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Sonuç ve Tartışma: Kromozomun 19q13.1 bölgesinde lokalize olan TGFβ1 genindeki ilgili bölge, 
Türk dudak damak yarıklı hastalarda çalışılmamış ve ülkemizdeki sıklığı belirlenmemiştir. Çalışma 
sonucunda bu gendeki değişimler Pro10Leu ve Arg25Pro polimorfizmleri olarak dudak damak 
yarıklı Türk hastalarda tespit edilmiştir.
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Amaç: Dosetaksel’e duyarlı (PC-3- DU-145) ve dirençli (PC-3/R- DU-145/R) insan prostat 
kanseri hücre hatlarında sentezlenen anjiojenik sitokinleri belirlemek ve ekspresyon düzeylerini 
karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: İnsan prostat kanseri hücre hatları (PC-3 - DU-145), 30 gün süresince, artan 
dozlarda (0.1-1-10 nM) dosetaksele maruz bırakıldı. Dirençli populasyonların seçilmesinde 
dosetaksel’in IC

50
 değerlerindeki artış referans alındı. Hücrelerin %50’sini öldüren dosetaksel 

konsantrasyonları (IC
50

), XTT hücre canlılık testlerinden edilen verilerle hesaplandı. Çoğaltılan 
duyarlı ve dirençli prostat hücre hatlarındaki anjiojenik sitokinlerin belirlenmesinde, sitokin antikor 
array (çoklu western blot yöntemi) kullanıldı. Anjiyojenik sitokin array kitlerinden amaca uygun 
olan RayBio Human Angiogenesis Antibody Array 1 tercih edildi. 

Bulgular: Dosetaksel’e duyarlı insan prostat kanseri hücre hatlarında (PC-3 - DU-145) birbirinden 
farklı anjiyojenik sitokinlerin sentezlendiği tespit edildi. PC-3 hücre hattında; GROα, Angiogenin, 
IL-8, TIMP-1, TIMP-2, MCP-1 ve EGF; DU-145 hücre hattında ise GROα, IGF-1, IL-6, IL-8, TIMP-
1, TIMP-2, MCP-1 ve RANTES anjiyojenik sitokinlerinin sentezlendiği gözlendi. Dosetaksele 
duyarlı her iki hücre hattında ortak sentezlenen sitokinler GROα, IL-8, TIMP-1, TIMP-2, MCP-1 
dir. Duyarlı hücre kültürlerinden farklı olarak, dosetaksel’e dirençli PC-3/R kültürlerinde; GROα, 
IGF-1, IL-6, IL-8, MCP-1, Angiogenin, TIMP-2 ve VEGF, DU-145/R kültürlerinde ise; Angiogenin, 
IL-8, TIMP-1 ve TIMP-2 anjiyojenik sitokinlerinin sentezlendiği belirlendi. PC-3 ve PC-3/R hücre 
kültürlerinde sentezlenen anjiyojenik sitokin panellerinin karşılaştırmalı analizinde GROα, IL-
8, MCP-1 ve TIMP-2 moleküllerinin, DU-145 ve DU-145/R hücre kültürlerinin karşılaştırmalı 
analizinde ise IL-8 ve TIMP-2 moleküllerinin ekspresyon düzeylerinde anlamlı farklılık bulundu. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada, dosetaksele duyarlı ve dirençli prostat kanseri hücre 
populasyonlarının eksprese ettiği anjiyojenik sitokinler ve ekspresyon düzeyleri belirlendi ve 
karşılaştırmalı analizi yapıldı. Böylece, dosetaksele duyarlı ve dirençli prostat hücre hatlarının 
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anjiyojenik sitokin parametreleri açısından karakterizasyonu gerçekleştirildi. Dosetaksel’e dirençli 
prostat kanserinde yeni tedavi seçeneklerinin araştırılmasında kullanılan model sistemlerinden biri 
olan in vitro hücre kültürü araştırmaları için temel veriler ortaya kondu.
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145, PC-3/R ve DU-145/R, anjiyojenik sitokinler
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Amaç: Resveratrol, çoğunlukla kırmızı üzümde (Vitis vinifera) bulunan ve antioksidan özelliklerinin 
yanısıra son yıllarda antiproliferatif özellikleriyle de dikkat çeken bir polifenoldur. Bu çalışmanın 
amacı, Resveratrol ajanının antiproliferatif etkilerini, prostat (DU-145 ve PC-3), meme (MCF-7 
ve MDA-MB-231), yumurtalık (OVCAR-3 ve MDAH-2774) kanseri hücre kültürlerinde, hem 
eş zamanlı ve sürekli veri sunan xCELLigence sistemi ile hem de kesikli olarak üç farklı zaman 
diliminde veri sunan XTT yöntemi ile ölçümlemek ve bulguları karşılaştırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: 104/kuyucuk canlı hücre, bir adet 96’lık elektronik mikroplakaya, üç 
adet de normal 96’lık mikroplakaya ekildi. 24 saatlik tutunma süresi sonunda hücrelere, artan 
konsantrasyonlarda (30-300 µM) Resveratrol ajanı uygulandı. xCELLigence (Roche) hücre canlılık 
takip sisteminde 96 saat boyunca izlenerek, saat başı veri toplandı. XTT (Roche) yönteminde ise üç 
farklı zaman diliminin (24, 48, 72 saat) sonundaki veriler analiz edildi.

Bulgular: IC
50

 konsantrasyonları, xCELLigence ve XTT yöntemlerinden elde edilen doz cevap 
eğrileri kullanılarak hesaplandı. XTT yönteminin verileri Calcusyn (Biosoft, 2.0) yazılımına 
aktarılarak, xCELLigence verileri ise sisteminin kendi yazılımı ile hesaplanırken hesaplandı. Buna 
göre XTT yöntemiyle elde edilen IC50 değerleri, 91.5, 84.5, 130, 102, 71, 62.6 µM olarak sırasıyla 
PC-3, DU-145, MCF-7, MDA-MB-231, OVCAR-3 ve MDAH-2774 hücre hatlarında hesaplandı. 
IC

50
 değerleri, xCELLigence yönteminde ise sırasıyla 81, 65, 122, 92, 44.6, 53 µM olarak belirlendi. 

Sonuçve Tartışma: In vitro hücre kültürlerinde birden fazla canlılık izleme yöntemi kullanılmaktadır. 
Bu yöntemler kendi içinde hassasiyet, değişkenlik yüzdesi, kullanım kolaylığı, verilerin tutarlılığı 
ve güvenirliliği bakımından farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, üç farklı zaman diliminde kesikli veri 
sunan klasik XTT yöntemi ile eş zamanlı ve sürekli veri sunan xCELLigence sistemi, bahsedilen 
parametreler açısından karşılaştırılmıştır. Resveratrolun antiproliferatif etkilerinin belirlenmesinde, 
xCELLigence sisteminin, XTT yöntemine göre daha hassas olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla 
sitotoksik ajanların hücre kültürlerindeki etkilerini, eş zamanlı ve dinamik izlemede, xCELLigence 
sistemi, tercih edilebilir, hassas bir yöntemdir.
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