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SĠMGELER VE KISALTMALAR 

 

 

EBV  Epstein-Barr Virüsü 

HBV  Hepatit B Virüsü 

HPV  Human Papilloma Virus 

TNF-α  Tümör Nekroz Faktör-α 

PD-1  Programlı Ölüm-1  

PD-L1    Programlı Ölüm-1 Ligandı 

VEGF    Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü 

VEGFR    Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Reseptörü 

PDGF- β   Platelet-Kökenli Büyüme Faktörü- β  

PDGFR-β   Platelet-Kökenli Büyüme Faktörü Reseptörü- β 

CSF-1    Koloni Stimüle Faktörü-1 

Treg    Düzenleyici T Hücreleri 

MDSC    Miyeloid Kökenli Kök Hücre 

EMT    Epitelyal-Mezenkimal GeçiĢ 

PI3K    Fosfatidil Ġnozitol 3 Kinaz 

IL    Ġnterlökin 

APC    Antijen Sunan Hücre 

MHC    Majör Histokompatibilite Kompleks 

TCR    T Hücre Reseptörü 
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CTLA-4    Sitotoksik T-Lenfosit Antijeni 4 

FBS    Fetal Bovine Serum 

EDTA    Etilendiamin Tetraasetilik Asit 

DMEM    Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

IFN    Ġnterferon 

DNA    Deoksiribonükleik Asit 

TP53    Tümör Protein 53 

RB    Retinoblastoma 

HIF-1    Hipoksi Ġndükleyici Faktör-1 

HLA    Ġnsan Lökosit Antijeni 

FDA    Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi 

CTL    Sitotoksik T Hücreleri 

Thelper    Yardımcı T Hücreleri 

TAP    Transporter Antigen Processing 

TIL     Tümör Ġnfiltre Lenfosit 

AFP    Alfa Fetoprotein 

TAKE    Transarteriyel Kemoembolizasyon 

CAR-T    Kimerik Antijen Reseptör-T Hücre 

DMSO    Dimetil Sülfoksit 

ELIZA    Enzim-Bağlı BağıĢıklık Testi 

EZ-PZR    EĢ Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

HBA    Ġnsan Beta-Aktin 
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mAB    Monoklonal Antikor 

JAK/STAT  Janus kinaz/ transkripsiyon sinyal dönüĢtürücü 

ve aktivatörler 

MTT   3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl  

tetrasodium bromide 
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1. GĠRĠġ 

 

 

 

1.1. Kanser 

 

Kanser, Dünya’daki ölüm sebepleri arasında ikinci sıradadır ve 2015’te 8.8 

milyon insan kanser sebebiyle hayatını yitirmiĢtir. Akciğer, prostat, kolorektal, mide 

ve karaciğer kanserleri erkekte en sık görülen kanser tipleri iken; kadınlarda meme, 

kolorektal, akciğer, serviks ve mide kanserleri en yaygın olanlarıdır (WHO | World 

Health Organization).  

 

 Kanser, ülkemizdeki ölümlerde kardiyovasküler hastalıklardan sonra en sık 

görülen ikinci ölüm sebebi olmasından dolayı önemli bir toplum sağlığı problemidir 

(Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2014, 2015) (ġekil 1.1 ve 1.2). 
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ġekil 1.1.Tüm YaĢ Gruplarındaki Erkeklerde En Sık Görülen Bazı Kanserlerin Bu Grup Ġçindeki Yüzde 

Dağılımları (Türkiye BirleĢik Veri Tabanı, 2014) 

 

 

ġekil 1.2.Tüm YaĢ Gruplarındaki Kadınlarda En Sık Görülen Bazı Kanserlerin Bu Grup Ġçindeki Yüzde 

Dağılımları (Türkiye BirleĢik Veri Tabanı, 2014) 
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Globocan 2012 verilerine göre Türkiye’de en sık görülen ilk 5 kanser türü 

akciğer, meme, prostat, kolorektum ve mesanedir. Çizelge1.1.’de sık görülen kanser 

türlerinin cinsiyete göre dağılımı gösterilmektedir.  

 

Çizelge 1.1. Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) Tarafından Yayınlanan Globocan 2012 Verilerine Göre 

Türkiye’de En Sık Görülen Ġlk BeĢ Kanser Türünün Dağılımı 

 

Erkek Kadın Ġki Cinsiyet 

Akciğer Meme Akciğer 

Prostat Tiroid Meme 

Mesane Kolerektal Prostat 

Kolerektal Mide Kolerektal 

Mide Korpus uteri Mesane 

 

Kanser, vücudun herhangi bir dokusunda meydana gelebilir ve kanserin her 

türü geliĢtiği dokuya ait spesifik özellikleri taĢımakla birlikte, kanseri oluĢturan temel 

proses  hemen tüm tümörlerde benzerdir. 

 

Kanser oluĢumunda genel olarak, hücre çoğalması ile iliĢkili genler ve diğer 

onkogenler aktive olurken; tümör baskılayıcı genler olarak adlandırabileceğimiz 

DNA tamiri, hücre siklusu kontrolü ve hücre ölümünden sorumlu olan genler 

inaktive olur. Kanser genellikle bu genlerdeki mutasyonların sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Kansere sebep olan mutasyonlar arasında, insersiyonel mutajeneze 

neden olan virüsler (ör: HPV);  DNA eklentilerine sebep olan kimyasallar (ör: 

nikotin); tek ve çift zincirli DNA kırıklarına yol açan morötesi ıĢık ve iyonizan 

radyasyon gibi fiziksel ajanlar sayılabilir. 

 

Bir hücrenin bölünmesi sırasında olması gereken sınırlamalardan kaçıp; 

proliferasyon için kendi kendine bir yol geliĢtirmesiyle kanser baĢlamıĢ olur (ġekil 

1.3). Bu ilk hücrenin bölünmesi ve taĢıdığı değiĢiklikleri sonraki kuĢaklara 
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aktarmasıyla ve bu hücrelerin de kontrolsüz bir Ģekilde çoğalması sonucu anormal 

hücre yığınlarından oluĢan tümörler geliĢir. Tümörler, köken aldıkları doku 

içerisinde bulunursa in situ kanser; çevre dokuları ele geçirmeye baĢlamıĢsa invaziv 

kanser olarak adlandırılır. Ġnzaviv tümörler malign davranıĢ gösterirler ve hücreler 

kan ya da lenf dolaĢım sistemine girip vücudun diğer bölgelerinde tümör 

oluĢturabilirler. Tümör büyümesine paralel olarak yaĢam için gerekli doku ve 

organların iĢlevinin bozulmasıyla kiĢinin hayatı tehlikeye girmiĢ olur.   

 

 

ġekil 1.3.Tümör GeliĢiminin Evreleri. 1- Hücre mutasyona uğradığında normalden daha fazla bölünme 

eğilimine girer. 2- DeğiĢen hücre ve onun sonraki kuĢakları çok sık bölünür ve büyürler; buna hiperplazi adı 

verilir. Bir noktadan sonra bu hücrelerden biri baĢka bir mutasyona uğrar ve bölünmeye olan eğilimini arttırır. 3- 

Bu hücrenin sonraki kuĢakları aĢırı bir bölünmeye uğrayıp anormal görünmeye baĢlarlar, bu durum displazi 

olarak adlandırılır. Zaman geçtikçe içlerinden bir hücre yine baĢka bir mutasyona uğrar. 4- Bu mutasyona 

uğramıĢ hücre ve ondan bölünen hücreler, büyüme ve görüntü olarak anormal davranıĢ sergiler. Tümör, hala 

köken aldığı dokuda bulunuyorsa buna in situ kanser adı verilir. in situ kanser süresiz olarak burada kalabilir. 5- 

Eğer bazı hücreler tümörün komĢu dokulara yayılması ve/veya kan ve lenf dolaĢımına girmesini sağlayan baĢka 

ek mutasyonlar geçirirse, bu tümöre malignant adı verilir. Kaçan hücreler vücutta gittikleri bölgede yeni tümör 

(metastaz) geliĢtirebilirler. (National Institutes of Health and Study, 2007) 

 

 

1.2. Tümör Hücrelerinin Genel Özellikleri 

 

Yapılan birçok çalıĢma ile, insanlarda tümör oluĢumunun çok basamaklı bir 

süreç olduğu ve normal hücrelerden malignant hücreye dönüĢün gerçekleĢmesine 

sebep olan bu basamaklarda çok sayıda genetik değiĢikliklerin olduğu gözlenmiĢtir. 

Normal hücrelerde hücre proliferasyonu ve homeostazın kurulmasını sağlayan 
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düzenleyici mekanizma, kanser hücrelerinde iĢlevini tam olarak yerine 

getirememektedir.  

 

Kanser oluĢumu, hücrelerde mutasyon ve genetik değiĢikliklerin zamanla 

birikmesi ile geliĢir. Normal bir hücrenin yavaĢça prekanseröz bir hücreye; oradan da 

kansere dönüĢürken kazandığı bazı özellikler vardır ve bu özellikler, kanser 

hücrelerini normal hücrelerden ayırır (ġekil 1.4) (Hanahan ve Weinberg, 2011). 

 

ġekil 1.4.Kanser Hücrelerinin Karakteristik Özellikleri (Hanahan and Weinberg, 2011) 

 

Normal hücreler büyüme sinyalleri üretimini, hücre sayısını ve dokunun 

normal yapı homeostazını kontrol altında tutar. Kanser hücrelerinde sıklıkla bu 

kontrol sistemi ortadan kalkmıĢ durumdadır. Proliferasyonun sürekliliğini sağlama 

iĢlemi birçok yolla gerçekleĢtirilebilir. Ġlk olarak, hücreler kendi kendilerini uyaracak 

büyüme sinyalleri üretebilirler. Ġkinci olarak, kanser hücreleri tümör-bağlı 

stromadaki normal hücrelere sinyal gönderip; normal hücrelerin kendilerine büyüme 

sinyali yollamasını sağlayabilirler. Bir diğer yol olan reseptör sinyal sisteminin 
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bozulması ise, kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan reseptör proteinlerinin artıĢıyla 

ortaya çıkabilir. Ayrıca hücreler, büyüme sinyallerine ihtiyaç duymadan da 

reseptörlerin aĢağı yön moleküllerinin sürekli aktive durumda kalmasıyla sinyalden 

bağımsız hale gelebilirler. Böylelikle, hücre devamlı proliferasyon eğiliminde olur 

(Hanahan ve Weinberg, 2011) 

 

Kanser hücreleri genel olarak büyümeyi engelleyici sinyallere karĢı dirençlidir. 

Normal hücrelerin büyümeleri kendisini saran çevrede, ekstraselüler matrikste ve 

komĢu hücrelerin yüzeyinde bulunan büyüme inhibitörleri ile kontrol altına alınmıĢtır 

(Alberts B ve ark., 2002). Normal dokunun homeostazını sağlayabilmek için birçok 

antiproliferatif sinyal, kontrol görevi üstlenir ve hücreler G1 fazında iken çevreden 

gelen sinyallere göre proliferasyona mı uğrayacağına, sessiz mi kalacağına yoksa 

post mitotik faza mı geçeceğine karar verir. En çok bilinen iki baskılayıcı molekül 

TP53 (tümör proteini p53) ve Retinoblastoma (RB)’dır ve her biri düzenleyici 

döngüde çok önemli role sahiptir. Retinoblastoma proteini, ekstraselüler ve 

intraselüler kaynaklardan sinyalleri alır ve hücrenin büyüme ve bölünme siklusuna 

geçip geçmeyeceğine karar verir. TP53 ise, hücredeki stres ve anormal durumları 

fark eder ve sistem normale dönene kadar hücre siklusunu durdurur. Bu proteinlerde 

bir sorun olması durumunda, hücre bölünmemesi gerekirken çoğalma yoluna gider.  

 

Hücreler yaĢlandığında veya hasara uğradıklarında apoptoz adı verilen bir 

proses ile ölüme giderler (Lowe ve ark., 1993). Bu, vücudun büyümeyi sınırlaması 

ve hasar görmüĢ DNA’ların replike olmamasını sağlayan bir savunma yöntemidir. 

Kanser hücreleri, hücrenin normal ölüm döngüsünden kaçıp vücut içerisinde 

birikmeye baĢlar. Programlı hücre ölümü, ya da apoptoz, vücudun kanser hücrelerine 

karĢı savunma mekanizmalarından biridir. Fakat kanser hücreleri, bu savunmadan 

kaçmayı baĢarabilmektedirler. Apoptoz sinyalleri, tümör baskılayıcı genler 

mutasyona uğradığında bozulur. En sık görülen örneklerden biri TP53 tümör 

baskılayıcı geninin fonksiyonunun ve böylelikle de kritik bir hasar sensörünün 

bozulmasıdır (Lowe ve ark., 1993). Tümörler aynı zamanda, yüksek düzeyde 
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antiapoptotik düzenleyici ve sağkalım sinyallerine veya düĢük düzeyde proapoptotik 

faktörlere sahip olabilirler; bu da onların apoptozdan kaçmalarını kolaylaĢtırır. 

 

Memeli hücreleri Hayflick limiti adı verilen, kendilerini yaklaĢık 60-70 

bölünme ile sınırlayan ve sonrasında yaĢlanma evresine sokan bir programa sahiptir. 

Normal hücre bölünmesinde DNA her kopyalandığında, kromozomların ucunda 

telomer adı verilen bölgelerde bir miktar baz kaybı olur. Hücre bölünmesi baĢına 

telomerlerde 100-200 baza kadar kayıp meydana gelebilmektedir. Bu telomer kaybı 

kritik bir noktaya ulaĢırsa, hücre bölünemez veya replike olamaz hale gelir. Bu 

yöntemle sağlıklı hücreler kendi kendilerini sınırlamıĢ olurlar, fakat kanser 

hücresinde bu durum telomeraz enziminin aktive olmasıyla engellenmiĢ olur. 

Telomeraz, bu kaybolan telomer bölgelerini yerine koyarak hücrenin sonsuz sayıda 

bölünmesine fırsat verir.  

 

Kanser hücresi, her hücre gibi, büyümek için oksijen ve besine ihtiyaç duyar. 

Tümörler, damarlaĢma olmadan 1-2 mm’den fazla büyüyemezler (Brown ve ark., 

1999; Bergers ve Benjamin, 2003). Tümör hücrelerine yeterli oksijen gelmediği 

zaman HIF-1 (hipoksi indüklenmiĢ faktör-1) uyarılır. HIF-1 transkripsiyon faktörü 

gibi davranarak besin ve oksijen elde etmek için VEGF’yi (vasküler endotelyal 

büyüme faktörü) ve çeĢitli proanjiyojenik faktörleri aktive eder ve kan damarları 

geliĢimi indüklenir (Gilbert, 2000). Anjiyogenez adı verilen tümörlerin yeni kan 

damarları oluĢturma iĢlemi sayesinde, tümörün ihtiyaç duyduğu besin ve oksijen 

sağlanmıĢ olur. Bu, aynı zamanda tümörün sessiz konumdan malignant konuma 

dönüĢtüğü temel adımlardan biridir.  

 

Kanser hücrelerinin uzaktaki doku ve organlara giderek orada yeni tümörler 

oluĢturmasına metastaz ismi verilir. Kanserli hastaların tanı aldığı sırada en az 

%50’sinde tespit edilebilir metastaza sahip olduğu bildirilmiĢtir (Devita, Young and 

Canellos, 1975). Metastaz genel olarak üç basamakta gerçekleĢir: invazyon, 
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intravazasyon ve ekstravazasyon. Hücre-hücre adezyonu kaybolduğunda, malignant 

tümör hücrelerinin primer tümörden ayrılıĢı gerçekleĢir ve hücre-matriks iletiĢiminde 

değiĢiklikler görülür. Bu Ģekilde hücrelerin çevrelerindeki stromaya geçiĢlerine 

invazyon adı verilir. Ġnvazyon, membran ve ekstraselüler matriksin degrade edilmesi 

ve ayrıca hareket ve göçü kontrol eden proteinlerin ekspresyonu/baskılanması ile 

gerçekleĢir. Dokuda ilerleyen tümör hücreleri endotelyal hücrelerine bağlanarak 

damar içine girer. Ġntravazasyon adı verilen bu süreci tamamlayan tümör hücreleri 

damar inde dolaĢarak primer tümör bölgesinden uzak bir noktada damardan çıkıp 

yeni dokuya geçer. Bu sürece de ekstravazasyon adı verilir (Kumar ve ark., 2007). 

Hedef dokuya geçen tümör hücreleri burada prolifere olup kontrolsüz çoğalır ve 

anjiyogenez sürecini tekrar baĢlatarak mestastatik dokunun büyümesini sağlar 

(ġekil1.5). 
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ġekil 1.5.Tümörün Metastaz Evreleri (Kumar ve ark., 2007) 

 

Kronik inflamasyon sonucunda oluĢan proliferasyon ile, sağkalım ve 

anjiyogenezin uyarılması gerçekleĢtirilebilir. Kanser inflamasyonundaki bir faktörün; 

tümör mikroçevresine biyoaktif molekül salınımı yapması ile, mikroçevredeki 

hücreler kanserin karakteristik özelliklerini kazandırabilir. Bu biyoaktif moleküller 

arasında; proliferatif sinyalleri sağlayan büyüme faktörleri, hücre ölümünü kısıtlayan 

sağkalım faktörleri, proanjiyogenik faktörler, anjiyogenezi kolaylaĢtıracak 

ekstraselüler matriksi değiĢtiren enzimler, invazyon ve metastaz ve EMT (epitelyal-

mezenkimal geçiĢ) aktivasyonuna yol açan indükleyici sinyaller sayılabilir. Bunlara 
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ek olarak, inflamatuvar hücreler, çevreye reaktif oksijen radikalleri salarak 

yakınındaki kanser hücrelerinin genetik değiĢimine yol açar ve malignitenin 

artmasına sebebiyet verir.  

 

Tümörün iç kısımlarında bulunan hücrelerde, kanlanmanın çok olmasına 

rağmen oksijen ve besin yetersizliği görülebilir. Aerobik (oksijenli) metabolizma ile 

oksijenin glukoza çevrilmesi sonucu enerji elde eden normal hücreler için bu 

yetersizlik ölüme yol açar. Fakat kanser hücreleri oksijenden yoksun hücrelerin 

hayatta kalıp enerji üretebilmeleri için aerobik metabolizmadan anaerobik 

(oksijensiz) glukoz metabolizmasına (glikolizis) geçiĢ yapabilme yeteneğine sahiptir. 

Böylelikle oksijen ve besine ihtiyaç duymadan da büyüyüp çoğalabilirler.  

 

Normal Ģartlar altında vücudun immün sistemi, yabancı ve anormal hücreleri 

tanır. Fakat kanser hücrelerinin bağıĢıklık sisteminden bir Ģekilde kaçmayı baĢarıp 

proliferasyonuna ve invazyona devam ettiği bilinmektedir. Kanserli hastalarda 

tümöre karĢı geliĢen immün cevapları durdurma veya yavaĢlatma sık görülen bir 

durumdur. Bu yavaĢlatma veya durdurma iĢlemi; kanserin geliĢmesine, çoğalmasına, 

metastaz yapmasına ve sonunda hastanın ölümüne yol açan önemli bir noktadır. 

Ġmmün sistemi hedef alan ilaçlardan sipuleucel-T, ipilimumab, nivolumab ve 

pembrolizumab; prostat, melanoma ve akciğer kanserli hastalarda genel sağkalımda 

önemli istatiksel ve klinik geliĢmeler göstermiĢtir. Ġmmün sistemin tekrar 

düzenlenmeye çalıĢılmasıyla, kansere karĢı baĢarı elde edilebilmektedir. 

 

 

1.3 Ġmmün Sistem ve Kanser 

 

Ġmmün sistem ve tümör arasındaki etkileĢimler, kompleks olaylar sonucu 

gerçekleĢir ve sonunda tümör ya yok edilir ya da immün sistemden kaçmayı baĢarır 
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(Becker ve ark., 2013). Ġmmünoterapide, kansere spesifik T hücrelerinin 

aktivasyonunu sağlamak hedeflenir. Bu T hücreleri, kanser hücreleri üzerinde 

bulunan antijenleri tanıyıp tümörü öldürebilecek yeteneğe sahiptir. Son 30 yıldır 

yapılan çalıĢmalarda, kansere spesifik immünitenin üç basamakta geliĢtiği 

gösterilmiĢtir (ġekil 1.6). Ġlk olarak, antijen sunan hücreler (ör: dendritik hücreler), 

kanser antijenlerini yakalayıp immünojenik peptitlere dönüĢtürür. Bu peptitler, T 

hücre reseptörleri tarafından tanınabilmek için  insan lökosit antijeni (HLA) ile 

birlikte sunulurlar (sinyal 1) (Palucka ve Banchereau, 2012). Ġkinci olarak, antijen 

sunan hücre üzerindeki B7 molekülü ile T hücreleri üzerindeki CD28 kostimülatör 

moleküllerinin bağlanması, T hücre aktivasyonu için gereklidir (sinyal 2). Ġdeal T 

hücre aktivasyonu için 1 ve 2. sinyallerin ikisine de ihtiyaç vardır. Kostimülasyon 

olmadan (sinyal 2) antijenik peptit stimülasyonu (sinyal 1), T hücre aktivasyonunu 

tam bir Ģekilde indükleyemez ve T hücre toleransı geliĢir. Ko-stimülatör moleküllere 

ek olarak, aktive olmuĢ olan sitotoksik T hücrelerini frenleyen  CTLA-4 ve PD-1 gibi 

inhibitör moleküller de bulunmaktadır  (Chen ve Flies, 2013). Üçüncü olarak, aktif 

kanser spesifik T hücreleri, tümör bölgelerine gidip orada kanser hücreleri tarafından 

eksprese edilmiĢ antijenleri tanırlar ve kanser hücrelerini yok ederler. Antijenik 

peptit stimülasyonu T hücre aktivasyonunu baĢlatsa da; aktivasyonun derecesi, 

kostimülasyon ve kosüpresyon arasındaki denge ile belirlenir. Tümöre karĢı geliĢen 

T hücrelerinin özellikle bu ko-inhibitör moleküller aracılığıyla tümör ve tümör 

mikroçevresi tarafından baskılanmıĢ olması bu molekülleri bağlayan monoklonal 

antikorların tedavide kullanılmalarını gündeme getirmiĢtir. Yapılan klinik 

araĢtırmalarda, PD-1’in anti-PD-1 veya anti-PD-L1 ile bloke edilmesi tedavisinin, T 

hücre aracılı antikanser cevabı geliĢtirdiği ve ciddi bir yan etkiye sebep olmadığı 

görülmüĢtür (Brahmer ve ark., 2012; Topalian ve ark., 2012). Ayrıca, CTLA-4 

sinyalinin inhibisyonu ile ilerlemiĢ melanoma hastalarında sağkalımın ciddi Ģekilde 

arttığı gözlenmiĢtir (Hodi ve ark., 2010; Royal ve ark., 2010) ve bu sonuçlarla 

birlikte, FDA (Amerikan Gıda ve Ġlaç Ġdaresi), 2011 yılında metastatik melanomada 

anti-CTLA-4 inhibitörü ipilimumab kullanımını onaylamıĢtır. Takip eden yıllarda da 

PD-1 ve PD-L1’i hedefleyen diğer monoklonal antikorlar (pembrolizumab, 

nivolumab, avelumab, atezolizumab vb.) baĢta melanoma olmak üzere akciğer, 
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mesane ve diğer kanserlerde kullanılmak üzere onay almıĢlardır (Raedler, 2015; 

Seetharamuve ark., 2017). 

 

 

ġekil 1.6.Kanser Ġmmunoterapisinde ‘bir aktivasyon ve iki inhibisyon’ Anahtar Noktaları bulunmaktadır. 

Kanser antijenleri tarafından kanser-reaktif T hücrelerinin aktivasyonu ‘bir aktivasyon’ iken; T hücrelerindeki ko-

inhibitör moleküllerinin blokajı ve Treg hücre-aracılı immün baskılanmanın bozulması da ‘iki inhibisyon’u temsil 

eder. (Wang ve ark., 2014) 

 

Tümör oluĢumu ve geliĢimi; kanser hücreleri, normal stromal hücreler ve 

savunma mekanizmalarının arasında gerçekleĢen etkileĢimlerle yönetilir. Enfeksiyon 

veya hastalığa bağlı stres gibi durumlarda gerçekleĢen hücresel değiĢiklikler de 

tümörün büyümesi veya baskılanmasına yol açabilir. Genel anlamdaCD8
+
 sitotoksik 

T hücreleri  (CTL) ve CD4
+
 yardımcı T (Th)1 hücreleri, salgıladıkları interferon 

gamma (IFN)-γ ve sitokinlerle kanser geliĢimine engel olurlar (Zamarron ve Chen, 

2011). Fakat kronik inflamasyona sebep olan salgıladıkları diğer faktörler ile de, bu 

etkilere baskın gelip kanser oluĢumunu destekleyebilirler (Balkwill ve Mantovani, 

2001; Rakoff-Nahoum, 2006). Bunlara ek olarak lenfoma gibi tümörlerde otoimmün 

hastalıkların aktif olmasının, kanser oluĢumunu desteklediği de gösterilmiĢtir 

(Coussens ve Werb, 2001, 2002; de Martel ve Franceschi, 2009 ve Grivennikov, 

Greten ve Karin, 2010). 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/t-helper-cell
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Ġmmün sistem, kanseri hem destekleme hem de baskılama gücüne sahip ikili 

rolünden dolayı dengeyi sağlamada çok kritik bir rol üstlenmektedir. Ġmmün-

düzenleme adı verilen konseptte, tümörlerin hastalarda neden bazen yıllarca bir 

belirti vermeden sessizce beklediğini veya neden hastanın bağıĢıklık sistemi çok 

sağlam olmasına rağmen tümörün geliĢtiği açıklanmaya çalıĢılır (Dunn ve ark., 

2002). BağıĢıklık sistemi, immünolojik olarak zayıf olan çoğu kanser hücresini 

tanıyıp yok etme yeteneğine sahiptir çünkü bu kanser hücreleri, kendilerinin 

eliminasyonuna sebep olacak tümör antijenlerini içerirler (Dunn, Old ve Schreiber, 

2004). Buna karĢın, genomik kararsızlıktan ötürü tümörlerin sürekli bölünmesi ile 

immünojenite azalıp, immün eliminasyondan kaçıĢ kolaylaĢabilir. Yeni tümör 

varyantlarının bu Ģekilde eliminasyon ile dengelendiği duruma ‘denge’ adı verilir. 

Denge durumunda tümörler bölünmeye devam eder ve inflamasyon sonucu veya 

Ģans eseri meydana gelen mutasyonlarla değiĢikliğe uğrar. Dolayısıyla, immün 

kontrol ve tümör büyümesi arasında bir denge oluĢur, ki bu da tümörün sessiz 

görünmesine yol açar (Swann ve Smyth, 2007).  

 

 

1.3.1. Tümörlerin Ġmmün Cevaptan KaçıĢ Mekanizmaları 

 

Tümörlerin immün sistemin denetiminden kaçmada en fazla kullandıkları 

mekanizma, tümör mikroçevresindeki immünsupresyondur. CD4
+
CD25

+
FoxP3

+
 

düzenleyici T hücreleri (Treg) veya diğer baskılayıcı hücrelerin kontrolünde tümör 

mikroçevresinde bağıĢıklığın baskılanması, tümörün immün sistemden kaçıĢında ana 

mekanizma olarak görülmektedir ve immünoterapi açısından bu durum ciddi 

zorluklara yol açabilecek önemdedir (Jacobs ve ark., 2012).  

 

Tümörlerin uyardığı Treg’ler, doğal oluĢumlu Treg’lere göre daha yüksek 

baskılayıcı aktiviteye sahiptirler (Yokokawa ve ark., 2008; Gasparoto ve ark., 2010). 

Tümör hücrelerinden salgılanan kemokinlerle, Treg’ler tümör mikroçevresine 
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çekilirler (Curiel ve ark., 2004; Lee ve ark., 2005). Bazı araĢtırma sonuçlarına göre, 

tümör hücreleri tarafından salgılanan dönüĢtürücü büyüme faktör (TGF)-β’nın, 

CD4
+
 T hücrelerinin baskılayıcı Treg hücrelerine dönüĢümüne yardımcı olduğu 

bulunmuĢtur (Zou, 2006). Bu sebeplerden anti-CD25 monoklonal antikorları ile 

Treg’lerin eliminasyonu, tümörün bağıĢıklık sistemi tarafından tanınmasına yardımcı 

olabilmektedir. Treglerin yanı sıra miyeloid hücreleri, özellikle miyeloid-kökenli 

baskılayıcı hücreler (MDSC), olgunlaĢmıĢ dendritik hücreler ve aktive olmuĢ M1 ve 

M2 makrofajlar inflamatuvar bir mikroçevre yaratır; aynı zamanda da tümörün 

baĢlamasına, anjiyogeneze ve metastaza aracılık ederler (Murdoch ve ark., 2008; 

Shojaei ve ark., 2008). 

 

Tümörlerin immün sürveyanstan kaçmada kullandığı bir diğer temel yolda, 

antijen yapımını sağlayan mekanizmaların iĢlevlerini azaltmalarıdır. Tümörler bunu, 

majör histokompatibilitekompleks (MHC) I yolağını, gizli membran proteini (LMP) 

2 ve LMP7’yi, antijen iĢleyen transporter (TAP) proteinini ve tapasini etkileyerek 

yaparlar (Garrido ve ark., 1997; Hicklin, Marincola ve Ferrone, 1999 ve Johnsen ve 

ark., 1999). Böylelikle, tümör antijen ekspresyonu azalır ve sitotoksik T lenfositleri 

(CTL), tümör hücreleri üzerindeki antijenleri hedefleyemediğinden tümör insidansı 

ve metastazında artıĢ görülür (Maeurer ve ark., 1996). 

 

Kanser hücreleri ya da mikroçevredeki diğer hücreler tarafından (özellikle 

immün hücreleri ve epitelyal hücreler) salgılanan bağıĢıklık baskılayıcı sitokinler 

aracılığıyla tümörler, CTL’nin fonksiyonu yok ederek immün denetlemeden kaçmayı 

baĢarırlar. Bu aktivitenin baĢ aracısı TGF-β’dır (Pasche, 2001). Ek olarak, tümör 

nekroz faktör  (TNF)-α, IL (interlökin)-1, IL-6, koloni sitümüle edici faktör (CSF)-1, 

IL-8, IL-10 ve tip I IFN (interferon)’ların da kanserin büyümesinde önemli derecede 

katkıları vardır (Matsuda ve ark., 1994; Klein ve ark., 1995; Lin ve ark., 2002 ve 

Lind ve ark., 2004). BağıĢıklığı baskılayan sitokinlere ek olarak; tümörler tarafından 

salgılanan VEGF gibi faktörler, öncül hücrelerin dendtrik hücrelere farklılaĢmasını 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/interleukin-6
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inhibe eder (Gabrilovich ve ark., 1996) ve böylelikle de antijenlerin tanınıp 

sunulmasını etkilemiĢ olur.  

 

Çoğu kanser hücresi, kostimülatör molekülleri eksprese edemez ve T hücre 

reseptörlerini bağlayarak T hücrelerindeki toleransı indükler (Staveley-O’Carroll ve 

ark., 1998). Tümörler ayrıca TGF-β ve IL-10 sayesinde, dengenin Th1’den Th2’ye 

kaymasına (immün deviasyon) yol açarak, bağıĢıklık sisteminden kaçmayı 

baĢarabilirler (Maeda ve Shiraishi, 1996). Bunlara ek olarak; tümörün, programlı 

hücre ölüm ligandı 1 (PD-L1)/B7H1 gibi inhibitör molekülleri eksprese etmesi 

aracılığıyla, tümör reaktif T hücre delesyonuna sebep olduğu gösterilmiĢtir 

(Driessens ve ark., 2009; Topalian ve ark., 2012). Ayrıca ölüm reseptörleri 

ekspresyonunun azaltılması ile de tümörler, CTL (sitotoksik T lenfositleri) ve doğal 

öldürücü hücreler tarafından tanınıp öldürülmekten de kaçmıĢ olurlar (French ve 

Tschopp, 2002). Sonuç olarak tolerans ve immün deviasyona yol açan faktörler, 

kanserin immün kaçısında önemli role sahiptir denilebilir.  

 

Hepatoselüler karsinomada, inhibitör kontrol noktalarındaki moleküllerin 

azalmasına sebep olan bağıĢıklık baskılayıcı sinyallerin varlığından dolayı immün 

tolerans geliĢir (ġekil 1.7). Ġmmün toleransa neden olan bu sinyaller arasında CTLA-

4 (Han ve ark., 2014), PD-1 ve onun ligandı (PD-L1) (Shi ve ark., 2011) lenfosit 

aktivasyon geni 3 (Li ve ark., 2013) ve de T-hücresi membran proteini 3 ve onun 

ligandı (galectin-9) (Li ve ark., 2012) bulunmaktadır. Bir çalıĢmada, Hepatit B’li 

hastalarda lenfosit aktivasyon geni 3’ün fazla eksprese olduğu ve bunun da HCC’yi 

infiltre eden  CD8
+ 

T lenfositlerinde azalmaya yol açtığı gösterilmiĢtir (Li ve ark., 

2013). Ayrıca Li ve ark. (2012), T hücresi membran protein 3/galectin-9 yolağının 

hedeflenmesi ile HBV’ye bağlı HCC için potansiyel bir tedavi Ģekli olabileceğini 

göstermiĢtir. 
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ġekil 1.7.T Hücreleri ile Antijen Sunan Hücreler veya Kanser Hücreleri Arasındaki Stimüle Edici ve 

Ġnhibitör  Ġmmün Kontrollerinin Gösterilmesi.  Ġnhibitör immün kontrol noktalarının bloke edilmesi, T hücre 

aktivasyonunu olumlu yönde aktive eder. Stimüle edici immün kontrol noktalarının aktivasyonu ile kanser 

tedavasinde immün kontrol noktası inhibitörlerinin etkisi arttırılır. Kırmızılar, inhibitör immün kontrollerini; 

maviler, stimülatör immün kontrolleri gösterir (Xu ve ark., 2018). 

.  

 

1.4. Karaciğer Kanseri 

 

Karaciğerde en fazla görülen tümörler sekonder kanserler adı verilen diğer 

organ tümörlerinin karaciğer metastazlarıdır. Karaciğerin kendisinden kaynaklanan 

tümörler baĢlıca; hepatoselüler karsinom, fibromellar karsinom, hepatoblastom, 

kolanjiyokarsinom ve anjiyosarkomdur.  

 

Hepatoselüler karsinom veya daha yaygın kullanımı ile hepatoma, primer 

karaciğer kanserlerinin en sık görülen tipidir. Bundan dolayı primer karaciğer 

kansere ait bilgilerin çoğu hepatoselüler kanserlerden gelmektedir. Bu kanser türü 
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hepatosit adı verilen ana karaciğer hücrelerinden geliĢir. Siroz yüzünden etkilenen 

karaciğere sahip insanlarda daha sık görülür. Hepatoselüler karsinomaya erkeklerde 

daha çok rastlanır ve yaĢın artmasıyla birlikte bu kansere yakalanma riski de artar.  

 

Fibrolamellar karsinoma, hepatoselüler kanserinnadir görülen bir alt tipidir. 

Fibrolamellar karsinoma, insanlarda genelde 20’li veya 30’lu yaĢlarda geliĢirken; 

Hepatit B, Hepatit Cenfeksiyonu veya sirozla iliĢkilendirilmez. Fibrolamellar 

karsinoma hastalarının, HCC hastalarından diğer bir farkı; bu hastaların genelde alfa 

fetoproteinlerinin (AFP)  yüksek olmamasıdır.   

 

Kolanjiyokarsinoma (safra kanalı kanserine), HCC’ye göre daha seyrek 

olarakrastlanır. Karaciğerin dıĢ bölgesindeki kanallardan geliĢen türü ekstrahepatik 

kolanjiyokarsinom olarak isimlendirilirken; iç bölgedekine intrahepatik 

kolanjiyokarsinom adı verilir (ġekil 1.8). Ġntrahepatik kolanjiyokarsinom, primer 

karaciğer kanser türü olarak değerlendirilir, fakat safra kanalı kanserleri gibi tedavi 

edilir. 

 

ġekil 1.8.Ġntrahepatik Safra Kanalları(Cancer Research UK, 2018) 

 

Anjiyosarkom hemanjiyosarkom olarak da bilinir. Bu kanser türü, 

karaciğerdeki kan damarlarında baĢlar ve çok nadir rastlanan bir türdür. Primer 
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karaciğer kanserlerinin yalnızca %0.1-2’si bu türdendir (Chaudhary ve ark., 2015). 

Genellikle 70li ve 80li yaĢlarda ortaya çıkar.  

 

Hepatoblastom, primer karaciğer kanserinin nadir görülen bir çeĢididir. Daha 

çok  3 yaĢından küçük çocuklarda görülür. Tedavi için kemoterapi ve ameliyat temel 

yöntemlerdir (Verslype ve ark., 2012; DeVita ve ark., 2015 ve Raghavan ve ark., 

2017). 

 

 

1.4.1. Hepatoselüler Karsinoma 

 

Hepatoselüler karsinoma, dünyada en sık görülen altıncı kanser türüdür 

(Ferenci ve ark., 2010); bu sıralama erkeklerde beĢinci ve kadınlarda yedinci olarak 

değiĢmektedir (El-Serag, 2011). Karaciğer kanseri, kanser sebebiyle ölümlerde 

akciğer kanserinden sonra, dünya genelinde ikinci sırada yer almaktadır (Ferlay ve 

ark., 2015). En yüksek insidansa sahip bölgeler Güney Doğu Asya, Doğu Avrupa ve 

Alt-Sahra Afrika’dır (El-Serag, 2012).  

 

Hepatoselüler karsinoma’nın patofizyolojisi tam olarak anlaĢılamamıĢ olsa da 

multifaktöriyel bir olay olduğu bilinmektedir. 1981’de Beasley, hepatit B virüsünü 

HCC geliĢimiyle iliĢkilendirmiĢtir (Beasley ve ark., 1981). Fakat, daha sonra yapılan 

araĢtırmalar, HBV enfeksiyonunu, majör bağımsız bir risk faktörü olarak 

tanımlayamamıĢ ve HCC vakalarının çoğunda, hastalarda altta yatan çeĢitli 

etiyolojilerde sirotik karaciğer hastalığı olduğu görülmüĢtür. Buna, HBV 

enfeksiyonunda negatiflik gösteren ve HBV DNA’sının hepatosit genomuna entegre 

olduğu hastalar da dahildir. Ek olarak, alkol alımı, steatohepatit ve tip II diyabet de 

HCC ile iliĢkilendirilmiĢtir (Altekruse ve ark., 2009); bu risk faktörleri viral hepatitin 
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etkilerini arttırabilmektedir fakat, viral hepatit olmadan da HCC’ye neden 

olabilmektedir.  

 

Hepatoselüler karsinoma patogenezi, moleküler değiĢikliklerin giderek 

birikmesi ile gerçekleĢen çok basamaklı bir süreçtir. Yeni nesil sekanslama 

teknolojisi, HCC’de moleküler hedeflerin global ve sistematik değerlendirilmesine 

olanak sağlamıĢtır. Yeni ortaya çıkan kanıtlarla, kanser metabolizması ve tümör 

mikroçevresinin elveriĢli bir ortam sağlaması ile HCC’nin oluĢumunun hızlandığı 

anlaĢılmıĢtır (ġekil 1.9). Hepsi bir araya geldiğinde çok sayıda genetik ve genetik 

olmayan faktörler, hepatoselüler karsinomanın geliĢiminde ve progresyonunda rol 

oynamaktadır. Kanser kök hücresi teorisi, geleneksel klonal değiĢim modeliyle 

birlikte düĢünüldüğünde, HCC’nin altında yatan moleküler mekanizmalar tümör 

relapsı, kemoterapi direnci ve metastaz gibi olayların daha iyi anlaĢılmasını 

kolaylaĢtırmaktadır. 

 

 

ġekil 1.9.HCC’nin moleküler patogenezinde rol oynayan anahtar faktörler (Ho ve ark., 2016) 
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1.4.1.1. Hepatoselüler Karsinomada Ġmmün KaçıĢ Mekanizmaları 

 

Karaciğer , portal damarlar aracılığıyla daimi olarak dıĢarıdan gelen antijenlere 

maruz kalır ve bu nedenle kendine özgü bir tolerojenik immün ortama sahiptir. Bu 

ortamda geliĢen HCC kanser hücreleri, çeĢitli yollarla immün sürveyanstan kaçmayı 

baĢarırlar. Düzenleyici T hücreleri (Tregler),anti-tümör immünitede önemli bir 

negatif görev üstlenmektedirler (Yu ve Fu, 2006). AraĢtırmalar sonucunda, HCC 

tümör dokularının Treg’ler tarafından infiltre edildiği ve ayrıca HCC’ye sahip 

hastalarda dolaĢımdaki Treg sayısının arttığı gösterilmiĢtir (Zhao ve ark., 2014). 

 

Tümör mikroçevresindeki bağıĢıklık baskılayıcı bir diğer mekanizma,  

bağıĢıklığı aktive eden sitokinlerin (IL-1, TNF ve interferon gamma gibi) 

baskılanmasına neden olan immünsüpresif sitokinlerin (IL-4, IL-5, IL-8 ve IL-10 

gibi) arttırılmasıdır (Budhu ve ark., 2006). Bu sitokin değiĢikliklerinin, tümör 

metastazını kolaylaĢtırdığı gösterilmiĢtir ve dolaĢımdaki IL-10 seviyesinin kötü 

prognozla iliĢkilendirildiği raporlanmıĢtır (Hattori ve ark., 2003; Budhu ve ark., 

2006; Chan ve ark., 2012). Son zamanlarda ilgi çeken bir diğer immün kaçıĢ 

mekanizması da programlı hücre ölümü-1  (PD-L1/PD-1)  immün kontrol yolağı ile 

bağıĢıklığın düzenlenmesidir (Wu ve ark., 2009; Shi ve ark., 2011). Tümör 

hücrelerinde PD-L1’in artan ekspresyonu, efektör T hücrelerinin apoptozunu 

indükler ve immün sistemden kaçıĢı kolaylaĢtırır (Shi ve ark., 2011). Ġmmün kontrol 

inhibitörleri, melanoma gibi kanserlerde etkili bir tedavi seçeneği olarak 

değerlendirilmektedir. Ġleri seviye HCC’ye sahip hastalarda anti-PD-1 monoklonal 

antikoru nivolumab’ın klinik araĢtırma sonuçlarında, ciddi bir toksisiteye sebep 

olmadığı ve ilacın klinik olarak etkili olduğu gözlenmiĢtir (El-Khoueiry ve ark., 

2015).  
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1.4.1.2. Hepatoselüler Karsinoma Risk Faktörleri 

 

Kronik hepatit B virüsü ve hepatit C virüsünün yol açtığı enfeksiyon sonucu 

geliĢen HCC, dünyadaki HCC vakalarının %78’ini oluĢturmaktadır (Perz ve ark., 

2006). Hepatit B virüsü; kontamine kan tranfüzyonu, damar içi enjeksiyonlar ve 

cinsel yol ile bulaĢır. Anneden bebeğe dikey aktarma, dünyadaki HBV 

enfeksiyonlarınınilk sebebidir. Dünya popülasyonunun %5‘inde hepatit B 

enfeksiyonuna maruz kalmıĢtır (Ott ve ark., 2012) ve hepatit B taĢıyıcılarının, 

hayatları boyunca %8-%27 ihtimalle HCC’ye yakalanma riski bulunmaktadır (Huang 

ve ark., 2011). Kronik hepatitin diğer sebeplerinden farklı olarak HBV, siroza dair 

bir bulgu olmadan HCC geliĢtirebilme konusunda tektir (Crissien ve Frenette, 2014). 

HBV enfeksiyonu aynı zamanda direkt olarak da onkojenik olabilir (Perz ve ark., 

2006). HBV aĢısının kullanılmaya baĢlanmasıyla birlikte, HBV kaynaklı HCC 

vakalarının insidansında ciddi düĢüĢler gözlenmiĢtir (Chiang ve ark., 2013).  

 

Kronik hepatit C enfeksiyonun en çok görüldüğü yer Mısır (%18) iken; Avrupa 

(%0.5-%2.5), Amerika BirleĢik Devletleri (%1.8) ve Kanada’da (%0.8) görülme 

sıklığı çok düĢüktür (Bostan ve Mahmood, 2010).  HCV ile bir kere enfekte olduktan 

sonra hastaların %80’i kronik hepatite progrese olurlar. Bunların da yaklaĢık 

%20’sinde siroz görülür (Ashamve ark., 2013). Hepatit C’li hastalarda siroz 

varlığında, HCC neredeyse hiç değiĢikliğe uğramaz. HBV’de ise durum böyle 

değildir; bu farkın sebebi HBV’nin bir DNA virüsü olması ve konakçı genomuna 

entegre olup HBV X proteinleri üretmesidir (Zhang ve ark., 2006). Buna karĢılık 

HCV ise bir RNA (ribonükleik asit) virüsüdür ve konakçıyla entegre olmaz, 

sitoplazmada replike olur.  

 

Alkol alımı, HCC oluĢumunda bir diğer önemli risk faktörüdür (International 

Agency for Research on Cancer, 1988). Alkol ile karaciğer hastalığı arasındaki iliĢki, 

alınan alkol miktarı ile bağıntılıdır; çok miktarda alkol kullanımı HCC‘nin 

oluĢmasında rol oynar (Batey ve ark., 1992). Avrupa’da HCC vakalarının %40-
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%50’sini aĢırı alkol tüketimi vakaları oluĢturmaktadır (Jewell ve Sheron, 2010). 19 

prospektif çalıĢmanın son verilerine göre, günde üç veya daha fazla alkollü içecek 

tüketenlerin karaciğer kanseri olma riski %16 artarken; günde altı veya daha fazla 

alkollü içecek tüketenlerin riski %22 artıĢ göstermiĢtir (Turati ve ark., 2014).  

 

Diyabet ve obezite gibi kronik medikal durumların da HCC riskini arttırdığı 

bilinmektedir. Karaciğerin glukoz metabolizmasındaki önemli rolünden dolayı, 

diyabet direkt olarak karaciğeri etkiler. Bu durum kronik hepatit, yağlı karaciğer, 

karaciğerin iflası ve siroza yol açabilir (Wang ve ark., 2012; Gao ve ark., 2013). 

 

Cinsiyet, HCC geliĢiminde rol oynayan bir diğer faktör olarak sayılabilir. 

Erkeklerde daha sık görülürken (2:1-4:1 oranla), bu durumun tek baĢına cinsiyet ile 

iliĢkilendirilmesi yanlıĢ olabilir (Carr, 2010). Erkeklerin alkol ve sigara tüketiminin 

daha fazla olması, vücut kitle indekslerinin kadınlara oranla daha yüksek olmasından 

dolayı, erkeklerde viral hepatite yakalanma riski de daha yüksektir. Yüksek 

testosteron değerleri de erkeklerdeki yüksek insidansa sebep olabilir. ArtmıĢ 

testosteron veya anabolik steroid alımı, HCC ve karaciğer adenomları ile 

iliĢkilendirilmiĢtir (Yuan ve ark., 1995 ve White ve ark., 2012). 

 

Sıcak nemli Ģartlarda depolanan mısır, yer fıstığı, soya fasülyesi veya tahıllar 

üzerinde üreyen Aspergillus türlerince (küfler) üretilen aflatoksin, güçlü bir 

hepatokarsinojendir. Aflatoksin kaynaklı HCC riski, doza ve maruz kalma süresine 

bağlı olarak değiĢir (Alpert ve ark., 1971; Peers ve Linsell, 1973 ve Wogan G.N., 

1975). 

HCC ile iliĢkilendirilen diğer metobolik ve genetik hastalıklar Ģöyledir: 

hemokromatozis, Wilson hastalığı, α-1 antitripsin hastalığı, tirozinemi, glikojen 

depolama hastalığı tip I ve II ve profiri.   
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1.4.1.3 Hepatoselüler KarsinomadaTedavi 

 

HCC’nin tedavisi için günümüzde, yaĢam süresini olumlu yönde etkileyen 

cerrahi ve cerrahi olmayan bir çok yöntem bulunmaktadır. Erken evredeki hastalarda 

cerrahi ve lokal tedavi yöntemleri uygulanabilirken, daha ileri evrelerdeki hastalarda 

sistemik tedaviler ön plana çıkmaktadır. Sistemik tedavi yöntemlerinden tümörün 

heterojenitesinin çok yüksek olmasından dolayı yüksek verim alınamamaktadır. Aynı 

Ģekilde, fibrotik karaciğerin etiyolojisi, hastalık evresi ve biyokimyasal 

kompozisyonları farklılık gösterdiğinden; siroz yüksek derecede doku homojenitesini 

bozan bir hastalıktır. Sirotik mikroçevrede büyüyen kanser hücreleri, stromal 

hücrelerle etkileĢim gösterir ve hastadan hastaya farklılık gösteren matriks 

komponentlerini çekerler; bu farklılık, tüm hastaların iyileĢtirilebilmesi için ilaç 

geliĢtirilmesini zorlaĢtırır.   

 

HCC’ye sahip hastaların tedavisinde, maksimum düzeyde verim alınabilmesi 

için multidisipliner yaklaĢılması gerekmektedir. Bu multidisipliner ekipte genelde bir 

hepatolog, radyolog, patolog, medikal onkolog, transplant cerrahı ve bir 

hepatobiliyer cerrahın bulunması önerilmektedir (Gish ve ark., 2010). 

 

Cerrahi Tedavi 

a-Rezeksiyon: Cerrahi rezeksiyon; sirotik olmayan durumlarda , en iyi 5 yıllık 

sağkalımın %41-%74 olduğu tedavi Ģekli olarak kabul edilir (Allemann ve ark., 

2013). 

 

Rezeksiyon, R0 rezeksiyonun gerçekleĢtirilebileceği durumlarda birinci 

basamak tedavi olarak değerlendirilir. Bu tedavi için aday olabilecek hastaların 

karaciğere bağlı bir soliter tümöre sahip olması, vasküler yayılmaya dair radyolojik 

olarak herhangi bir kanıtının bulunmaması ve karaciğer fonksiyonlarının iyi olması 



  

31 

 

gerekir (Ishizawa ve ark., 2008 ve Wong ve Frenette, 2011). Geride kalan karaciğer 

rezervinin yeterli olması durumunda rezeksiyon sıklıkla baĢvurulan bir yöntemdir.  

 

Karaciğer rezervinin durumu ve tümörün büyüklüğü gibi faktörleri birlikte 

değerlendirerek iki aĢamalı cerrahi yöntemler de sıklıkla uygulanmaktadır. 

 

Perioperatif portal damar embolizasyonu (PVE) tekniği, rezeksiyon sonrası 

kalması muhtemelkaraciğer rezidüellerinde hipertrofiye yol açmak amacıyla yaygın 

kullanılır. Böylelikle daha geniĢ kapsamlı bir rezeksiyona izin verilmiĢ olur. PVE 

uygulandığında, karaciğerde %10-%12 büyüme gerçekleĢir (Abulkhir ve ark., 2008). 

 

PVE’siz rezeksiyon yapılan hastalarla kıyaslandığında, PVE yapılan hastalarda 

daha az majör komplikasyonlar (%10-%36) ve 90 gün içinde ölüm oranı daha düĢük 

(%0-%18)gözlenmiĢtir (Palavecino ve ark., 2009).  

 

Rezeksiyon aynı zamanda ileri derece tümörlerin tedavisinde ve karaciğer 

nakline alternatif olarak ya da nakil öncesinde yapılabilir.  

 

b-Karaciğer Nakli: Ortotopik karaciğer nakli (OKN), dekompensane siroza 

sahip hastalarda en iyi tedavi Ģeklidir ve nakil ile tedavi edilebilen tek solid tümör 

HCC’dir. Mazzaferro ve ark.(1996), sonradan Milan kriterleri olarak adlandırılan 

HCC’ye sahip ˂50 hastanın nakil olduğu bir çalıĢma yayınlamıĢtır. Bu özel kriterler 

içinde; tek baĢına HCC tümörünün 5 cm’den küçük veya üç tümörden her birinin  ≤3 

cm olması gerektiği bulunur. Böylelikle hastaların 4 yıllık sağkalım oranının %75 

olduğunu göstermiĢlerdir.  
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Lokal Tedavi YaklaĢımları 

a-Transarteriyel kemoembolizasyon (TAKE): Bu tedavinin kelime anlamı, 

karaciğeri besleyen atardamar yoluyla (transarteriyel)  kemoterapi (kemo) ilaçlarının 

embolizasyon yapan bir ajanla birlikte aynı anda yüksek dozda tümör içine verilerek 

tümörü besleyen atardamarın tıkanması (embolizasyon) dır. 

 

Karaciğer metastazı yapmıĢ kolon, meme, akciğer, mide, pankreas ve diğer 

karın için kanserlerinin baĢka organlarda metastazları bulunmadığında ya da 

karaciğer dıĢı metastazlar stabil olduğunda da TAKE uygulanmaktadır. Tümör 

boyutu arttıkça kan desteği giderek arteriyel olmaya baĢlar; bundan dolayı iyi 

diferansiye olmuĢ HCC’ler bile büyük oranda hepatik arteriyel beslenmeye bağımlı 

hale gelirler. TAKE, sistemik kemoterapiye ilave olarak ya da onun etkili olmadığı 

durumlarda tümör hacmini küçültmek veya mikrometastazı hedeflemek içinde 

uygulanabilir (Schwartz ve ark., 2007). Hepatik arter yollarının embolizasyonu, 

selektif tümör hipoksisine ve sonrasında tümör nekrozuna yol açar. TAKE öncesinde 

bir kemoterapik ajan enjekte edilir; burda kullanılan ilaçlar doxorubicin, cisplatin, 

mitomycin ve epirubicin olabilir (Crissien ve Frenette, 2014). Llovet ve ark. (2002) 

HCC’nin çıkarılamayan durumlarında TAKE uygulunan hastalarda sağkalım 

olasılığının 1 yıl için %82; 2 yıl için %63 olduğunu göstermiĢlerdir.  

 

b-Transarteriyel radyoembolizasyon; Radyoizotoplar içeren küçük 

mikrosferlerin, kateter aracılığıyla tümöre direk gönderildiği bir çeĢit tümör içi 

radyoterapi formudur. Yttrium-90 (Y-90) mikrosferler veya iyot-131-iĢaretli lipiodol  

(Llovet ve ark., 2002), TAKE’ye benzer bir yolla verilir. Bu prosedürün HCC’ye 

sahip sirotik hastalarda kullanımının güvenli ve efektif olduğu gösterilmiĢtir (Raoul 

ve ark., 1997; Sangro ve ark., 2011). 

 

c- Ablasyon tedavileri: RFA (radyofrekans ablasyon) ve perkütan etanol 

enjeksiyonunu içeren lokalablasyon, ameliyat için uygun olmayan BCLC (Barselona 
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Klinik Karaciğer Kanseri) evre 0-A HCC için standart tedavi yöntemidir (Crissien ve 

Frenette, 2014). Tümörün etrafında bir güvenlik duvarı bırakarak, koagülatif nekroz 

RFA tarafından sağlanmaktadır. Böylelikle bu yöntem en sık kullanılan lokal ablatif 

tedavi Ģeklidir.  

 

Mikrodalga ablasyonu, hem perkütan hem ameliyat sırasında kullanılabilir 

(Lencioni ve ark., 2005). 

 

d-Sistemik tedavi: Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar genel olarak dört farklı 

kategoride sınıflandırılabilir. Kemoterapi: Hücre bölünmesi ve DNA sentezine 

müdahale edebilen, büyük bir grup sitotoksik ilaçları içerir. Hormonal tedavi: Kanser 

hücreleri üzerinde bulunan hormon reseptörleri aracılığıyla büyüme sinyallerine 

müdahelede bulunabilen ilaçları içerir. Hedefe yönelik tedavi: Kanser hücrelerinde 

büyüme sinyal yolaklarında yer alan proteinleri hedefleyen özgün antikor ve küçük 

moleküllü kinaz inhibitörlerini içerir. Ġmmünoterapi: Antikanser immün cevabı 

sağlayabilecek ilaçları içerir.  

 

HCC tanısı konulan hastaların büyük bir çoğunluğu, kanser çoktan ilerlemiĢ 

olduğunda tanı almaktadır. 2008 öncesinde, sağkalımda bir geliĢme sağlayan 

sistemik bir tedavi yoktu. 2000’li yıllara kadar kullanılan sistemik kemoterapi 

tedavilerinde yanıt oranları %10’lar düzeyinde iken; sağkalım üzerinde ise belirgin 

bir etkileri gözlenmemiĢtir (Chlebowski ve ark., 1984). Ġki randomize plasebo 

kontrollü Faz III çalıĢmasının yayımlanmasından sonra, birden fazla noktayı hedef 

alan tirozin kinaz inhibitörü sorafenib, ilerlemiĢ HCC’nin tedavisinde standart olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmada plasebo grubunda medyan Ģağkalım süresi 7.9 

ay iken; sorafenib kullanan grupta 10.7 aya çıktığı gözlenmiĢtir (Llovet ve ark., 

2008; Bertot ve ark., 2011). 
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Sorafenib, Raf serine/threonine kinaz izoformlarının aktivitelerini bloke eder; 

aynı zamanda tümör anjiyogenezi ve hücre proliferasyonunu engellemek için, 

reseptör tirozin kinazlardan vasküler endotelyal büyüme faktör reseptör 2 ve 3 

(VEGF-2 ve VEGF-3), platelet-kökenli büyüme faktör reseptörü β (PDGFR-β), c-

KIT, FLT-3 (fms-benzeri tirozin kinaz 3) ve RET’i bloke eder (Cheng ve ark., 2009). 

 

ġu anda sorafenib, rezeksiyon veya karaciğer nakli için uygun olmayan ve 

lokorejyonal tedaviye yanıt vermeyen, ileri evre HCC hastalarında kullanılmaktadır 

(Bruix ve ark., 2012). Ġlacın baĢlıca yan etkileri iĢtahsızlık, bulantı, kusma, kilo 

kaybı, ses kısıklığı, estezi ve hipertansiyondur (European Association For The Study 

Of The Liver ve European Organisation For Research And Treatment Of Cancer, 

2012). Sorafenib, bu yan etkilerden dolayı bazen tolere edilmesi zor bir ilaçtır; bu 

sebeple sıklıkla doz azaltılması (%54 oranla) ya da tedavinin kesilmesi (%40 oranla) 

gerekmektedir (Iavarone ve ark., 2011). Yan etkilerine rağmen, progresyon geliĢene 

kadar tedavinin devam ettirilmesi önerilmektedir. 

 

Yakın zamanlarda immün denetim noktalarını hedefleyen monoklonal 

antikorların HCC tedavisinde de etkili olabileceğinin gösterilmesi ile, bu tedavi 

modalitesi de bir umut olarak ortaya çıkmıĢtır. Çok merkezli bir klinik çalıĢmada EL-

Khoueiry ve ark. (2017), nivolumabın ilerlemiĢ HCC’li hastalarda iĢe yarar bir 

antitümör aktiviteye sahip olduğunu bildirmiĢlerdir. Günümüzde HCC’ye yönelik 

olarak çok sayıda immunoterapi klinik çalıĢması devam etmektedir. 

 

 

1.5. Kanser Tedavisi 

 

1.5.1. Ġmmünoterapi 
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Kanser dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biridir; erken tanı ve teĢhis 

için biyobelirteç eksikliğinden dolayı, çoğu hasta tümör ancak ileri evredeyken tanı 

alabilmektedir. Kanser tedavisinde kullanılan geleneksel yollar (ameliyat, kemoterapi 

ve radyasyon terapisi), ileri evre hastalarda çok sınırlı bir etki göstermektedir. Bu 

sebepten, yeni ve daha etkili tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kanser 

immünoterapisi, özellikle adaptif hücre transferi, standart tedaviye direnç gösterenler 

dahil ileri evre hastaların tedavisinde ciddi umut vaat etmektedir. 

 

Ġmmün sistemin kanseri tanıyıp onu kontrol ettiği bilgisinin farkedilmesi, 

William Coley’in canlı bakterileri, kanseri tedavi etmek amacıyla immün uyarıcı 

olarak kullanması ile 1893 yılına kadar uzanır. Fakat klinik yararın sınırlı olmasından 

dolayı, bu geliĢme sonrası kanser immünoterapisine dair beklentiler çok da yüksek 

olamamıĢtır. Bu sınırlı faydanın sebebi tümör hücrelerinin immün sistem tarafından 

tanınıp yok edilmekten kaçmayı baĢarabilmesidir (Drake ve ark., 2006). Kanserin 

immün sistemden kaçıĢının açıklanabilmesi ve verimi yüksek immünoterapilerin 

tasarlanabilmesi için, immün sistemle kanserin nasıl bir iletiĢimde olduğunu bilmek 

esastır. Son yıllardaki fare modellemeleri ve kanserli hastalardan elde edilen bilgiler 

sayesinde, immün sistemin transforme olmuĢ malignant hücreleri tanıma ve yok 

etmede ne kadar önemli rol oynadığı öğrenilmiĢtir. 

 

Ġmmünoterapi, biyolojik tedavi olarak da adlandırılır, vücudun kansere karĢı 

doğal savunma mekanizmasını güçlendirir. Vücut tarafından veya laboratuarda 

üretilen maddeleri kullanarak immün sistemin fonksiyonunu yeniler veya geliĢtirir. 

Ġmmünoterapi Ģu yollarla çalıĢır; kanser hücrelerinin durdurulması veya 

yavaĢlatılması, kanserin diğer bölgelere sıçramasının önlenmesi ve immün sisteme 

yardımcı olup kanseri yok etmede daha iyi çalıĢmasını sağlaması.   

 

Ġmmünoterapiler kabaca 5 gruba ayrılabilir: Monoklonal antikorlar, kontrol 

noktası inhibitörleri, sitokinler, aĢılar ve uyarlanmıĢ T hücre tedavisi. 
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Monoklonal antikorlar (mAB), hücrelerin üzerinde bulunan spesifik proteinleri 

tanıma ve bulma yeteneğine sahiptir. Bazıları kanser hücrelerine etki ederken, 

bazıları da immün sistemde yer alan hücrelerdeki proteinleri hedef alır. Her bir mAB, 

tek bir proteini tanır ve hedefledikleri proteinlere göre çalıĢma Ģekilleri farklılaĢır. 

 

Ġmmün kontrol noktası inhibitörleri, melanoma ve akciğer kanseri gibi 

kanserlerin tedavisinde kullanılmaktadır. AraĢtırmacılar, diğer kanser türleri için de 

faydalı olup olmayacağının anlaĢılması için klinik çalıĢmalara devam etmektedir. 

Kontrol noktası inhibitörleri, immün sistemin kanser hücrelerine saldırmasına engel 

olan proteinleri bloke eder. Bu inhibitörler ayrıca monoklonol antikor veya hedefe 

yönelik tedavinin bir çeĢidi olarak da tanımlanırlar. Vücudu hastalıklardan koruyan 

immün hücrelerinden biri T hücresidir ve T hücreleri üzerinde bulunan proteinler 

aracılığıyla immün cevap sağlanır. Bazı kontrol noktası proteinleri, T hücrelerinin 

aktif olmasına yardımcı olurlar. Fakat, T hücreleri çok uzun süre aktif kalırsa veya 

vermemesi gereken bir cevabı verirse, sağlıklı hücre veya dokulara saldırmaya 

baĢlayabilir. Bu sebepten baĢka kontrol noktaları da, T hücrelerinin kendi dokusuna 

saldırmasını önlemek amacıylaT hücresini inaktive eder. Bazı kanser hücreleri 

yüksek seviyelerde protein eksprese ederler. Bu proteinler sebebiyle T hücresi, 

kanser hücrelerini tanıyamaz ve yok edemez. Bu kontrol noktalarındaki proteinleri 

engelleyen ilaçlara, kontrol noktası inhibitörleri adı verilir ve kanser hücrelerinin 

immüniteyi durdurmalarını engellerler. Böylelikle bağıĢıklık sistemi tekrar iĢlevine 

geri dönebilir ve T hücreleri, kanser hücrelerini tanıyıp onları yok edebilir.  

 

Sitokinler, immün sistemi harekete geçirmede önemli rol oynayan bir takım 

proteinleri içerir. Vücutta bulunan sitokin tipleri interferon ve interlökindir. 

Ġnterferon ve interlökin Ģu yollarla immün sistemi etkilerler: immün sistemi stimüle 

edip öldürücü T hücrelerinin kanser hücrelerine saldırmasını sağlarlar; kanser 

hücrelerini etkileyip onlara immün sistem tarafından tanınabilecekleri kimyasallar 

ürettirirler; kanser hücrelerinin büyüme ve çoğalmasına müdahelede bulunurlar.  
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 Kanser tedavisi amacıyla kullanılabilecek aĢılar, kanser hücreleri üzerinde 

bulunan proteinleri tanıyabilecek Ģekilde üretilirler ve bu da bağıĢıklık sisteminin bu 

kanser hücrelerini yok etmelerini kolaylaĢtırır. AĢılar; kanserin daha fazla 

büyümesini durdurulabilir, tekrarlanmasını engelleyebilir ve diğer tedaviler 

sonrasında geride kalmıĢ tümörün yok edilmesinde kullanılabilir.  

 

 Adaptif T hücre transferi yeni bir yöntemdir ve klinik araĢtırmalar ile bu 

tedavinin kansere nasıl etki ettiği çalıĢılmaya devam etmektedir. En çok 

bilinenlerinden CAR (kimerik antijen reseptör)-T hücre terapisi için, hastanın T 

hücreleri toplanıp kansere spesifik olacak Ģekilde hazırlanır ve tekrar hastaya verilir. 

Böylelikle hastanın kendi immün sistemi dıĢarıdan bir müdahale ile güçlendirilmiĢ 

olur. Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi,2017 yılında CAR-T hücre tedavisinin 

kullanımını B hücreli akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarında onaylamıĢtır.  

 

Ġmmünoterapinin klinik kullanımıyla kanser tedavisinde yeni bir dönem 

baĢlamıĢtır. Günümüzde kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılma potansiyeli 

olan iki adet kontrol noktasını hedefleyen inhibitörler geliĢtirildi; bunlardan biri 

CTLA-4 (sitotoksik T lenfosit bağlantılı protein 4), diğeri PD-1/PD-L1 (programlı 

ölüm proteini 1/ programlı ölüm ligandı 1)’e karĢı geliĢtirilmiĢtir.  

 

HCC’nin immün tedavisi için çok sayıda preklinik ve klinik çalıĢmalar 

yayınlanmıĢtır. Chen ve ark. (2009) CTLA-4 inhibitörünün kullanılması ile, fare 

HCC modellerinde antitümör immünitenin arttığını gösterirken; bir baĢka klinik 

çalıĢmada; standart tedavilere yanıt vermemiĢ, Child-Pugh derecesi A veya B olan 

hepatit C ye bağlı HCC’ye sahip hastaların, CTLA-4 inhibitörü kullanımı sonrasında 

%17.6 kısmi yanıt verdiği ve %76.4’ünde hastalığın kontrol altına alınabildiği 

raporlanmıĢtır (Sangro ve ark., 2013). 
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CTLA-4 inhibitörüne benzer Ģekilde PD-1/PDL-1 de çok sayıda çalıĢmada 

araĢtırılmıĢtır. PD-1/PDL-1 çoğunlukla T ve B lenfositlerde, Treg hücrelerinde ve 

doğal öldürücü hücrelerde bulunur. Bu moleküller, T hücre fonksiyonunu inhibe eder 

ve böylelikle tümör hücresinin apoptoza uğramasını da engellemiĢ olur (Dong ve 

ark., 2002; Wang ve ark., 2008). Bir araĢtırmada, HBV’li hastalarda, hastalığın 

progrese olması ve kötü prognozuyla, tümör içinde ve dolaĢımda bulunan PD-

1/PDL-1 moleküllerinin iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir (Shi ve ark., 2011). Benzer 

Ģekilde, Gao ve ark. (2009) PD-1/PDL-1’in tümör içindeki ekspresyonunun artmıĢ 

olmasının, düĢük olmasına kıyasla hepatoselüler kanserde daha kötü prognoza yol 

açtığını göstermiĢlerdir. Tümörlerde sıklıkla PD-1/PD-L1 moleküllerinin fazla 

eksprese olması ve bu durumun kötü prognozla bağlantılı olmasından dolayı mAb 

tedavisi için bu yolak hedef haline gelmiĢtir. GeniĢ kapsamlı çok merkezli bir 

çalıĢmanın sonucuna göre; nivolumabın (insan IgG4 monoklonal PD-1 inhibitor 

antikoru), ilerlemiĢ HCC’li hastalarda iĢe yarar bir antitümör aktiviteye sahip olduğu 

ve tolere edilebilirliğinin iyi olduğu yayımlanmıĢtır (El-Khoueiry ve ark., 2017). 

 

Çoğu klinik çalıĢmada farklı kanser türlerinde çeĢitli anti-PD-1 antikorlarının 

etkisi araĢtırılmaktadır. Bu ilaçların moleküler özellikleri göz önünde bulundurulacak 

olursa; tümörün oluĢtuğu bölgeden bağımsız değerlendirilip, immünolojik durumuna 

bağlı olarak veya PD-1/PD-L1 düzeylerine bakılarak farklı PD-1 inhibitörlerinin 

etkinliğini ölçmek, hasta seçimi açısından daha kapsayıcı olabilir.   

 

 

1.5.2. Sorafenib 

 

Sorafenib, serin-treonin kinaz Raf-1 ve B-Raf’ı; vasküler endotelyal büyüme 

faktör reseptörleri (VEGFR) 1, 2, ve 3’ün tirozin kinaz aktivitelerini ve platelet 

kökenli büyüme faktör reseptör β (PDGFR-β)’yı inhibe eder (Wilhelm ve ark., 2004; 

Chang ve ark., 2007) (ġekil 1.10). 
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FDA tarafından sorafenib ilk olarak renal hücreli karsinoma tedavisi için 

onaylanmıĢ, daha sonra HCC ve metastatik diferansiye tiroid karsinomada 

kullanılmak üzere onay almıĢtır (Gadaleta-Caldarola ve ark., 2015). Hepatoselüler 

karsinoma patogenezinde önemli rol oynayan iki yolağı birden hedeflemesiyle (Ito ve 

ark., 1998; Semela ve Dufour, 2004; Calvisi ve ark., 2006 ve Villanueva ve ark., 

2007) sorafenib, hastalığın ilerlemesini geciktirme potansiyeline sahiptir.  

 

 

ġekil 1.10.Sorafenibin Etki Mekanizması. Sorafenib, tirozin kinaz RAF ve diğer vaskülojenez faktörlerini 

(vasküler endotelyal büyüme faktör reseptörü ve platelet kökenli büyüme faktör reseptörü) inhibe eder. Böylelikle 

alt basamaklardaki hücre büyümesi, anjiyogenez ve metastaz için gerekli olan diğer multikinazlar da inhibe 

edilmiĢ olur. (Wilhelm ve ark., 2008; Nuna ve ark., 2012) 

 

 

Randomize, kontrollü SHARP çalıĢmasında HCC hastalarının plasebo kullanan 

grubunda genel sağkalım süresi 7.9 ay iken; sorafenib kullanan grubunda 10.7 ay 

olduğu ve hastalarda güvenlik profilinin iyi olduğu gözlenmiĢtir (Llovet ve ark., 

2008). Bu da, sorafenibi ilerlemiĢ HCC tedavisinde onaylanmıĢ tek sistemik tedavi 

haline getirmiĢtir. 
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Sorafenib genel sağkalımı uzatmıĢ olsa da, hepatoselüler karsinomaya sahip 

hastalarda sorafenib direnci ile prognozun iyileĢmesi sınırlanmıĢtır. HCC’nin genetik 

heterojenitesinden dolayı sorafenibe karĢı direncin oluĢumu çeĢitli yollardan 

gerçekleĢiyor olabilir. Bunlardan bazıları, PI3K (fosfatidil inozitol 3 

kinaz)/Aktyolağı, JAK-STAT (Janus kinaz/ transkripsiyon sinyal dönüĢtürücü ve 

aktivatörler) yolağı, hipoksik mikroçevre ve epitelyal-mezenkimal geçiĢ (EMT) ile 

ilgilidir.  

 

Chen ve ark.(2011) sorafenibe uzun süre maruz bırakılarak elde edilen dirençli 

HCC hücrelerinde, parental hücrelere kıyasla fosforile Akt ve p85 (PI3K’ın 

düzenleyici bir alttipi) ekspresyonunun artıĢ gösterdiğini gözlemlemiĢlerdir. 

Sorafenibe dirençli HCC hücrelerinin p-STAT3, p-JAK1 ve p-JAK2’yi daha yüksek 

seviyelerde; ve SHP (Src homoloji 2 domaini içeren protein tirozin fosfataz)-1 ve p-

SHP-1’i daha düĢük seviyelerde eksprese ettiği gözlenmiĢtir ve bu JAK-STAT 

yolağının, sorafenib direncinde rol oynadığını gösterir (Tai ve ark., 2012). Hipoksik 

mikroçevre birçok ilaca karĢı dirençte önemli bir faktördür (Bottsford-Miller ve ark., 

2012). Sorafenibin, in vitro ve in vivo koĢullarda hipoksi indükleyici faktör (HIF)-1α 

sentezini azaltmasına rağmen (Liu ve ark., 2012); aynı zamanda anti-anjiyogenik 

etkisinden dolayı tümörün beslenme yetersizliğine ve hipoksisine sebep olur 

(MURAKAMI,2012). Epitelyal-mezenkimal dönüĢüm, normal koĢullarda 

embriyonik geliĢme ve yara iyileĢmesinde görülen epitelyal hücrelerinin mezenkimal 

fenotip kazanmasıdır. Fakat bu etkilerinin yanı sıra, kanserin progresyonuna sebep 

olan invazyon ve metastaza olanak vermesinden dolayı sorafenibe dirençte rol 

oynamaktadır (van Zijl ve ark., 2009; Maheswaran and Rushbrook, 2012). 

 

Sorafenib Ģu anda ilerlermiĢ HCC’de en iyi seçenek olarak değerlendirilse de 

sağkalımı sadece birkaç ay uzatabilmektedir ve direnç geliĢtirip etkisini gösteremez 

hale gelmektedir. Bu nedenle, HCC için yeni ve daha efektif tedavi yöntemlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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1.5.3. Sorafenib ve Ġmmünoterapi 

 

Faz I/II CheckMate-040 klinik çalıĢmasına dahil edilen önceden sorafenib 

kullanmıĢ 154 hastanın, RECIST kritelerine göre genel yanıt oranı %14.3 olarak 

bulunmuĢ ve hastaların %3.2’sindetam remisyon izlenmiĢtir. Bu sonuçlara dayanarak 

Eylül 2017’de FDA, önceden sorafenib kullanmıĢ hastalarda nivolumab (anti-PD-1 

antikoru) kullanımını onaylamıĢtır. Halen devam etmekte olan Faz III randomize bir 

çalıĢma ile de tedavi almamıĢ ileri evre HCC hastalarında nivolumab ile sorafenib 

karĢılaĢtırılmaktadır (El-Khoueiry ve ark., 2017).  

 

AFP (alfa-fetaprotein) düzeyi≥400 ng/ml olan hastalarda ramucirumab 

(VEGFR2 inhibitörü)’ın, ikinci basamak tedavi olarak kullanılması ile genel 

Ģağkalımda plasebo alan hastalara kıyasla 3.1 ay artıĢ gözlenmiĢtir. Böylelikle, kötü 

prognoz ve agresif ilerleyen AFP düzeyi yüksek HCC hastalarına potansiyel yeni bir 

tedavi seçeneği olabilme özelliği göstermesi açısından önem kazanmıĢtır (Chau , 

2017).  

 

Faz II KEYNOTE-224 çalıĢmasında, önceden sorafenib kullanmıĢ ileri derece 

HCC’ye sahip hastalarda tek ajan olarak pembrolizumab (anti-PD-1 antikoru) 

kullanımının genel sağkalımı %17 arttırdığı gözlenmiĢtir. Tedaviye yanıt veren 18 

hastadan 1’inde tam remisyon görülürken; kalanlarda parsiyel remisyon gözlenmiĢtir 

(Zhu ve ark., 2018). 

 

FDA, bevacizumab (anti-VEGF antikoru) ile atezolizumab (anti-PD-L1 

antikoru) (Tecentriq) kombine tedavisinin, ileri seviye veya metastatik HCC’ye sahip 

hastalarda ilk basamak tedavi olarak kullanımının çalıĢılmasına izin vermiĢtir. Bu 

antikorların beraber kullanımının ön bulguları ümit verici niteliktedir. Hala devam 

etmekte olan faz III IMbrave150 çalıĢması (NCT03434379) ile, ileri seviye veya 
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metastaik HCC hastalarında sorafenib ile atezolizumab/bevacizumab 

kombinasyonunun karĢılaĢtırılması amaçlanmaktadır (Stein ve ark., 2018). 

 

ġu an devam eden bir diğer önemli çalıĢma ise HIMALAYA klinik 

çalıĢmasıdır. Bu çalıĢma; durvalumab (anti-PD-L1 antikoru)+tremelimumab (anti-

CTLA-4 antikoru) kombine tedavisinin, durvalumab’a karĢı, tremelimumab’a karĢı 

ve sorafenib’e karĢı etkilerini kıyaslamayı amaçlamaktadır (NCT03298451) (Study of 

Durvalumab and Tremelimumab as First-line Treatment in Patients With 

Unresectable Hepatocellular Carcinoma -ClinicalTrials.gov) 

 

Bugüne kadar yayınlanmıĢ olan çalıĢmalarda genellikle sorafenib sonrası 

progrese olan hastalarda immün denetim noktası hedefli monoklonal antikorlar 

kullanılmıĢtır. Sorafenibin immün denetim noktası moleküllerinin ifadesi üzerindeki 

etkileri net olarak bilinmemektedir. Bu çalıĢmanın amacı; sorafenibin, HCC 

prognozunda önemli yere sahip olan PD-L1 immün kontrol noktasına olan etkisini 

göstermektir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

 

2.1. Deneyde Kullanılan Kimyasallar ve Gereçler 

 

Kullanılan Kimyasallar:  

 DMEM (Capricorn) 

 FBS (Biological Industries) 

 Penisilin-Streptomisin (Biological Industries) 

 Tripsin/EDTA solüsyonu (Biological Industries) 

 DMSO (Sigma) 

 MTT (Chemicon International) 

 Sorafenib (Bayer) 

Kullanılan Cihazlar: 

 CO2’li inkübatör  

 Inverted mikroskop  

 Laminar hava akıĢlı kabin  

 Santrifüj cihazı  

 -80
o
C soğutucu  

 -150 °C soğutucu 

 Su banyosu 

 Hassas tartı  

 Hücre kültürü kapları  

 Tek kullanımlık doku kültürü pipetleri  

 Santrifüj tüpleri  

 Elektronik pipet  

 Otomatik pipet  

 Filtre  

 Vorteks Cihazı 

Kullanılan Solüsyonların Hazırlanması 
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 %10 FBS’li DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 

HazırlanıĢı:500 ml’lik L glutamin içeren DMEM içerisine 50 ml FBS 

ve 5 ml Penisilin-Streptomisin (%1 v/v) eklenerek hazırlandı. 

 MTT Hazırlanması: MTT 5 mg/ml olacak Ģekilde PBS içerisinde 

çözüldü. 100 mg MTT tartılarak 2 ml PBS içine eklendi. Çözünmesi 

için vorteks ile karıĢtırıldı. Hazırlanan solüsyon kabin içinde filtreden 

geçirildi. Santrifüj tüplerine 2’Ģer mL olacak Ģekilde dağıtım yapıldı. 

Saklamak için -80°C  soğutucuya  kaldırıldı. 

 

2.1. Hücre Kültürü 

 

Hücre kültürü çalıĢmalarında kullanılan HEPG2 (insan karaciğer kanseri hücre 

hattı) hücreleri ticari olarak (ATCC, Ġngiltere) satın alınmıĢtır. HUH7 (insan 

karaciğer kanseri hücre hattı) hücreleri Prof. Dr. Mithat BOZDAYI ‘nın (Ankara 

Üniversitesi Hepatoloji Enstitüsü) hediyesidir.  

 

Hücre hatları -150 °C dondurucudan çıkarılıp 37 °C su banyosunda eritildi ve 

laminar hava akıĢlı kabin içerisindeki flasklara alınarak üzerlerine %10 fetal sığır 

serumu (FBS) (Biological Industries, Ġsrail) ve %1 antibiyotik-antimikotik solüsyonu 

(Biological Industries, Ġsrail) içeren besiyeri DMEM (Capricorn, Almanya) eklendi 

ve %5 CO
2
 içeren 37°C inkübatörde çoğalması için bırakıldı. HEPG2 için 4-5 günde 

bir tripsin-EDTA kullanılarak pasajlama yapılırken, HUH7 hücreleri için 1-2 günde 

yapıldı. 

 

 

2.2. Sitotoksisite Deneyleri 
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Büyüme sinyallerini ve anjiyogenezi hedef alan bir protein kinaz inhibitörü 

olan sorafenib (Nexavar, Bayer, Almanya) ilacının kullandığımız hücre hatlarında 

(HEPG2 ve HUH7) tümör hücreleri canlılığı üzerindeki etkisini saptayabilmek için 

sitotoksisite deneyleri yapılmıĢtır. Kültüre edilen hücrelerin Thoma lamı ile sayımı 

yapıldıktan sonra her kuyuda 5x10
3 

hücre olacak Ģekilde 96 kuyucuklu plaklara 

ekimi yapılmıĢtır. Hücreler, çoğalmaları için 37°C %5 CO
2
 içeren inkübatörde 24 

saat boyunca inkübatörde bekletilmiĢtir. Belirlenen sorafenib dozları inkübasyon 

sonrasında hücrelere verilerek 37°C %5 CO2 içeren inkübatörde 72 saat inkübe 

edilmiĢtir. Testte kullanılmak üzere 7 ayrı sorafenib dozu (1000 μM, 100μM, 10μM, 

1μM, 0,1μM, 0,01μM, 0,001μM)  belirlenmiĢtir. Canlılık oranının %100 olması 

beklenen negatif kontrol kuyularına ilaç uygulaması yapılmamıĢtır. 

 

YetmiĢ iki saat inkübasyon sonrası, hücrelerin canlılık oranlarının 

hesaplanması amacı ile önce kuyulardaki besiyerleri çekilmiĢtir. Sonrasında her 

kuyuya 20μl 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrasodium bromide (MTT) 

(Chemicon International, ABD) eklenmiĢtir. Üzerlerine %10 FBS %1 antibiyotik-

antimikotik içeren DMEM besiyerinden 50 μl her kuyuya eklenip tekrar 37°C %5 

CO2 içeren inkübatörde formazan kristalleri oluĢumu gözlemlenene kadar inkübe 

edilmiĢtir. YaklaĢık 1 saat sonra, canlı hücrelerdeki mitokondriyal dehidrogenaz 

enzimleri ile etkileĢime giren MTT solüsyonunun oluĢturduğu formazan kristalleri 

mikroskopta görülmüĢtür. Absorbansın ölçülebilmesi için formazan kristallerinin 

çözündürülmesi gerektiğinden her kuyuya 150 μl dimetil sülfoksit (DMSO) (Sigma, 

ABD) eklenip 45 dakika çalkalayıcıda bekletilmiĢtir. Formazan kristallerinin 

çözündüğü gözlemlendiğinde ELIZA plak okuyucuda (Thermo Scientific-Multiskan 

Go, Almanya) 590 nm ve 620 nm de absorbans değerleri ölçüldü. Negatif kontrol 

grubundaki hücrelerin canlılık oranının %100 olduğu düĢünüldüğünden buna oranla 

diğer dozlardaki canlılık oranları hesaplandı. Sonuçların güvenilirliği için MTT 

deneyi 3 defa tekrarlandı.  
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2.3. Sitotoksisite Deneyi Sonucu Belirlenen Dozların Hücrelere 

Uygulanması 

 

MTT sonuçlarına göre HEPG2 için hücrelerin yarısını öldüren doz (IC50) 18 

μM; HUH7 için ise 7,4 μM olarak hesaplanmıĢtır.  

 

Sorafenibin kandaki pik konsantrasyonunun 11.6-21.5 μM olması(Clark ve 

ark., 2005; Moore ve ark., 2005 ve Strumberg ve ark., 2005) ve çıkan IC50 

değerleriyle, sonraki deneylerde kullanılmak üzere yeni dozlar belirlenmiĢtir. Bu 

dozlar 1 μM, 5 μM, 10 μM ve 20μM’dır.  

 

HUH7 ve HEPG2 hücrelerinin 6 kuyucuklu plaklara, her kuyuda 5x10
5  

hücre 

olacak Ģekilde; her ilaç dozu ve negatif kontrol için üç tekrarlı ekimi yapılmıĢtır. 

Plaklar 24 saat boyunca %5 CO
2
 içeren 37°C’de inkübatörde inkübe edilmiĢtir. 

Ġnkübasyon sonrasında plaklarda ilgili kuyulara önceden belirlenen ilaç dozları 

besiyeri ile birlikte eklenmiĢtir. Ġlaç verilen hücreler 24 saat ve 72 saat %5 CO
2
 

içeren 37°C’de inkübatörde inkübe edildikten sonra toplanıp -80°C’de sonraki 

deneylerde kullanılmak üzere saklanmıĢtır. 

 

 

2.4. Tümör Hücrelerinde Gen Ġfade Tayini 

 

2.4.1. RNA Ġzolasyonu 

 

Daha önce toplanıp -80°C dondurucuya kaldırılan hücrelerden RNA 

izolasyonu yapmak için ticari kit (Zymo Research, A.B.D.) kullanılmıĢtır. Önce lizis 

tamponu ile hücreler parçalanıp homojenize edilmiĢ, sonra genomik DNA 
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eliminasyonu için özel filtrelerin olduğu tüplerde bu lizatlar santrifüj edilmiĢtir. Altta 

kalan kısım RNA yı tutacak olan filtreyi içeren özel tüplere aktarılmıĢtır. DNA nın 

uzaklaĢtırılması için DNA Digestion Buffer eklenmiĢtir.Kitte bulunan yıkama 

solüsyonu ile kolona tutunan RNA dıĢı tüm partiküllerin ortamdan uzaklaĢtırılması 

sağlanıp son aĢamada RNAz DNAz içermeyen ultra saf su kullanılarak kolona 

tutunan RNA santrifüj sonrası elde edilmiĢtir.  

 

 

2.4.2. RNA Konsantrasyon ve Saflık Tayini 

 

Ġzolasyonu yapılan RNA örneklerinin konsantrasyon ve saflıkları 

spektrofotometre cihazı (Beckman Coulter, DU730 Life Science UV/Vis 

Spectrophotometer) ile ölçülmüĢtür. RNA saflıkları2.1 ≥ λ260/λ280 ≥ 1.8 arası olan 

örnekler çalıĢmaya alınmıĢtır.  

 

 

2.4.3. cDNA Sentezi 

 

Genlerin mRNA ekspresyonlarının saptanabilmesi için önceki basamaklarda 

elde edilen total RNA’ların komplementer DNA’ya (cDNA) çevrilme iĢlemi 

yapılmıĢtır. Bunun için her bir örnekten 500 ng RNA alınacak Ģekilde hesaplama 

yapılıp ticari olarak satın alınan kit (Bioline SensiFAST cDNA Synthesis, Ġngiltere)  

ile cDNA sentezi yapılmıĢtır. Ġçerisinde iĢaretli oligo dT ve hexamer primerler 

bulunan bufferdan her bir örnek için 4 μl ve reverse transkriptaz enziminden 1 μl 

eklenip bir karıĢım hazırlanmıĢtır. Her RNA örneğinden 500ng için çekilmesi 

gereken miktarlar da ilgili tüplere eklenip son hacim 20 μl olacak Ģekilde 

hazırlanmıĢtır. Hazırlanan örnekler Thermal Cycler (BIO-RAD C1000 Series Touch 

Thermal Cycler) cihazında sırasıyla 25 °C 10 dk, 42 °C 15 dk, 85 °C 5 dk durduktan 
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sonra komplementer DNA sentez iĢlemi tamamlanmıĢtır. Reaksiyon sonunda hacmi 

20 μl olan cDNA örnekleri RNaz-DNaz içermeyen su (Qiagen, Almanya)ile 100 μl 

son hacme tamamlanmıĢtır. 

 

 

2.4.4. Primer Prob Tasarımı 

 

PD-L1 geni ve referans gen olarak insan Beta-aktin (human beta-actin HBA) 

için EZ-PZR deneyinde kullanılmak üzere ileri ve geri primer ve FAM-TAMRA ile 

boyalı prob tasarımları yapılmıĢtır.  

 

Primer ve prob tasarımında Primer3web (version 4.0.0) programı kullanılmıĢtır 

(Koressaar ve Remm, 2007). Dizaynı yapılan primer ve probların sadece istenilen 

gene spesifik olup olmadığının kontrolü için Primer-BLAST (Ye ve ark., 2012), 

NCBI Blast (Altschul ve ark., 1990) kullanılıp; primerlerin ve probun kendileri veya 

birbirleriyle olan homodimer ve heterodimer bağlanmalarının kontrolü için ise IDT 

OligoAnalyzer 3.1 (Owczarzy ve ark., 2008) ve PerlPrimer (Marshall, 

2004)programları kullanılmıĢtır. Çizelge 2.1’debu programlarla tasarlanan primer ve 

prob dizileri gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.1.EZ-PZR için tasarlanılan primer ve prob dizileri 
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2.4.5. Kantitatif EĢ Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (EZ-PZR) 

 

Gerçek zamanlı PZR’de HEPG2 ve HUH7 hücrelerinde 1,5, 10 ve 20 μM 

sorafenib dozları uygulanması ardından hücrelerde PD-L1 ekspresyonlarına bakıldı. 

 

Her hücrenin her dozuna ait elde edilen cDNA örneklerine, 96 kuyucuklu 

platelerde çalıĢılacak her bir gen (HBA VE PD-L1 ) için toplam hacim 10 μl olacak 

Ģekilde, kendisine özgü tasarlanan primer çifti, FAM-TAMRA boyalı Taqman 

probları, qPCR Mix (Solis Biodyne 5x Hot FirePol Probe Mix Plus (No Rox), 

Estonya) ve RNaz-DNaz içermeyen su (Qiagen, Almanya) eklenmiĢtir. Sonrasında 

Çizelge 2.2‘da gösterilen reaksiyon koĢullarında amplifikasyon yapılmıĢ ve qPCR 

cihazında (Biorad C1000 Thermal Cycler CFX96 RealTime System) ekspresyon 

analizleri yapılmıĢtır. PZR reaksiyonu sonunda elde edilen Cq değerleri ve 

amplifikasyon eğrileri kaydedilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.2.EZ-PZR için reaksiyon koĢulları 

 Sıcaklık Süre Döngü Sayısı 
Polimeraz 

Aktivasyonu 95 °C 15 dk 1 

Denatürasyon 95 °C 20 sn 
40 

Başlama-Uzama 60 °C 60 sn 

Soğutma 37 °C 10 dk 1 

 

 

2.4.6. PZR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi ile Kontrolü 

 

Kantitatif PZR ile elde edilen ürünlerin amplifiye olup olmadıkları, %2’lik 

agaroz jelde yürütülerek test edilmiĢtir. Bunun için 50 bp DNA ladder (Bioron, 

304007) ve 5X’lik yükleme boyası (Promega, M791A) kullanılarak jelde yürütülen 
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örnekler daha sonra jel görüntüleme cihazında (Bio-Rad Gel Doc XR, ABD) 

görüntülenmiĢtir. 

 

 

2.4.7. Akım Sitometrisi ile Tümör Hücrelerinde PD-L1 Ġfade Tayini 

 

ÇalıĢmada kullanılan her bir sorafenib dozu (1, 5, 10 ve 20 μM) için HEPG2 ve 

HUH7 hücrelerinin 6 kuyucuklu plaklara her kuyuda 5x10
5
 hücre olacak Ģekilde 

ekimi yapılmıĢtır. Verilerin güvenilirliği açısından her doz için 3 tekrar olacak 

Ģekilde ekimler yapılmıĢtır. Sorafenibin farklı dozları ilgili kuyulara besiyeri ile 

verildikten 72 saat sonra akım-sitometri cihazında okuma yapabilmek amacıyla 

hücreler kuyulardan kaldırılmıĢtır. Hücrelerin yüzeyden kaldırılması amacı ile 

rutinde kullanılan tripsin-EDTA yerine, yüzeylerinde bulunan  proteinlerin zarar 

görmemesi için Cell Dissociation Buffer (Gibco ThermoFisher, ABD) kullanılmıĢtır.  

 

Yüzeyden kaldırıldıktan sonra hücreler PBS (1X), %2 FBS, %0.09 sodyum 

azide ve 2 mM EDTA içeren flow buffer ile yıkanıp santrifüjlendikten (300g 5dk +4 

o
C) sonra pelletlerin üzerine 90 μl flow buffer ve 5 μl PE-iĢaretli anti-PD-L1 antikoru 

(PE anti-human CD274, Biolegend)  eklenmiĢtir. Yirmi dakika karanlıkta oda 

ısısında inkübe edilen hücreler flow buffer ile tekrar yıkanıp flow tüplerine 

aktarılmıĢtır. Minimum 10
3 

hücre olacak Ģekilde akım sitometri cihazında (Beckman 

Coulter Navias Flow Cytometer) tümör hücrelerinin yüzeylerinde bulunan PD-L1 

ifadeleri saptanmıĢtır. 

 

 

2.5. Ġstatistik 
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In vitro sitotoksisite testlerinde sorafenibin hücre canlılığı üzerine etkilerinin 

hesaplanmasında non-lineer regresyon analizi kullanılmıĢtır.  

 

Kantitatif PZR sonrasında her bir hücre için üç tekrarlı değerlerinin ΔΔCt 

metodu (yaklaĢım metodu) ile değerleri saptanıp SPSS programında Tek Yönlü 

ANOVA testi ile ilaç verilen hücreler ile kontrol hücreleri arasındaki gen ifade 

farklılıklarının oranı bulunmuĢtur.  
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3. BULGULAR 

 

 

3.1. Sorafenibin Tümör Hücrelerinin Canlılığı Üzerine Etkileri 

 

Sorafenibin hücre canlılığı üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla MTT testi 

uygulandı. Kontrol grubu olarak ilaç verilmeyen hücreler baz alındı ve 72 saatlik 

inkübasyon sonucunda bu gruptaki absorbans değerleri %100 canlılık olarak alınarak 

diğer dozlardaki canlılık oranları hesaplandı. Sorafenibin HEPG2 ve HUH7 

hücrelerinin canlılılığı üzerine etkileri Ģu Ģekilde bulunmuĢtur: HEPG2’de  0,1 µM 

dozu hariç sorafenib dozu arttıkça hücre canlılığı azalmaktadır (ġekil 3.1) ve bu 

hücrelerde sorafenibin canlılığı %50 azaltan inhibitör konsantrasyon 50 (IC50) 

değeri 18 µM olarak belirlenmiĢtir; HUH7 hücrelerinde ise 0,01 µM dozu dıĢındaki 

dozlarda canlılık giderek azalmıĢtır (ġekil 3.2) ve IC50 değeri 7,4 µM olarak 

belirlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre HEPG2 hücreleri, HUH7 hücrelerine göre 

sorafenibe daha dirençli bulunmuĢtur. 

 

ÇalıĢmamızda sorafenibin gen ifadeleri üzerindeki etkilerini test edeceğimiz 

dozlar olarak her iki hücre grubuna da uyarlanabilecek ve ayrıca klinikte kullanılan 

sorafenibin standsart dozu (800 mg/gün) ile elde edilebilen kan düzeylerini de 

kapsayacak Ģekilde 1, 5, 10 ve 20 µM olmak üzere 4 farklı doz belirlendi.  
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ġekil 3.1.HEPG2 Hücrelerinde Sorafenibin Belirli Dozlarının Hücrelerin Canlılığı Üzerine Etkileri 

 

 

ġekil 3.2.HUH7 Hücrelerinde Sorafenibin Belirli Dozlarının Hücrelerin Canlılığı Üzerine Etkileri 
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3.2. Sorafenibin Tümör Hücrelerinde PD-L1 Gen Ġfadesi Üzerindeki 

Etkileri 

 

3.2.1 RNA Örneklerinin Saflık ve Konsantrasyonları 

 

Ġzole edilen total RNA saflıkları, eĢ zamanlı PZR deneyleri için kabul 

edilebilecek optimum sınırlarda çıkmıĢtır. Her bir örnekten toplam 500 ng total RNA 

kullanılarak cDNA sentezleri yapılmıĢtır. Ġzolasyonu yapılan RNA örneklerinin 

saflık ve konsantrasyonları  Çizelge 3.1 ve 3.2’de gösterilmiĢtir.  

 

Çizelge 3.1.HEPG2 hücrelerinden izole edilen RNA’ların saflık ve konsantrasyon değerleri 

HEPG2 Hücresi Saflık Konsantrasyon 

 

(λ260/ λ280) (μg/ml) 

24 Saat Kontrol 1.961 928.79 

1 μM Sorafenib 1.934 760.71 

5μM Sorafenib 1.925 653.16 

10μM Sorafenib 1.958 283.31 

20μM Sorafenib 1.951 184.37 

   72 Saat Kontrol 1.960 883.15 

1 μM Sorafenib 1.981 565.00 

5μM Sorafenib 2.017 404.78 

10μM Sorafenib 2.168 78.324 

20μM Sorafenib 1.728 39.539 

 

 

Çizelge 3.2.HUH7 hücrelerinden izole edilen RNA’ların saflık ve konsantrasyon değerleri 

HUH7 Hücresi Saflık Konsantrasyon 

 

(λ260/ λ280) (μg/ml) 

24 Saat Kontrol 1.796 824.14 

1 μM Sorafenib 1.791 867.28 

5μM Sorafenib 1.831 297.95 
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10μM Sorafenib 1.787 289.54 

20μM Sorafenib 1.887 147.25 

   72 Saat Kontrol 1.900 500.84 

1 μM Sorafenib 1.855 1110.4 

5μM Sorafenib 1.818 293.57 

10μM Sorafenib 1.907 174.75 

20μM Sorafenib 1.947 53.117 

 

 

3.2.2. Belirlenen Dozlarda Uygulanan Sorafenibin Tümör Hücrelerindeki 

PD-L1 Gen Ġfadesi Üzerine Etkisi 

  

İn vitro sitotoksisite deneylerinden sonra hücrelere verilmeye karar verilen 1 

μM, 5 μM, 10 μM, 20 μM sorafenib dozları, 24 ve 72 saat süreyle hücrelere 

uygulanmıĢtır. Ġnkübasyon sonrasında ilacın hücrelerdeki PD-L1 gen ekspresyonu 

üzerine etkisi, ΔΔCt metodu (yaklaĢım metodu) kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

Referans gen olarak insan beta aktin (HBA) geni kullanılmıĢtır. Ġlaç uygulanmamıĢ 

ve 1, 5, 10, 20 μM dozlarında sorafenib verilmiĢ anti-PD-L1 antikoru uygulanmıĢ 

HEPG2 ve HUH7 hücrelerindeki PD-L1 gen ifade değiĢiklikleri Çizelge3.3’te 

gösterilmektedir. Ġstatiksel olarak bakıldığında, 24 saat inkübasyon sonrasında 

HEPG2 hücreleri için tüm dozlarda kontrole göre anlamlı bir azalma görülürken; 72 

saat inkübasyon sonrası yalnızca 20 μM dozunda anlamlı bir artıĢ görülmüĢtür (ġekil 

3.3 ve 3.4). HUH7 hücre hattında  24 saatte5 μM dozunda bir azalma izlenirken diğer 

dozlarda anlamlı değiĢiklik saptanmamıĢtır. Buna karĢılık 72 saatlik inkübasyonda 1, 

5 ve 10 μM dozlarında PD-L1 geni mRNA ifadesi azalırken 20 μM dozunda 

HEPG2’dekine benzer Ģekilde bir artıĢ izlenmiĢtir (ġekil 3.5 ve 3.6).  
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Çizelge 3.3.Sorafenib verilen HEPG2ve HUH7 hücrelerindeki PD-L1 gen ifadesi oranları (Ortalama ± 

Standart Hata) (*p<0.05) 

Sorafenib Dozları 
Hücreler 

HEPG2 HUH7 

Kontrol 24 Saat 1,000 ± 0,000 1,0000 ± 0,0000 

1 μM 0,3413 ± 0,05524 * 1,4599 ± 0,88537 

5 μM 0,3323 ± 0,11961 * 0,2516 ± 0,15947 

10 μM 0,5931 ± 0,41572* 1,1243 ± 0,81145 

20 μM 0,3109 ± 0,09666* 2,1728 ± 0,97837 

   

Kontrol 72 Saat 1,000 ± 0,000 1,000 ± 0,000 

1 μM 0,9112 ± 0,26184 0,4898 ± 0,37176 

5 μM 1,1607  ± 0,46957 0,3533 ± 0,10740 

10 μM 0,8144 ± 0,40141 0,3000 ± 0,25243 

20 μM 1,7551  ± 0,40570 * 1,5125 ± 1,11742 

 

 

 

 

ġekil 3.3.24 saat inkübasyon sonrası ilaç uygulanmamıĢ ve farklı dozlarda ilaç uygulanmıĢ HEPG2 

hücrelerindeki PD-L1 gen ifade oranları (*p<0.05) 
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ġekil 3.4.72 saat inkübasyon sonrası ilaç uygulanmamıĢ ve farklı dozlarda ilaç uygulanmıĢ HEPG2 

hücrelerindeki PD-L1 gen ifade oranları (*p<0.05) 

 

 

 

ġekil 3.5.24 saat inkübasyon sonrası ilaç uygulanmamıĢ ve farklı dozlarda ilaç uygulanmıĢ HUH7 

hücrelerindeki PD-L1 gen ifade oranları. 
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ġekil 3.6.72 saat inkübasyon sonrası ilaç uygulanmamıĢ ve farklı dozlarda ilaç uygulanmıĢ HUH7 

hücrelerindeki PD-L1 gen ifade oranları. 

 

 

3.3.PZR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi ile Kontrolü 

 

EZ-PZR amplifikasyonu yapılan örneklerde amplifike olan kuyucuklardaki 

örnekleri doğrulama amacıyla %2’lik agaroz jelde yürütme yapılmıĢtır(ġekil 3.7). 

 

 

ġekil 7.Agaroz Jel Görüntüsü 
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3.4. Akım Sitometrisi ile Tümör Hücrelerinin PD-L1 Ġfade Tayini 

Sonuçları 

 

Tez çalıĢmamızda gen ifade düzeylerinin yanı sıra akım-sitometri yöntemiyle 

de PD-L1 düzeylerine bakıldı. Bu amaçla HEPG2 ve HUH7 hücreleri belirlenen 

dozlarda (1 μM, 5 μM, 10 μM, 20 μM) 72 saat boyunca sorafenibe maruz bırakıldı. 

ÇalıĢmada negatif kontrol olarak hiç ilaç vermediğimiz bir grup kullanıldı.  Hücreler 

72 saat sonunda hücre disosiyasyon buffer ile kaldırıldıktan sonra PE-iĢaretli anti-

PD-L1 antikoru ile boyanarak akım sitometrisinde minimum 10.000 hücre sayılarak, 

PD-L1 pozitiflik oranları tayin edildi. 

 

ġekil 3.7 ve Çizelge 3.4’te HEPG2 hücrelerinin doza bağlı olarak PD-L1 

değiĢimi görülmektedir. Buna göre, sorafenib verilmeyen hücrelere göre 1 ve 5 μM 

dozlarında PD-L1’de azalıĢ gözlemlenirken; sorafenibin 10 ve 20 μM dozlarında 

hücre yüzeyinde bulunan PD-L1’de artıĢ gözlenmiĢtir.  

 

ġekil 3.8 ve Çizelge 3.5’te HUH7 hücrelerinin sorafenib dozlarına göre PD-L1 

ifadesindeki değiĢimler görülmektedir. Buna göre,sorafenib verilmeyen hücrelere 

göre sorafenibin tüm dozlarında artıĢ gözlenmektedir ve bu artıĢın doz artıĢı ile 

doğrusal orantıda arttığı görülmektedir.  
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ġekil 3.8.Sorafenibin Dozlarına Göre HEPG2 Hücrelerindeki PD-L1 Ġfadelerinin Akım-Sitometri 

Sonuçları 
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Çizelge 3.4.HEPG2 PD-L1 ifadesinin akım-sitometri sonuçlarına göre doza bağlı değiĢim grafiği 
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ġekil 3.9.Sorafenibin Dozlarına Göre HUH7 Hücrelerindeki PD-L1 Ġfadelerinin Akım-Sitometri 

Sonuçları 
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Çizelge 3.5.HUH7 PD-L1 ifadesinin akım-sitometri sonuçlarına göre doza bağlı değiĢim grafiği 
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4.TARTIġMA 

 

 

Hepatoselüler karsinoma kötü prognoza sahip, agresif seyirli bir tümör 

çeĢididir. Erken evrelerde tanı konulan ve özellikle karaciğer rezervi yeterli olan 

hastalarda lokal tedavi yöntemleri ile uzun sağkalımlar elde edilebilirken; ilerlemiĢ 

hastalarda tedavide en sık kullanılan seçenek sistemik sorafenib tedavisidir. Fakat 

sorafenib, sağkalımı yalnızca birkaç ay uzatabilmektedir ve zamanla direnç 

geliĢmesinden dolayı etkisini yitirmektedir. Gao ve ark. (2009), PD-1/PD-L1’in 

HCC’de artmıĢ olmasını kötü prognozla iliĢkilendirmiĢtir. Bu nedenle sorafenibin 

immün kontrol noktalarını hedefleyen bir tedavi Ģekli ile kombinasyonunun, 

HCC’nin durdurulması açısından baĢarılı olacağı öngörülmektedir. 

 

Kanser tedavisinde immün kontrol noktalarını hedefleyen monoklonal antikor 

kullanımı ile önemli baĢarılar elde edilmeye baĢlanmıĢtır. Anti-PD-1/PD-L1 

antikorları, melanoma ve akciğer kanserleri baĢta olmak üzere birçok tümörde 

kullanılmakla birlikte tedavi baĢarısı sınırlı kalmaktadır. Bu ilaçların kansere karĢı 

etkinliğini arttırmak amacıyla kemoterapi, hedefe yönelik tedavi, radyasyon ve 

aĢılarla kombinasyonları araĢtırılmaktadır. 

 

Klinik çalıĢmalarda PD-1/PD-L1 denetim noktasını hedefleyen ilaçların 

özellikle sorafenib sonrasında etkinliği gösterilmiĢtir (El-Khoueiry ve ark., 2017b). 

Birinci basamakta ise sorafenib ile karĢılaĢtırmalı çalıĢmaları devam etmektedir. 

Sorafenibin tümör hücreleri üzerindeki PD-L1 ifadesini nasıl etkilediği iyi 

bilinmemektedir. Sorafenibin PD-L1 ifadesi üzerindeki etkileri özellikle bu ilacın 

denetim noktası inhibitörleri ile birlikte ya da alternatif kullanımı konusunda bir 

ipucu sağlayabilir. 
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Tez çalıĢmamızda, farklı dozlarda sorafenib uygulananan HCC hücrelerinde 

PD-L1 ekspresyon değiĢikliği araĢtırılmıĢtır. HEPG2 hücrelerinde 24 saat 

inkübasyon sonrası, sorafenibin tüm dozlarında kontrole göre PD-L1 ifadesinde 

azalma olduğu bulunmuĢtur (ġekil 3.3). 72 saatlik inkübasyon sonrasında ise 

yalnızca 20 μM sorafenib dozunda kontrole göre anlamlı bir artıĢ görülmüĢtür (ġekil 

3.4) HUH7 hücrelerinde ise 24 saatlik inkübasyonda 5 μM dozunda azalma 

izlenirken diğer dozlarda anlamlı bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir (ġekil 3.5) 72 saatlik 

inkübasyonda ise HUH7 hücrelerinde 1-10 μM dozlarında PD-L1 ifadesinde bir 

azalma izlenirken 20 μM dozunda bir artıĢ izlenmiĢtir (ġekil 3.6). Benzer olarak 

akım sitometrisinde de sorafenibin, 1 ve 5 μM dozlarında HEPG2 hücrelerinin 

yüzeyinde PD-L1 ekspresyonunu azaltırken 10 ve 20 μM dozlarında arttırdığı 

bulundu (ġekil  3.7) Bu sonuçlar sorafenibin düĢük dozlarda, hücre tipine göre 

değiĢkenlikler gösterse de HCC’de PD-L1 mRNA ifadesini baskılayabileceğini 

düĢündürmektedir. Ancak 72 saatlik inkübasyonda mRNA ifadelerindeki baskılanma 

azalmaktadır. Deney planımız her ne kadar uzun süreli ilaç kullanımını modellemese 

de yine de uzun süreli sorafenib kullanımında PD-L1 ifadesinde farklı etkilenmeler 

olabileceğine iĢaret etmektedir. Sorafenibin yüksek dozlarında PD-L1 ifadesinin hem 

mRNA ve hem de akım sitometrisinde hücre yüzeyinde artmıĢ olması (ġekil 3.4, 3.6, 

3.7 ve 3.8) bu ilacın immün denetim noktası inhibitörleri ile birlikte kullanırken 

dozların azaltılmasının daha yararlı olabileceğini düĢündürmektedir.   
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5.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 

ÇalıĢmada kullanılan 2 farklı hepatoselüler karsinoma hücre hattında (HEPG2 

ve HUH7) EZ-PZR ve akım-sitometri yöntemiyle PD-L1 düzeyi belirlenmiĢtir. 

HEPG2 hücrelerinde 24 saat inkübasyon sonrasında sorafenib farklı dozlarda (1-20 

μM) uygulandığında PD-L1 düzeylerinde düĢüĢ gözlenmiĢtir. Fakat 72 saat 

sonrasında da sorafenibin düĢük dozlarında PD-L1 mRNA ifadesinde bir azalma 

izlenirken 20 μM dozda uygulanan sorafenib, PD-L1 düzeyini kontrole göre 

neredeyse 2 kat arttırmıĢtır. Bu bilgiler, düĢük dozda ve daha az süre sorafenibe 

maruz kalan hücrelerin prognozunun daha iyi olabileceğini düĢündürmektedir. Aynı 

zamanda, uzun süre sorafenibe maruz bırakılan hücrelerde PD-L1 ekspresyonunun 

artıĢı HCC’li hastalarda sorafenib direncinde bir faktör olabilir ve bu, hastalarda 

sorafenibin anti-PD-L1 antikoru ile kombinasyonunun kullanılmasının yararlı 

olabileceğine iĢaret etmektedir. Ancak çalıĢmamızın sadece in vitro koĢullarda 

yapılması sebebi ile daha net bilgiye ulaĢabilmek için hem sorafenibin hem de 

sorafenib+anti-PD-L1 antikor kombinasyonunun hasta doku örneklerinde ve fare 

modellerinde test edilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 

 

Sorafenibin Hepatoselüler Karsinomada PD-L1 Üzerine Etkisi 

 

Hepatoselüler karsinoma kansere bağlı ölümlerde baĢta gelen nedenlerden 

biridir. HCC’nin tedavisinde en sık kullanılan sistemik ilaç sorafenibtir. Sorafenib, 

hasta sağkalımını yalnızca birkaç ay uzatabilmekte ve zamanla geliĢen direnç sebebi 

ile etkisiz hale gelmektedir. HCC’de artmıĢ PD-L1 düzeyleri kötü prognozla 

iliĢkilendirilmiĢtir. Bu çalıĢmada sorafenibin, immün kontrol noktalarında önemli bir 

yeri olan PD-L1 üzerine etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢmada 2 farklı insan hepatoselüler karsinoma hücre hattı (HEPG2 ve 

HUH7) kullanılmıĢtır. Hücrelere 1, 5, 10 ve 20 μM olmak üzere farklı dozlarda 

sorafenib, 24 saat ve 72 saat boyunca uygulanmıĢtır. Ġnkübasyon sonrasında toplanan  

hücrelerde eĢ zamanlı PZR yöntemiyle PD-L1 düzeylerine bakılmıĢtır. Ayrıca 72 

saat  inkübasyon sonrasında, yüzeylerinde PD-L1 eksprese eden hücre oranları akım-

sitometri ile tayin edilmiĢtir. 

EĢ zamanlı PZR sonuçlarına göre; HEPG2 hücrelerinde 24 saat sonrasında 

kontrole göre sorafenibin tüm dozlarında PD-L1 ekspresyonunda azalma görülürken; 

72 saat sonrasında yalnız 20μM dozda kontrole göre istatiksel olarak anlamlı bir artıĢ 

izlenmiĢtir. HUH7 hücrelerinde de benzer olarak 1-10μM dozlarında24 ve 72 saat 

sonrasında kontrole göre anlamlı olmamakla birlikte bir azalma izlenmiĢtir. Benzer 

olarak akım-sitometrisinde de PD-L1 eksprese eden hücre oranları, HEPG2 

hücrelerinde sorafenibin düĢük dozlarında (1 ve 5 μM) kontrole göre azalırken; 

yüksek dozlarda artıĢ görülmüĢtür. HUH7 hücrelerinde ise sorafenibin 1 μM dozunda 

belirgin bir fark izlenmezken diğer dozlarında PD-L1 ifadesinde belirgin bir artıĢ 

izlenmiĢtir.  

Bu sonuçlar, sorafenibin düĢük dozlarında ve kısa süreli uygulanmasında PD-

L1 ifadesini azalttığını; uzun süre veya yüksek dozda uygulamanın arttırdığını 

göstermektedir. Ayrıca düĢük dozlarda sorafenibin immün denetim noktasını 

hedefleyen anti-PD-1 veya anti-PD-L1 monoklonal antikorlarla birlikte kullanımının 

daha ileri modellerde test edilmesinin yararlı olabileceğini düĢündürmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Anti-PD-L1 antikoru, HCC, Ġmmünoterapi, PD-L1,  

Sorafenib 
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SUMMARY 

 

The Effects of Sorafenib on PDL1 Expression in Hepatocellular 

Carcinoma 

Hepatocellular carcinoma is one of the leading cause of cancer-related deaths. 

The most common systemic therapy for HCC is the sorafenib therapy. Although 

sorafenib therapy increases the median survival for a couple of months and it 

becomes ineffecitve after a while due to durg resistance. Elevated PD-L1 levels on 

HCC is associated with poor prognosis. In this study we investigated the effect of 

sorafenib on PD-L1 expression on HCC cell lines. 

In order to accomplish our purpose we studied PD-L1 levels in two different 

cell lines (HEPG2 ve HUH7). The cells were treated with certain doses of sorafenib 

(1, 5, 10 and 20 μM) for 24 hours and 72 hours. The cells were collected after the 

incubation and analyzed by qPCR to determine the expression of the  PD-L1 gene.  

In additon, PD-L1 protein expression on the cell surface at 72 hours was analyzed by 

flow-cytometry. 

According to the results of qPCR, HEPG2 cells incubated by all doses for 24 

hours showed less PD-L1 comparing to control, yet after 72 hours incubation there 

was only one statistically significant increase of PD-L1 at the dose of 20μM. 

Similarly HUH7 cells showed decrease of expression in cells treated with 1-10μM 

doses of sorafenib both after 24 and 72 hours incubation.  

Furthermore the results of flow-cytometry shows in HEPG2 cells, lower doses 

of sorafenib (1 and 5μM) induced lower PD-L1 expression compared to higher doses 

of sorafenib (10 and 20μM). In HUH7 cells there was no significant difference for  

the 10 μM dose of sorafenib, however forthe other doses there were clear 

increasingof the PD-L1 expressions.  

In conclusionour results show that short-term and small doses of sorafenib may 

decrease PD-L1 expression and long-term exposure to sorafenib induce the ligand 

expression. It could be reasonable to study sorafenib in combination with anti-PD-1 

and anti-PD-L1 mAb. 

 

Keywords: Anti-PD-L1, HCC, Immunotherapy,  PD-L1, Sorafenib 
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