve OD260/280 oranında saflık ölçümleri AlphaSpecTM (Alpha 

Innotech) spektrofotometri cihazı kullanılarak belirlendi. 

 

3.4.2. c-DNA Sentezi 

 

Elde edilen RNA’ların tümünün konsantrasyonu cDNA sentezi sonucunda 1000ng/µl olacak şekilde 

ayarlanarak cDNA sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenmiş olan cDNA’ların PCR kontrolleri β- Aktin 

gen amplifikasyonu yapılarak sağlanmıştır (Şekil 5). 

 

3.4.2.1. cDNA Sentez Protokolü 

 

1. Steril nuclease-free PCR tüplerine 2 μL Random Hexamer Primer, ve 1000 nanogram cDNA için 

uygun miktarda RNA ve PCR-grade su eklendi. 

2. 65 °C’de 10 dakika denatürasyon işlemi gerçekleştirildi. 

3. Tüpler hızlıca buz üzerinde soğutularak ters transkripsiyon sentezi için karışım bileşenleri eklendi. 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Bileşen                                                                  Hacim                               Final konsantrasyonu            

        Ters Transkriptaz Reaksiyon Tamponu                4 μL                              1x (8mM MgCI2) 

        RNase İnhibitör                                                      0.5 μL                               20 U 

        Deoksinükleotid karışımı                                       2 μL                                  1 mM  

        DTT 1 μL                                 5 mM 

        Ters Transkriptaz 1.1 μL                               10 U 

         Final Hacim                                                        20 μL 

4. Reaksiyon önce 29 °C’de 10 dakika, daha sonra 48°C’de 60 dakika inkübe edildi. 

5. 85°C’de 5 dakika inkübasyon ile RT inaktive edildi ve tüpler buz üstüne alınarak reaksiyon 

durduruldu. 

cDNA sentez kontrolü qRT-PCR yöntemi ile   β- Aktin amplifikasyonu yapılarak sağlanmıştır (Şekil 5). 

 

Proje kapsamında seçmiş olduğumuz 45 gen (ABCB1, ABCG2, GSTP1, ABCC1, TUBD1, TUBB6, 

MAP7, MAP1A, MAP1B, MAP4, ABCG1, ESR1, IGFBP2, BIRC3, STAT1, TNF, BAX, EGFR, FAS, 

WNT1, NOTCH1, MYC, PDCD10, PDCD6, BCL-2, MCL-1, DAPK1, CASP4, TNFRSF11B, 

TNFRSF10D, TNFRSF6B, TP53, CASP9, RB1, BRIP1, BARD1, CDKN2A, CDK4, CDK6, ABL1, 

CHEK1, FGF2, BRCA2, E2F1, BRCA1) için primer seçimleri yapılmış olup PCR arrayler satın 

alınmıştır. Her bir array çift tekrar çalışması yapılmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Arrayde yer alan GAPDH, G6PD ve ACTB genleri “housekeeping” genler olup gen ifade analizlerinin 

normalizasyonu için kullanılmıştır (Tablo 1).      

 

3.4.2.2.Real Time Ready Custom Paneller 

 

qRT-PCR yöntemi ile seçilen genler için ifade düzeyleri belirlenip negatif kontrol olarak uygulama 

yapılmamış MCF-7 hücreleri ve pozitif kontrol olarak seçilen vinkristin uygulanmış MCF-7 

hücrelerindeki gen ifade düzeyleri ile kıyaslanmıştır. Light Cycler 480 cihazında gen ifade analizleri için, 

hazırlanan c-DNA’lar seçilen genlere özel primer problu dizayn edilmiş olan 96 kuyucuklu arraylere 

uygun protokol kullanılarak uygulanmıştır. cDNA (5 µl), Roche probe master mix (10µl)  ve Roche PCR 

grade (5 µl) su ile hazırlanan karışım her kuyucuğa 20 μL eklenmiştir. 
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qRT-PCR reaksiyonu Roche LightCycler® 480 cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. PCR programı 

Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 1. PCR array dizaynı ve arrayde yer alan genler 

 

Tablo 2. qRT-PCR programı 

Program Sıcaklık (oC) Döngü Sayısı Acquisition Mode Süre Ramp Rate 

Ön-inkübasyon 95 1 - 10 dak 4.40 

Amplifikasyon 95  

45 

- 10 sn 4.40 

60 tek 30 sn 2.20 

72 - 01 sn 4.40 

Soğutma 40 1 - 30 sn 2.20 

  

3.5.Sentezi gerçekleştirilen bileşiklerin moleküler doking analizleri 

 

Tübülin polimeraz enziminin üç boyutlu kristallografik yapısı (PDB ID:1z2b, resolution: 4.10 Å) RCSB 

Protein database internet sitesinden elde edilmiştir (Berman et al. 2000). Proteinin yapısındaki su 

moleküllerinin kaldırılması ve bağlanma bölgesinin belirlenmesi için AutoDockTools 1.5.6. 

kullanılmıştır (Morris et al. 2009). Bu işlemin ardından, polar hidrojenler ve Gasteiger yükleri aynı 

program ile eklenmiştir. Hazırlanan kutucuk (grid) koordinatları x=89, y=72.142, z=-14.42 ve boyutları 

x=40, y=40 ve z=40 olarak belirlenmiştir. Boşluk 0.375 Å3 olarak belirlenmiştir. Bileşiklerin kimyasal 

formülleri ChemDraw Ultra 12.0’da çizilmiş, Avogadro programında MMFF94 ve UFF güç alanları ile 

minimize edilip, .pdb formatına dönüştürülmüştür (Hanwell et al. 2012). Ardından, AutoDockTools ile 

yükler ve torsiyon özellikleri eklenmiştir. Doking işlemi AutoDock Vina programı ile gerçekleştirilmiş 

olup (Trott ve Olson, 2010), etkileşim şemaları ve bağlanma pozları Discovery Studio Visualizer 

v19.1.0.18287 ile hazırlanmıştır (D’assault Systemes, Discovery Studio Visualizer Client, 2019). 
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3.6. Sentezi gerçekleştirilen bileşiklerin fizikokimyasal ve farmakokinetik parametrelerinin 

değerlendirilmesi 

Sentezlenen ilaçların tübülin polimerasyonu inhibitörü ilaç molekülü adayı olabilme özellikleri, 

fizikokimyasal parametreler ve ADMET özellikleri tespit ederek hali hazırda kullanılmakta olan ticari 

müstahzarlarla karşılaştırılmıştır. Bu amaçla sentezlenen bileşiklerin öncelikle ACD/Chemsketch 

programı ile SMILES kodları oluşturulmuştur (ACD/ChemSketch for Academic and Personal Use :: 

ACD/Labs.com, 2015). Ticari müstahzarları olan bileşiklerin SMILES kodlarına PubChem’den 

ulaşılmıştır. Ardından hepsi birer girdi olarak SwissADME çevrimiçi programına yüklenmiştir (Daina ve 

Zoete, 2017). Sonuç olarak bileşiklerin başta logP, kan-beyin bariyerini geçme, p-glikoprotein substratı 

olma özelliği, topolojik polar yüzey alanı, Lipinski, Ghose ve Muegge kurallarına uyumları olmak üzere 

bazı parametreleri incelenmiştir. Ek olarak, ilaç etkileşimi oluşturabilecek adayları belirlemek amacıyla 

CYP-450 enzim inhibisyonları da bu program üzerinden incelenmiştir.  

 

4. Analiz ve Bulgular 

 

4.1. Sitotoksisite analizleri 

Bu proje kapsamında sentezlenen toplam 16 bileşiğin sitotoksik etkileri MCF-7 meme kanseri hücre 

hattında xCELLigence® Gerçek Zamanlı Hücre Analizörü kullanılarak 72 saat süresince analiz edilmiştir.  

Pozitif kontrol olarak seçilen vinkristin ile kıyaslandığında anlamlı sitotoksik etkiye sahip olduğu tespit 

edilen üç aday bileşik *10, **15 ve ***18 olarak seçilmiş ve bundan sonraki çalışmalara bu üç bileşik 

ile devam edilmiştir. 

Tablo 3. Sentezlenen 16 adet bileşiğin MCF-7 hücre hattı üzerinde uygulanan yüksek, orta ve düşük 

dozlarda sitotoksik etkileri ve etkili olduğu doz aralığı  
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Aşağıdaki grafiklerde, seçilen bu aday moleküller ile yapılan IC50 analiz sonuçları görülmektedir. 

 

Şekil 2. 10 numaralı bileşik ile 72 saat uygulamadan sonra elde edilen verilerin oluşturduğu IC50 analizi. 

MCF-7 hücre hattı; 3 μM, 1 μM, 500, 250, 100, 50 ve 25 nM dozlarla inkübe edilmiştir. Elde edilen hücre 

indeksi sonuçları ile dozlar grafiklenmiş; çizgi denkleminden (y = -24,4ln(x) + 78,036) IC50 değeri 

hesaplanmıştır (3.14 μM). 

İlaç No 5 uM 50 uM 100 uM IC50 doz aralığı (µM)  

Vinkristin Toksik Toksik Toksik 1 Pozitif Kontrol 

9 Nontoksik Toksik Toksik 10-50   

10* Toksik Toksik Toksik 1-5   *Birinci sırada 

11 Nontoksik Toksik Toksik 10-50    

12 Pozitif -
indüklemiş 

Toksik Toksik 20-50   

13 Nontoksik Toksik Toksik 10-50   

14 Nontoksik Toksik Toksik 10-50    

15** Toksik Toksik Toksik 5-10 **İkinci sırada 

16 Nontoksik Toksik Toksik 10-50   

17 Nontoksik Toksik Toksik 50-100    

18*** Nontoksik Toksik Toksik 10-50  ***Üçüncü sırada  

19 Nontoksik Toksik Toksik 10-50  

20 Nontoksik Toksik Toksik 10-50   

21 Nontoksik Toksik Toksik 10-50   

22 Nontoksik Toksik Toksik 10-50   

23 Nontoksik Toksik Toksik 10-50   

24 Nontoksik Toksik Toksik 30-50   
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Şekil 3. 15 numaralı bileşik ile 72 saat uygulamadan sonra elde edilen verilerin oluşturduğu IC50 analizi. 

MCF-7 hücre hattı; 5 μM, 2.5 μM, 1.25 μM, 625, 330, 165 ve 82 nM dozlarla inkübe edilmiştir. Elde 

edilen hücre indeksi sonuçları ile dozlar grafiklenmiş; çizgi denkleminden (y = -23,32ln(x) + 100,01) 

IC50 değeri hesaplanmıştır (8.52 μM). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 18 numaralı bileşik ile 72 saat uygulamadan sonra elde edilen verilerin oluşturduğu IC50 analizi. 

MCF-7 hücre hattı; 50, 40, 30, 20, 15, 10 ve 5 μM dozlarla inkübe edilmiştir. Elde edilen hücre indeksi 

sonuçları ile dozlar grafiklenmiş; çizgi denkleminden (y = -38,32ln(x) + 152,85) IC50 değeri 

hesaplanmıştır (14.6 μM). 

 

MCF-7 hücre hatları pozitif kontrol olarak seçilen vinkristin ve üç aday bileşiğin IC50 dozları ile 72 saat 

boyunca ayrı ayrı inkübe edilmiş ve hücrelerden RNA izolasyonları gerçekleştirilmiştir. İnkübasyonlar 

ve RNA izolasyonları her grup için çift tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 4. RNA’ların konsantrasyon ve OD 260/280 oranında saflık ölçümleri 

MCF-7 Grupları RNA miktarı 260/280 OD* 

Kontrol 1 395.95 ng/ μL 1.81 

Kontrol 2 824 ng/ μL 1.92 

10-1 480 ng/ μL 1.98 

10-2 936 ng/ μL 1.90 

10-3 924 ng/ μL 1.93 

15-1 928 ng/ μL 1.91 

15-2 836 ng/ μL 1.94 

18-1 1212 ng/ μL 1.85 

18-2 1172 ng/ μL 1.90 

18-3 1072 ng/ μL 1.87 

Vinkristin-1 169.24 ng/ μL 1.81 

Vinkristin-2 161.11 ng/ μL 1.83 

 

*260/280 OD değerleri 1.8-2 arasında olması izole edilen RNA’ların saf olduklarını göstermektedir. 

Elde edilen RNA’ların tümünün konsantrasyonu cDNA sentezi sonucunda 1000ng/µl olacak şekilde 

ayarlanarak cDNA sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenmiş olan cDNA’ların PCR kontrolleri β- Aktin 

gen amplifikasyonu yapılarak sağlanmıştır. 

 

Şekil 5. Beta-aktin geni ile PCR amplifikasyon kontrolü. Tüm bileşikler için ortalama Ct değeri 21 olarak 

bulunmuştur. 
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4.2.Gen ifade analizleri 

İlaç uygulanmamış kontrol grubu, pozitif kontrol olarak seçilmiş olan vinkristin grubu ve üç aday bileşik 

için qRT-PCR çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Şekil 6-10 qRT-PCR çalışmalarına ait amplifikasyon 

grafiklerini göstermektedir. 

 

Şekil 6. Kontrol grubuna ait qRT-PCR amplifikasyon grafiği 

 

 

Şekil 7.72 saat boyunca 1µM Vinkristin uygulaması yapılmış MCF-7 hücrelerine ait amplifikasyon 

grafiği  
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Şekil 8. 72 saat boyunca 3µM 10 numaralı bileşik uygulaması yapılmış MCF-7 hücrelerine ait 

amplifikasyon grafiği  

 

Şekil 9. 72 saat boyunca 8µM 15 numaralı bileşik uygulaması yapılmış MCF-7 hücrelerine ait 

amplifikasyon grafiği  
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Şekil 10. 72 saat boyunca 14µM 18 numaralı bileşik uygulaması yapılmış MCF-7 hücrelerine ait 

amplifikasyon grafiği  

 

4.3. Hesaplamalar ve İstatistiksel Analiz 

PCR array’lerden çift tekrar ile yapılan qRT-PCR analizleri sonucunda herbir gen için elde edilen Ct 

değerleri (-2ΔΔCt) hesaplanarak, göreceli miktar değişimleri saptanmıştır. Bu yönteme göre; bir genin ilaç 

uygulanmış hattaki kontrol gene (beta-aktin) göre Ct değerinden; aynı genin hücre hattındaki kontrol 

gene göre Ct değerinin çıkarılmasıyla ΔΔCt [ΔΔCt= Δctilaç uygulanmış- ΔCtMCF-7] değeri elde 

edilmiştir. Genin miktarındaki kat değişimi, ΔΔCt değeri -2ΔΔCt ifadesinde yerine konmasıyla elde 

edilmiştir. İki tekrar ile elde edilen sonuçlar SPSS 16.0 programı ile değerlendirilmiş ve p değeri 0.05 

düzeyinden az olan farklılıklar ve gen ifade düzeylerinde 2 kattan daha fazla veya daha az değişiklik 

gösterenler “istatistiksel olarak anlamlı” olarak kabul edilmiştir (Tablo 5).  
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Tablo 5. Kontrol grubuna kıyasla değişim gösteren gen ifadeleri 

Gen Kontrol Vinkristin Bileşik 10 Bileşik 15 Bileşik 18 

 Ct Ct Fold Change -

-2∆∆Ct 

Ct Fold Change -

-2∆∆Ct 

Ct Fold Change -

-2∆∆Ct 

Ct Fold Change -

-2∆∆Ct 

TUBD1 32.50 40.00 -181 33.89 -1.31 32.74 +1.69 34.52 -2.02 

MAP7 30.40 30.71 -1.23 31.46 -1.04 29.92 +2.78 29.99 +2.65 

MAP1B 32.00 31.72 +1.21 32.95 +1.03 33.03 -1.02 31.08 +3.78 

MAP4 31.50 39.00 -181 32.82 -1.25 32.07 +1.34 33.25 -1.68 

ABCG2 32.63 40.00 -165 34.02 -1.31 32.98 +1.56 34.16 -1.44 

ESR1 32.59 40.00 -170 35.06 -2.77 36.01 -5.35 33.40 +1.14 

BIRC3 33.35 37.44 -17 36.60 -4.75 37.00 -6.27 38.00 -12.55 

STAT1 32.47 38.03 -47 31.17 +5.09 37.00 -11.55 28.97 +22.6 

NOTCH1 33.46 34.56 -2.14 33.62 +1.79 33.56 +1.86 34.00 +1.37 

MYC 30.88 39.00 -278 31.21 +1.59 30.87 +2.01 37.18 -39 

PDCD10 34.28 33.87 +1.32 35.10 +1.13 34.20 +2.11 34.75 +1.44 

BCL2 30.07 36.37 -79 31.23 -1.07 30.21 +1.86 38.00 -119 

TP53 26.87 29.98 -8.6 27.36 +1.4 25.67 +4.6 28.53 -1.5 

CASP9 34.09 39.00 -30 34.69 +1.3 33.53 +3 34.33 +1.74 

RB1 31.76 36.14 -20 32.80 -1 31.78 +2 32.63 +1.14 

CDK4 29.30 32.75 -11 30.96 -1.6 30.24 +1.1 30.84 -1.4 

CDK6 33.25 36.44 -8.5 34.95 -1.6 37.00 -6.5 37.60 -9.8 

ABL1 31.62 31.22 +1.3 32.72 -1.1 31.59 +2 31.99 +1.5 

MCL1 34.97 39.00 -16 34.23 +3.5 34.30 +3 33.08 +7.5 

ABCC1 34.59 37.58 -8 35.64 -1 33.23 +5 34.65 +1.86 

BRCA1 34.91 39.00 -17 34.70 +2.3 31.85 +16 35.33 +1.5 

 

4.4.Moleküler doking analizleri 

Aktivite sonuçlarından yola çıkarak bileşik 10 en aktif aday olarak belirlenmiştir. Bu bulguyu incelemek 

ve kanıtlamak amacıyla, karşılaştırmalı moleküler doking analizleri yürütülmüştür. Referans çalışmadaki 

etkileşim profili ve bağlanma pozu baz alınarak aktif bileşiğin bu profile uyup uymadığı araştırılmıştır. 

Quan et al. tarafından yapılan analiz, Pro222, Asn329 ile hidrojen bağları ve Val177, Asp179, Tyr210 ve 

Phe 351 ile karbon hidrojen bağlarını vurgulamaktadır (Quan et al. 2019) 

Biyolojik aktivite çalışmalarında standart olarak kullanılan Vinkristin, doking analizinde de standart 

bileşik olarak kullanılmıştır. Vinkristinin bağlanma sonuçları beklenilen gibi çıkmış olup, bağlanma 

enerjisi düşük ve H-bağı sayısı yüksek bulunmuştur. Bu hidrojen bağları Pro222, Asn329, Phe351, 

Val353, Asp179 olup, uzaklıkları 5 Å’dan azdır. Benzer şekilde, 10 numaralı bileşik Asn329 ile ortak bir 

H-bağı oluşturmuştur ve bağlanma enerjisi VCR’ninkine yakındır. Bu etkileşime ek olarak farklı 

aminoasitlerle gerçekleşen etkileşimler Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. Vinkristin ile 10’un doking sonuçları 

 Doking enerjisi 

(kcal/mol) 

Etkileşimde Rol Alan 

Aminoasitler 

Uzaklık (Å) 

VCR -8.5 Pro B:222 (H-bond) 1.60 

Pro B:222 (Pi-alkyl) 4.98 

Asn C:329 (H-bond) 2.52, 2.46 

Asn C:329 (Pi-donor) 2.40 

Asn C:329 (Carbon) 3.41, 3.52 

Tyr B:224 (Pi-sigma) 3.42 

Pro C:325 (Pi-alkyl) 5.22 

Ile C:332 (Alkyl) 4.94 

Tyr B:210 (Pi-alkyl) 4.92 

Lys B:176 (Alkyl) 4.17 

Lys B:176 (Carbon) 3.25 

Phe C:351 (Carbon) 3.24 

Val C:353 (Carbon) 3.31 

Val C:353 (Pi-alkyl) 5.47 

Asp B:179 (Carbon) 2.92 

10 -8.1 Pro B:222 (Pi-alkyl) 4.89 

Asn C:329 (H-bond) 2.56 

Asn C:249 (H-bond) 2.58 

Val B:177 (H-bond) 2.49 

Val B:177 (H-bond) 3.78 

Pro C:325 (Pi-alkyl) 4.90 

Val C:353 (Pi-sigma) 3.88 

Val C:353 (Pi-alkyl) 4.95 

Val C:328 (Pi-alkyl) 4.92 
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Şekil 11. VCR ve indol-tiyazolidindion türevi 10 numaralı bileşiğin Tubulin proteinindeki bağlanma 

pozlarının kristallografik görüntüsü. 

 

Doking analizinden elde edilen sonuca göre 10 numaralı bileşiğin VCR ile mükemmele yakın bir şekilde 

uzaysal olarak çakıştığını söylemek mümkündür. Ek olarak, benzer etkileşim enerjisi ve profili 

sergilemesi, bu bileşiğin sitotoksik etkisini Vinka alkaloitleri gibi tubulin polimerasyonu inhibisyonu ile 

gösterebileceği hipotezini desteklemektedir (Şekil 11). 
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4.5. ADME profilleri 

 

Tablo 7. Gelişme raporu döneminde sentezlenen indol-tiyazolidindion türevleri ve tübülin 

polimerasyon inhibitörü etken maddelerin fizikokimyasal parametreleri ve temel ADME kurallarına 

uygunluğu. 

  

Consensus 

Log Po/w 

Topolojik 

Polar 

Yüzey 

Alanı(Å2) 

 

Kan beyin 

bariyerini 

geçme* 

 

p-glikoprotein 

substratı* 

Sitokrom P-450 

enzimlerinin 

inhibisyonu (5 

tanesi içinden) 

 

Lipinski

* 

 

Ghose* 

 

Muegge* 

Vincristine 3.41 171.17 0 1 1 0 0 0 

Vinblastine 3.77 154.10 0 1 1 0 0 0 

Vinorelbine 4.13 133.87 0 1 1 0 0 0 

Colchicine 2.33 83.09 0 1 2 1 1 1 

9 2.77 91.78 0 0 4 1 1 1 

10 2.73 101.01 0 0 4 1 1 1 

11 3.29 91.78 0 0 4 1 1 1 

12  3.29 91.78 0 0 4 1 1 1 

13 3.30 91.78 0 0 4 1 1 1 

14 3.27 101.01 0 0 4 1 1 1 

15 3.84 91.78 0 0 4 1 1 1 

16 3.89 91.78 0 0 4 1 1 1 

17 2.08 146.83 0 0 3 1 1 1 

18 2.53 137.60 0 0 3 1 1 1 

19 2.62 137.60 0 0 3 1 0 1 

20 2.79 101.01 0 0 4 1 1 1 

21 3.81 91.78 0 0 4 1 1 1 

22 4.32 91.78 0 0 4 1 1 0 

23 4.41 91.78 0 0 4 1 0 0 

24 3.04 91.78 0 0 4 1 1 1 

*: Evet veya söz konusu kurala uyma için 1, hayır veya kurala uymaması için 0 kullanıldı. 

Yukarıda verilen tablodan anlaşılacağı üzere, indol-tiyazolidindion türevlerinin büyük çoğunluğu bir 

etken maddenin ilaç olabilmesi için gerekli kurallar olan Lipinski, Ghose ve Muegge kurallarına uyum 

sağlamıştır. Buna karşın, ticari müstahzarların etken maddeleri literatürdeki bu kuralların üçüne de uyum 

sağlamamıştır. Bunun nedeni bu ilaç moleküllerinin doğal kaynaklı ve semi sentetik türevler olmaları 

olabilir.  

Bazı aykırı değerler dışında log P değerleri ticari etken maddelerinkine yakınlık sergilemiştir. Bu özellik, 

kapsam olarak üç ilaç olabilme kuralının içinde yer almaktadır. İlacın membranlardan absorbsiyonu, 

distribüsyonu, metabolizması ve atılımını etkilemektedir. Bileşik 23’ün bu özelliği diğerlerine nazaran 

oldukça yüksek hesaplanmıştır. Bu değer, Ghose ve Muegge kurallarına uyumsuzluğunu 
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açıklayabilmektedir. Topolojik polar yüzey alanı, tanımı gereğince ilaç etken maddesinin solvanla 

buluşabilen yüzey alanını tanımlar. Bu olgu da dolayısıyla biyoyararlanımı etkilemektedir. Kolşisinde bu 

değerin vinka alkaloitleri diğer bileşiklere göre oldukça az olduğu görülmektedir. Zira kolşisin sterik 

olarak vinka alkaloitlerine nazaran daha küçük bir bileşiktir. 

Kan beyin bariyeri, ilaç etken maddelerinin santral sinir sistemindeki yan etkilerini açıklayabilmekte 

büyük önem arz etmektedir. Tabloda açıkça görülmektedir ki, ticari etken maddelerinin ve indol-

tiyazolidindion türevlerini istisnasız hiçbiri santral sinir sistemine geçiş yapmayacaktır. Sentezlenen 

türevlerin, söz konusu yan etkilerinden yoksun olduğunu söyleyebilmekteyiz. 

P-glikoprotein adlı protein, kimyasal maddelerin hücreye girdikten sonra membrandan atılımlarından 

sorumludur. Uzun etki süresi için ilaç etken maddelerinin hücre içinde kalması gerekebilmektedir. Bu 

nedenle ilaç etken maddesi adayı bileşiklerin, bu enzimin substratı olmamaları istenir. Ticari türevler bu 

enzimin substratı iken, indol-tiyazolidindion türevleri substrat değildir. Bu olgu, türevlerin 

biyoyararlanımlarının daha yüksek olacağını kanıtlamaktadır. 

Ek olarak, CYP-450 enzimlerinin inhibisyonu incelenmiştir. Bu enzim ailesi ilaçların metabolizmasından 

sorumlu olup, herhangi bir kimyasal madde tarafından inhibisyonları başka bir kimyasal maddenin 

konsantrasyonunun değişmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle farmakolojik olarak büyük önem 

taşımaktadır. Tablodaki türevlerden 17, 18 ve 19 en az sayıda CYP-450 enzimini inhibe etmektedir. Bu 

da onların ilaç etkileşimi açısından nispeten daha güvenilir adaylar olarak sayılmasını sağlamaktadır. 

Biyofarmasötik açıdan incelendiğinde sonuç olarak, türevlerden 17 ve 18 en uygun adaylar olarak 

belirlenmiştir. Bu iki türevin kan-beyin bariyerini geçmeyerek santral sinir sistemi yan etkilerinden 

yoksun olduklarını tahmin edebilmekteyiz. Aynı zamanda p-glikoprotein substratı olmamaları 

biyoyararlanımlarını artırabilmektedir. Lipinski, Ghose ve Muegge kurallarının üçüne birden uyum 

sağlamaları da bunun kanıtıdır. Ek olarak CYP-450 familyasındaki enzimlerin daha azını inhibe 

ettiklerinden, ilaç etkileşimi potansiyelleri daha düşük olup, güvenilirlikleri daha fazladır. 
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5. Sonuç ve Öneriler 

 

Bu proje kapsamında 5. konumda sübstitüe indol halkası ve 3. konumunda sübstitüe benzoil türevleri 

içeren tiyazolidindion halkalarının kondensasyonu ile 16 adet indol-tiyazolidindion türevi yeni madde 

sentezlenmiştir. Tasarlanan bileşiklerin sentezi için 5-metoksi indol dışındaki indoller ticari olarak satın 

alınıp kullanılmıştır. Tiyoüre ve kloroasetik asitin kondensasyonu ile tiyazolidindion halkası 

sentezlenmiştir. Tiyazolidindion halkası ve 3. ve/veya 4. konumunda farklı sübstitüent bulunan 

asetofenon türevi bileşikler kondanse edilmiştir. 5-sübstitüe indol-3-karboksaldehitler tiyazolidindion 

türevi bileşikler ile kondanse edilerek sonuç ürünler elde edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin saflıkları 

İ.T.K ile saptandıktan sonra yapıları NMR, Mass ve elemental analiz ile aydınlatılmış olup, sitotoksik 

etkileri pozitif kontrol olarak seçilen vinkristin ajanı ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sitotoksik etkinlik 

analizleri ile moleküler doking çalışmaları ilişkilendirilmiştir. 

Sentezlenmiş olan bileşikler ve vinkristin kendi IC50 değerlerinde MCF-7 meme kanseri hücre hattına 

72 saat boyunca maruz bırakılmış ve 72 saat sonunda MCF-7 hücrelerinde meydana gelen gen 

düzeyindeki değişiklikler östrojen reseptör, tümör baskılayıcı ve onkogenler, mikrotübül oluşumu, 

apoptoz, hücre döngüsü, ilaç direnci ve inflamasyon ile ilişkili genler arasından seçilen 48 adet gen 

üzerinde çalışılmıştır. Bu 48 gen içerisinden 21 tanesinde gen ifadesi düzeylerinde anlamlı farklılıklar 

olduğu tespit edilmiştir.  

Pozitif kontrol olarak seçilen vinkristin ile kıyaslandığında 10 (21’de 13 gen) ve 18 (21’de 12 gen) 

bileşiklerinin genel olarak gen ifade değişiklikleri bakımından vinkristine daha yakın olduğu; 15’in 

(21’de 6 gen) ise vinkristinden daha farklı gen ifadesi değişikliğine sebep olduğu tespit edilmiştir. 

Mikrotübül düzenlenmesi ile ilgili gen ifadelerine bakıldığında vinkristinin TUBD1 ve MAP4 gen 

ifadelerini yaklaşık 181 kat azalttığı saptanmıştır. Bu genlerin ifadelerinin 18 tarafından yaklaşık 2 kat 

kadar azaltıldığı; 10 ve 15 uygulamasına bağlı olarak anlamlı bir değişiklik olmadığı saptanmıştır. 

MCF-7 meme kanseri hücre hattı östrojen reseptörü pozitif olan bir hücre hattıdır. Bu reseptörlere 

östrojen bağlanması kanser hücrelerinin yaşamasını sağlamaktadır. Vinkristin uygulamasına bağlı olarak 

ESR1 gen ifadesinin 170 kat azalmış olduğu tespit edilmiştir. Benzer olarak, 10 ve 15 bileşiklerinin 

uygulaması sonucu ESR1 gen ifadesinde sırasıyla 3 ve 5 kat azalma olduğu bulunmuştur. 

Vinkristin uygulamasına bağlı olarak BRCA1, RB1 ve TP53 tümör baskılayıcı gen ifadelerinde önemli 

ölçüde azalma görülürken 15 uygulanan MCF-7 hücrelerinde bu genlerin ifadelerinde anlamlı artış 
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olduğu saptanmıştır. Bu durum 15’in vinkristinden farklı olarak tümör baskılayıcı genleri arttırarak MCF-

7 hücreleri üzerinde sitotoksik etki yaratabileceğini göstermektedir. 

Apoptoz ile ilgili gen ifadelerini incelediğimizde, anti-apoptotik genlerden BIRC3’ün vinkristin ile 

birlikte her üç bileşik uygulamasına bağlı olarak anlamlı ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. Diğer anti-

apoptotik genlerden Bcl-2’nin vinkristin ve 18 uygulamasına bağlı olarak azaldığı, MCL1’in ise sadece 

vinkristin uygulamasına bağlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Apoptotik genlerden PDCD10 ve 

CASP9’un ise sadece Z21 uygulamasına bağlı olarak artış gösterdiği bulunmuştur. Bu sonuçlar 15’in 

vinkristinden farklı olarak daha çok apoptotik gen ifadelerini arttırarak hücreyi apoptoza götürme 

eğiliminde olduğuna işaret etmektedir. 

Hücre döngüsü ile ilgili genlere baktığımızda vinkristinin CDK4 (11 kat) ve CDK6 (9 kat) gen ifadelerini 

azalttığını görmekteyiz. Uyguladığımız bileşiklerden 15 ve 18’in bu genlerden sadece CDK6 ifadesini 

sırasıyla yaklaşık 7 ve 10 kat kadar azalttığı tespit edilmiştir. 10 için bu gen ifadelerinin her ikisi için de 

1.6 kat azalma görülse de istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilememiştir.  

Inflamasyon ile ilgili genlerden IL-17 yolağını kontrol eden STAT1 gen ifadesinin vinkristin ve 15 

uygulamasına bağlı olarak azaldığı ancak 10 ve 18 bileşiklerinin uygulamasının bu genin ifadesini 

anlamlı ölçüde arttırdığı tespit edilmiştir. 

Son olarak ilaç direnci gelişimi ile ilgili incelemiş olduğumuz ABCG2 ve ABCC1 genlerinin vinkristin 

uygulamasına bağlı olarak ifadelerinin azalmış olduğu görülmektedir. Ancak uygulanan bileşiklerden 

sadece 15’de ABCC1 gen ifadesinin 5 kat artmış olduğu dikkat çekmektedir. 15 uygulamasına bağlı 

olarak ABCC1 gen ifadesinin artması MCF-7 hücrelerinin bu bileşiği hücreden dışarı atarak direnç 

geliştirmeye elverişli hale gelebileceklerini işaret etmektedir. 

Sonuç olarak MCF-7 meme kanseri hücre hattında genel olarak incelemiş olduğumuz gen ifade 

değişikliklerinin 10 ve 18 bileşikleri için vinkristine daha yakın olduğu saptanmıştır. 15 etkili olduğu 

genler açısından 10 ve 15 bileşiklerine göre vinkristinden daha çok farklılık göstermekle birlikte 

apoptotik ve tümör baskılayıcı genleri arttırarak hücreleri ölüme götürebileceği görülmüştür. Ancak 15 

uygulamasına bağlı olarak ABCC1 gen ifadesindeki artış 15’in MCF-7 hücreleri üzerinde ilaç direnci 

gelişimine yol açabileceğini düşündürmektedir. 

Sitotoksik aktivite sonuçlarında en aktif olarak belirlenen 10 numaralı bileşiğin tübülin polimeraz proteini 

ile doking çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bileşik, Quan et al. tarafından belirtilen 

aminoasitler ile uygun etkileşimler göstererek vinkristin ile benzer uzaysal yerleşim göstermiştir. Aynı 
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zamanda benzer etkileşim enerjisi göstermesi gerçeği, Vinka alkaloidlerine benzer bir şekilde tübülin 

polimerasyonu inhibisyonu üzerinden sitotoksik etki gösterebileceğini kanıtlamaktadır. 

 

6. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar 

 

Bu çalışmada, indol ve tiyazolidindion halka sistemlerini içeren antikanser bileşiklerin sentezi esas 

alınmıştır.  İlaç etken madde tasarım aşamasında, biyolojik hedef olarak öncelikle tübülin polimeraz 

proteini seçilmiş olup, tasarlanan bileşikler arasından sentezlenmeye uygun adaylar belirlenmiştir. 

Sonuçta 9-24 olmak üzere 16 adet bileşik sentezlenmiştir. Söz konusu bileşik setinden 10, 15 ve 18 

numaralı bileşikler MCF-7 hücre hatlarında sitotoksisitesi en öne çıkan bileşikler olmuşlardır. Bu 

bileşiklerden birinci sırada yer alan 10 numaralı türevin moleküler doking analizleri, tübülin polimeraz 

proteini ile gerçekleştirilmiş olup, aktivite sonuçlarını destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Gen ifade 

analizlerinden elde edilen sonuçlara göre, indol-tiyazolidindion türevlerinin sitotoksik aktiviteleri ile 

mikrotübül düzenlenmesi ile ilgili genler olan TUBD ve MAP4 ile ilişkisi düşük bulunmuş olup, 

bunlardan ziyade ESR1 geninin ekspresyonunu daha gözle görülür bir biçimde azalttığı görülmüştür. 

ESR1 geni ile söz konusu sitotoksik etkilerinin ilişkisi daha yüksek bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar 

bileşiklerimizin vinkristinden farklı olarak daha çok apoptotik gen ifadelerini arttırarak hücreyi apoptoza 

götürme eğiliminde olduğuna ve bileşiklerimizin hücre döngüsü üzerine etkili olduklarına işaret 

etmektedir. 

Sonuç olarak, bu projeden elde ettiğimiz veriler 10, 15 ve 18 numaralı bileşiklerin apoptoz ve hücre 

döngüsü üzerinden meme kanseri hücre hattı olan MCF-7 hücrelerinde ciddi sitotoksik etkiye sahip 

olduklarını göstermektedir. Gelecekte bu bileşiklerin antikanser aktivitelerini farklı kanser ve sağlıklı 

hücre hatlarında, protein düzeyinde ve in vivo hayvan deneyleri ile çalışarak bu konuda daha geniş ve 

ayrıntılı veriler elde edilebilecektir. Bu yönüyle bu projeden elde edilen çıktılar gelecekte yeni projelere 

yol açmayı sağlamaktadır. 

7. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler 

 

Sağlanan altyapı olanakları ile proje gerçekleştirilmemiştir. 

 

8. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları 

 

Sağlanan altyapı olanaklarının bilim/hizmet ve eğitim alanlarında katkıları bulunmamaktadır. 
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10. Ekler 

10.1. Mali Bilanço ve Açıklamaları 

 

Proje kapsamında 25.000,00 TL olarak belirlenen ödenekten “Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme 

Alımları” adı altında 22.330,37 TL harcanmış ve 2.669,63 TL kalmıştır. 

 

10.2. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

Proje kapsamında makine veya teçhizat alınmamıştır. 

 

10.3. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar 

10.3.1. PCR Arrayde yer alan genlerin gruplandırılması ve kıyaslanması 

10.3.1.1. Mikrotübül Yapılanması  

TUBD1: Sentrozomal Tübülin 

MAP7: Genel olarak epitel kökenli hücrelerde ifade edilen mikrotübül ile ilişkili bir proteindir. 

Mikrotübül ile ilişkili proteinlerin, hücre polarizasyonu ve farklılaşması için gerekli olan mikrotübül 

dinamiğine dahil olduğu düşünülmektedir. Bu proteinin mikrotübülleri stabilize edebildiği ve mikrotübül 

fonksiyonlarını modüle etmeye etkisi gösterilmiştir.  

MAP1B: Mikrotübül ile ilişkili protein ailesine ait bir proteini kodlamaktadır. Bu ailenin proteinlerinin, 

nörojenezde önemli bir adım olan mikrotübül yapılanmasına dahil olduğu düşünülmektedir.  

MAP4: Nöronal olmayan mikrotübül ile ilişkili önemli bir proteindir. Bu protein, nöronal mikrotübül ile 

ilişkili proteinin (MAP2) ve mikrotübül ile ilişkili protein tau'nun (MAPT / TAU) mikrotübül bağlama 

alanlarına benzer bir alan içerir. Bu protein, mikrotübül yapılanmasını teşvik eder. Siklin B'nin, 

mikrotübülleri hedefleyen hücre bölünme döngüsü 2 (CDC2) kinaz proteini ile etkileşime girdiği 

bulunmuştur. Bu proteinin fosforilasyonu, mikrotübül özelliklerini ve hücre döngüsü ilerlemesini etkiler.  

10.3.1.2. ATP Bağlayıcı Kaset Altailesi 

ABCG2: ATP bağlayıcı kaset (ABC) taşıyıcı süper ailesinin bir üyesidir. ABC proteinleri, çeşitli 

molekülleri hücre dışı ve hücre içi zarlar boyunca taşır. Alternatif olarak göğüs kanseri direnç proteini 

(BCRP) olarak adlandırılan bu protein, çoklu ilaç direncinde önemli bir rol oynayabilen bir ksenobiyotik 

taşıyıcı olarak işlev görür.  
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ABCC1: ATP bağlayıcı kaset (ABC) taşıyıcı süper ailesinin bir üyesidir. Glutatyon ve glutatyon 

konjugatlarının, lökotrien C4, estradiol-17-beta-o-glukuronid, metotreksat, antiviral ilaçlar ve diğer 

ksenobiyotiklerin ATP'ye bağlı taşınmasını sağlar. Hücrelerde ilaç birikimini azaltarak ATP ve GSH 

bağımlı ilaçların hücre dışına atılmasına aracılık ederek ilaç direnci gelişimine neden olur. 

10.3.1.3. Östrojen Reseptör Geni  

MCF-7 östrojen reseptörü pozitif olan bir meme kanseri hücre hattıdır. 

ESR1: Östrojen reseptörünü kodlayan gendir. Östrojen ve reseptörleri, cinsel gelişim ve üreme işlevi için 

gereklidir, ancak aynı zamanda kemik gibi diğer dokularda da rol oynar. Östrojen reseptörleri ayrıca 

göğüs kanseri, endometriyal kanser ve osteoporoz dahil bir çok patolojik süreçte rol oynar. 

10.3.1.4. Tümör Baskılayıcı Genler ve Onkogenler 

BRCA1: BRCA1 geni, tümör baskılayıcı gendir. Tümör baskılayıcı proteinler, hücrelerin çok hızlı veya 

kontrolsüz bir şekilde büyümesini ve bölünmesini önlemeye yardımcı olur. 

TP53: TP53 geni, tümör proteini p53 (veya p53) adı verilen bir protein kodlar. Bu protein, tümör 

baskılayıcı görevi görür. Hücrelerin çok hızlı veya kontrolsüz bir şekilde büyümesini ve bölünmesini 

önleyerek hücre bölünmesini düzenler. Mutasyona uğramış veya hasar görmüş DNA'ya sahip hücrelerin 

bölünmesini durdurarak tümör gelişimini önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, "Genomun Gardiyanı" 

olarak da adlandırılmıştır. 

RB1: RB1 geni, pRB adı verilen bir proteini kodlar. Bu protein, bir tümör baskılayıcı görevi görür. Hücre 

büyümesini düzenler ve hücrelerin çok hızlı veya kontrolsüz bir şekilde bölünmesini önler. Ayrıca, RB1, 

hücrenin hayatta kalmasını, hücrelerin kendi kendini yok etmesini (apoptoz) ve hücrelerin özel işlevleri 

gerçekleştirmek için farklılaşmasını sağlayan süreci yönetmek için diğer proteinlerle etkileşime girer. 

NOTCH1:  Notch1 sinyali, hücrelerin vücutta belirli işlevleri yerine getiren belirli hücre türlerine 

özelleşmesini belirlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda hücre büyümesi ve bölünmesinde, farklılaşmada 

ve apoptozda da rol oynar. NOTCH1 geninden üretilen proteinin hücre içinde çok farklı görevleri vardır 

bu nedenle, hem onkojen hem de tümör baskılayıcı olarak kabul edilir. 

MYC: Bir proto-onkojendir ve hücre döngüsünün ilerlemesinde, apoptozda ve hücresel dönüşümde rol 

oynayan nükleer bir fosfoproteini kodlar. Kodlanmış protein, ilgili transkripsiyon faktörü MAX ile bir 

heterodimer oluşturur. Bu kompleks, DNA konsensüs dizisinde E kutusuna bağlanır ve spesifik hedef 

genlerin transkripsiyonunu düzenler. Bu genin amplifikasyonu, birçok insan kanserinde sıklıkla 

görülmektedir. 
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ABL1: ABL1 hücre büyümesi ve bölünmesi, farklılaşması ve hücre göçü dahil olmak üzere çok çeşitli 

hücresel süreçlerde yer alır. Hücresel koşullara bağlı olarak hücrenin hayatta kalmasına yardımcı olabilir 

veya apoptozu tetikleyebilir. ABL1 kinaz, hücrelerin içindeki yapısal çerçeveyi oluşturan aktin hücre 

iskeletinde yer alan birkaç proteinle etkileşime girer. Bu etkileşimler, diğer birçok işlemin yanı sıra hücre 

göçünü ve hücrelerin birbirine bağlanmasını kontrol etmeye yardımcı olur. ABL1 ayrıca diğer genlerin 

aktivitesini düzenlemeye yardımcı olabilir. ABL1 geni, onkojenler olarak bilinen bir gen sınıfına aittir.  

10.3.1.5. Apoptoz İlişkili Genler 

BIRC3: Tümör nekroz faktörü reseptörü ile ilişkili faktörler TRAF1 ve TRAF2'ye bağlanarak apoptozu 

inhibe eden IAP protein ailesinin bir üyesini kodlar. 

BCL2: Hücre ölümünü inhibe ederek (anti-apoptotik) veya indükleyerek düzenleyen (pro-apoptotik) 

Bcl-2 regülatör protein ailesinin kurucu üyesidir. Organizmada tanımlanan ilk apoptoz düzenleyicidir. 

MCL1: Bcl-2 ailesinin bir üyesi olan bir anti-apoptotik proteini kodlamaktadır.  

PDCD10: PDCD10 geni (CCM3 olarak da bilinir), kan damarlarının yapısında rol oynadığı görülen bir 

proteini kodlar. Bu proteinin ayrıca, belirli sayıda hücre bölünmesini tamamlandığında veya DNA'larında 

hataların birikmesiyle, hücrelerin apoptoza girmeleri için sinyal veren yollarda yer aldığı 

düşünülmektedir. 

CASP9: Sistein-aspartik asit proteaz (kaspaz) ailesinin bir üyesini kodlar. Kaspazların sıralı aktivasyonu, 

hücre apoptozunun aşamalarında  merkezi bir rol oynar. Bu proteinin apoptozda merkezi bir rol oynadığı 

ve bir tümör baskılayıcı olduğu düşünülmektedir. 

10.3.1.6. Hücre Döngüsü 

CDK4: CDK4, hücre döngüsünün G1 fazında ilerlemesinin kontrolünde yer alan heterodimerik bir 

Ser/Thr protein kinazın katalitik alt birimini oluşturur. CDK4'ün (düzenleyici alt birim) aktive edici 

ortağı, D-tipi siklinlerden biridir: CCND1, CCND2 veya CCND3. CDK4-siklin D kompleksi aktive 

edildikten sonra, retinoblastoma protein ailesinin (pRb, p107, p130) üyelerini fosforile eder. CDK4 

aktivitesi, siklin D-bağlanma bölgesine müdahale eden p16 (INK4A) proteini tarafından inhibe edilir. 

CDK6: Hücre döngüsünün ve farklılaşmasının kontrolünde yer alan serin / treonin-protein kinaz; G1 / S 

geçişini teşvik eder. PRB / RB1 ve NPM1'i fosforile eder. Bir pRB / RB1 kinaz oluşturmak için G1'de 

fazlar arası sırasında D-tipi G1 siklinlerle etkileşime girer ve hücre döngüsüne girişi kontrol eder. Hücre 

farklılaşması sırasında hücre döngüsü çıkışının başlatılması ve sürdürülmesinde rol oynar; hücre 

proliferasyonunu önler ve negatif hücre farklılaşmasını düzenler, ancak belirli hücre tiplerinin (örneğin 
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eritroid ve hematopoietik hücreler) proliferasyonu için gereklidir. Hücre döngüsü aşamaları sırasında 

sentrozom organizasyonunda rol oynayabilir. 

10.3.1.7. İnflamasyon ve İmmünomodülasyon İle İlişkili Genler 

STAT1: STAT1 proteini, IL-17 yolunu kontrol ederek bağışıklık sisteminin dengede kalmasına yardımcı 

olur. STAT1 proteini aktive edildiğinde, bu yolağı inhibe eder. 

 


