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Transforme Edici Büyüme Faktörü 
{Transforming Growth Factor) Alia'nın 
Özellikleri, Kanser Hücreleri ve Ülser 
Yaraları Üzerindeki Etkileri 
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Transforme Edici Büyüme Faktörü (Transforming Growth 
Factor) Alfa'nuı Özellikler~ Kanser Hücreleri ve Ülser 

Yaraları Üzerindeki Etkileri 
Özet : Transforme edici büyüme faktörü alfa (transjorming 
growth factor alpha-TGFa), ilk kez Moloney mürin sarkoma 
virüsleriyle dönüştürülmüş mürin 3T3 fibroblast ortamında 
saptanmış olan, 50 aminoasit içeren tek zincirli bir po
lipeptitdir. TGFa, mide asit sekresyonunu inhibe eden, akut 
yaralanmalara karşı mide mukozasını koruyan ve ülser iyi
leşmesine yardınıcı olan mitojenik bir polipeptitdir. Ayrıca 
kornea ve deri gibi dokularda da yara iyileşmesinde önemli 
rol oynar. Fakat neoplastik gelişimdeki rolü hala açık
lanamamıştır. TGFa'nın düzeyleri pekçok dokularda ol
dukça düşüktür, faka! kendini yenileyen dokular üzerindeki 
son gözlenılerde (örneğin deri ve gastrointestinal sistem) 
TGFa, belirgin konsantrasyonlarda ölçülmüştür. Bu bi
limsel tarama/derleme makalesinde TGFa'nın keşfi, özel
likleri, in vivo aktivitesi, in vitro aktivitesi, mide ülserleri ve 
kanser üzerindeki iyileştirici etkisi tartışılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Transforme edici büyüme faktörü 

alfa, yara iyileşmesi, mide ülseri, 
kanser, antitümör. 
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Sitokinler, hücre büyümesi, hücre aktivasyonu, doku 
yenilenmesi, bağ doku oluşumu, morfojenesis (can
lılarda dış şeklin oluşumu), inflamasyon ve im
munolojik cevap oluşumu gibi önemli biyolojik olay
lan düzenleyen, genellikle glikoprotein yapısında 
olan ve molekül ağırlıkları 8-25 kDa arasında değişen 
tek zincirli proteinlere verilen genel isimdir. Bu pro
teinler lenfositler tarafından üretiliyorsa lenfokin, 
monosit veya makrofajlarca üretiliyorsa monokin, 

The Characteristics ofTransforming Growth Facwr Alpha and 
its Effects on the Cancer Cells aııd Ulcer Wounds 

Summary : Transforming growth foctor alpha (TGFa) is a 
single chain polypeptide containing 50 anıinoacids which 
was first detected in the conditioned medium of murine 3T3 
fibroblasts transformed with the Moloney murine sarcoma 
virus. TGFa is a mitogenic polypeptide that inhibits gactric 
acid secretion, protects the gastric lnucosa against acute in
jury. and accelerates ulcer healing. Alsa TGFa plays im
portant roles in wound healing in tissues such as cornea and 
skin. But its role in neoplastic developınent is stili unclear. 
The levels ofTGF a in many tissues were thought to be quite 

. low, but recent observations on self renewing epithelial tis
sues (e.g. skin and gastrointestinal tract) have detected sig
nificant concentrations of TGFa. The discovery, initial char
acterization, in vivo activity, in vitro activity of TGFa and 
the effects of its on the healing of gastric ulcers and cancer 
will be discussed in this review. 
Key Words: Transforming growth factor alpha, wound 

healing, gastric ulcer, cancer, antitumor. 

immun sistemin diğer hücrelerince üretiliyorsa, in
terferon, interlökin, tümör nekroz faktörü (TNF), 
transforme edici büyüme faktörü (TGF) veya epi
dermal büyüme faktörü (EGF) olarak adlandırılırl,2. 
Son yıllarda yapılan çalışmalar büyüme faktörlerinin, 
hücre büyümesini düzenleyici etkilerini ortaya koy
muş, bu da hücre biyolojisinin gelişiminde önemli rol 
oynamıştır. Bugüne kadar büyüme faktörlerinin pek
çok türü incelenmiş ancak transforme edici büyüme 
faktörü ailesi kadar geniş etkiye sahip bir türe rast
lanrnaınıştır3. Transforme edici büyüme faktörleri, 

* Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Fannasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06330 Etiler-ANKARA. 
° Correspondence 

185 



Yetkin, Çelebi 

alfa ve beta olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 
TGF alfa ile yapılan çalışmalar ülser yaraları veya 
kanser hücreleri4-6 üzerine oları etkileri ile ilgili iken, 
TGF beta ile yapılan çalışmalar, gözdeki retinal yır
hkların iyileşmesi, ağız mukoza yaralarının iyi
leşmesi veya kemik rejenerasyonuna etkileriyJe7-9 il
gili çalışmalardır. Bu makalede TGF alfa'nm yapısı, 
özellikleri ve bu peptitle ilgili yapılan çalışmalar in
celenecektir. 

TGF a'nm Bulunuşu ve İn vitro Aklivitesi 

Sarkoma büyüme faktörünün varlığı, sarkoma vi

rüslerinin EGF reseptörleri üzerine etkisiyle ortaya 
çıkrruşhr. 1978 yılında Joseph De Larco ve George To
darolD, mürin (fare veya sıçana ait) kültür hücrelerini 
sarkoma virüsleriyle muamele ettiklerinde, EGF re
septörlerinin sayısında belirgin bir azalma kay
dehnişlerdir. Aynı deneyi sıçan böbrek hücrelerinde 
tekrarladıklarında, yine EGF reseptör sayısının azal
dığını görmüşlerdir. Bu deneyler, sarkoma virüsü ye
rine DNA virüs tümörleriyle tekrarlandığında EGF 
reseptörlerinin sayısında herhangi bir değişiklik ol
maınışhr. Yapılan deneyler sonucunda, sarkoma vi
rüsleri tarafından dönüştürülen mürin hücrelerin, 
EGF reseptörlerine bağlanabilen bir polipeptit sal
gıladıklarını saptamışlar ve buna sarkoma büyüme 
faktörü (SGF) adını vermişlerdir. Bilim adamları, 

SGF'nin sıcaklığa karşı dayanıklı, ancak tripsine du
yarlı, fare fibroblast hücrelerinin büyümesini na
nogram düzeylerinde bile uyarabilen, ayrıca EGF re
septörlerine bağlanmak için [125 işaretli EGF ile 
yarışan bir polipeptit olduğunu saptamışlardırrn 

Daha soma yapılan çalışmalarda SGF'nin saf
laşhrılınası sonucunda, aslında bu komponentin TGF 
alfa (TGF a) olduğu ortaya çıkrnışhrll. Takip eden 
bir başka çalışmada TGF, fiziksel ve biyolojik özel
liklerine göre iki sırufta toplanmışm12. Bunlardan 
TGF a'nm hücresel EGF reseptörlerine bağlanarak 
benzer biyolojik etkiyi gösterdiğil3 ve EGF ile ortak 
aileden gelişerek meydana geldiği, ancak TGF Wnm 
EGF reseptörlerine bağlanmadığı belirtilınişfu14-15. 

Yapısı ve Özellikleri 

TGF a molekül ağırlığı salgılanma bölgesine göre 5-
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20 kDa arasında değişen16, biyolojik etkileri ve üç bo
yutlu yapısı ile EGF'ye oldukça benzeyen bir po
lipeptitdir17. En küçük yapılısı, 50 amino asitten olu
şur ve aminoasit içeriği açısından EGF'ye % 30 
oranında benzerlik gösterir {Şekil 1). TGF alfa da, 

1a) 

1 b) 

Şekil la) İnsan kökenli transfonne edici büyüme faktörü 
alfa'nın aminoasit dizilişil8, 

lb) Epidermal büyüme faktörü'nüh aminoasit dizilişi18. 

EGF gibi, yapısında 6 siste in taşır, bu aminoasitler 
her iki molekülde de üç benzer disülfit köprüsünün 
oluşumuna, böylece her iki molekülün aynı hücre re
septörü ile (EGF reseptörü) etkileşmesine neden 
olurlB. TGF a'nm EGF hücre reseptörlerine bağ
lanarak etkidiği19,2D; hatta bu reseptörlere bağ

lanmada EGF'ye göre 100 kat daha fazla afinite gös
terdiği bildirilıniştir21 . TGFa, normal dokularda çok 
az bulunur, daha çok kendini yenileyen dokularda 
belirgin düzeylere erişir22. Bunun yanısıra kıl fo
liküllerinde, diş, kemik ve kıkırdakta, damarlarda, 
özellikle kalp damarlarında ölçülebilir düzeylerde 
bulunur. Bulunduğu bölgelerde yeni hücre olu
şumunu ve gelişimini sağlar. Sağlıklı gastrik epitelde 
düşük konsantrasyonlarda TGFa üretilir, ancak to
pikal irritasyon sonucu mukoza! yaralanmalar so
nucunda üretimi artar23. Amniyon zarında bulunan 
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TGFa parakrin aktiviteyle fetus ve embriyonun ge
lişimini sağlar. Ayrıca, endokrin ve otoimmün sis
tem fonksiyonların yarusıra, kardiyovasküler ve gast
rointestinal sistemdeki hücrelerin de üretim· ve 
fonksiyonlarını düzenlemede rol oynar24. Bunun ya
nısıra TGF a, gözün gelişiminde de rol oynar. Epitel 
hücreler tarafından üretilen TGF a, otokrin ak
tiviteyle hücrelerin normal yapım- yıkımını (tur
nover) sağlarken, göz yaşında bulunan TGF a ek
zokrin aktiviteyle kornea! yaraların iyileşmesini 

arttırır. Farelerde yapılan bir çalışmada, aşırı oranda 
TGF a eksikliğinin, göz küresinin küçülerek yü
zeyinin opaklaşmasına veya göz kapağının olu
şumunda ve açılmasında problemlere neden olduğu 
ortaya konmuştur25. Yine eksikliğe bağlı olarak, kor
nea! inflamasyon ve yırtılma, mercekte veya retinada 
defektler meydana gelebileceği belirtilmektedir25. 

Bundan başka fibroblast, keratinosit ve epitel hücrelerin 
çoğalmasını otokrin aktivite ile arttırarak hücre üre
timini, dolayısıyla yara iyileşmesini hızJandırırls. Ke
ratin tabakasını oluşturan hücrelerin (keratinosit), EGF 
ve TGFa'ya in vitro cevabı yara epitelizasyon hızının ar
tışı şeklinde bulunmuştur26. Yara iyileşmesinde ke
ratinositlerin çoğalması ve göçü esasbr. TGF a'nın bu 
işlevin her iki basamağını da uyardığı ve EGF'den daha 
etkili olduğu belirtilınişfu26_ TGFa'nın kan akışının dü
zenlenmesinde de EGF'ye göre daha etkili olduğu ay
nca yeni damarların ve yumuşak dokunun olu
şumunda da etkili olduğu bildirilınişfu27. 

Buna ilave olarak yapılan çalışmalarda, TGF a'nm 
sıçan kemiğinden kalsiyum salım etkisinin EGF'ye 
göre daha güçlü olduğu ortaya konmuştur28,29_ 

TGF a'nın Miktar Tayin Yöntemleri· 

Yapılan çalışmalarda TGF a'nın miktar tayininde de
ğişik yöntemler kullanılmışhr: radioimınunoassay30, 
sandviç tipi enzim immunoassay31, yüksek basınçlı 
sıvı kromatografisi (HPLC)32,33_ Yüksek basınçlı sıvı 
Rromatografisi ile yapılan çalışmalarda bio-jel PlOO 
veya cıs kolunu kullanılmıştir32,33_ 

İn Vivo Aktivitesi 

Kanser dokularında da yüksek düzeylerde bulunan 

TGF a'nın kanser oluşumu ve gelişimi üzerindeki et
kisi tam olarak açıklanamamışbr. Yapılan bir ça
lışmada endomelriyum kanser hücreleri üzerinde 
TGF a'nm mitojenik etkisi araştırılmışbr. Çalışmada, 
hücre dansitesinin düşük olduğu normal hücre kül
türlerinde (5000 hücre/ crn2), düşük kon
santrasyonlardaki (16 pM) TGF a'nın mitojenik ak
tiviteyi artbrdığı, yüksek konsantrasyonlardaki (850 

pM-5 nM) TGF a'nın ise hücre büyümesini en
gellediği saptanmışhr34. Bunun aksine hücre d!ITT
silesi yüksek ise (25000 hücre/cm2), 1 nM kon
santrasyondaki TGF a'nın hücre çoğalmasını 

arttırdığı gözlemlenmiştir. Çalışmada, kanserli hüc
relerde TGF a'nın düzeylerinin artışıyla hücrelerin 
daha hızlı çoğaldığı kanısına varılmışbr34. 

Fakat yapılan diğer çalışmalarda, normal hücrelerin 
olduğu gibi tümörlü hücrelerin de yaşayabilınek için 
TGF a'ya ihtiyaç duydukları ve TGF a'nın sek
resyonunun her zaman tümör oluşumuna neden ol
madığı belirtilıniştir35. 

Bunun yanısıra, TGFa'nın in vivo aktivitesinin diğer 
growth faktörlerden etkilendiği, bombesin, trombosit 
kökenli büyüme faktörü (PDGF) ve TGF ~ ile sinerjik 
etki gösterdiği saptarunışhr36. Özellikle TGF ~ ile et
kileşimi çok çarpıcıJ bulunmuştur. TGF a normal 
sıçan böbrek hücrelerinin üretimini tek başına ve
rildiğinde bir miktar arttırırken, TGF Wnın varlığında 
koloniler şeklinde üretimin olduğu görülınüştür36. 

UYGULAMA ALANLARI 

TGF a ile yapılan çalışmalar, daha çok ülser ya
ralarının iyileşmesi veya kanser hücreleri üzerine 
olan etkileri ile ilgilidir. Makalede, öncelikle ülser ve 
derınal yaraların iyileştirilmesi ile ilgili ça
lışmalardan, daha soma da kanserle ilgili yapılmış ça
lışmalardan söz edilecektir. 

TGF a'nın Ülser Yaralan Üzerindeki Etkisi 

Furukawa ve arkadaşları37 tarafından yapılan bir ça
lışmada, hidroklorik asitin sıçanların gastrik epitel 
hücrelerinde oluşturduğu tahribah önlemede he
patosit büyüme faktörü (HGF) ve TGF a'nın etkisi in
celenmiştir. Çalışmada sıçanların mide epitel hüc
releri (RGMl) pasajlanarak %20 fetal serum albuınin 
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eklenip plakalara yayılmış ve 37 °C de bekletilmiştir. 

HGF ve TGF a'nın değişik konsantrasyonları, RGMl 

hücreleriyle 30 dk. boyunca muamele edilmiştir. Ay

rıca büyüme faktörlerinin mekanizmalarını daha iyi 

açıklayabilmek için, bazı hücreler öncelikle 30 dk. ti

rozin kinaz inhlbitörü olan genisteinle muamele edil

miş, daha sonra yıkanarak HGF veya TGF a içeren 

fosfat tamponunda bekletilmiştir. Hücrelerin ya

şayabilirlikleri kolorimetrik yöntemle tayin edil

miştir. Hücreler HGF veya TGF aile 30 dk. muamele 

edildiğinde, yaşayabilirliklerinde herhangi bir . de

ğişiklik görülmemiştir. Fakat hücreler, büyüme fak

törü içermeyen pH 4.0 fosfat tamponla muamele edil

diğinde oluşan hücre tahribatından dolayı 

yaşayabilirliklerinde %50 azalma kaydedilmiştir. 

Hücre tahribatını önlemede TGF a'nın etkisi kon

santrasyona bağlı bulunmuştur. 1 ng/mL kon

santrasyondaki TGF a ile %23.7; 10 ng/mL kon

sarıtrasyondaki TGF a ile % 35.8 oranında hücrelerin 

parçalanmasını engellediği belirtilmiştir. Buna kar

şılık 1-100 ng/ mL konsantrasyonlarda uygulanan 

HGF, hücre tahribatını önlemede etkili olamanuşhr. 

Genisteinle muamele edilen hücrelerde ise TGF a'nın 

koruyucu etkinliği azalmışhr. 

TGF a'nm hücre çoğalmasına olan etkisini gös

terebilmek amacıyla, RGMl hücreleri TGF a içeren 

tamponla 24 saat boyunca muamele edildiğinde 

DNA sentezinde TGF a konsantrasyonuna bağlı artış 

saptanmıştır. Büyüme faktörüyle muamele edil

meden önce hücrelerin DNA sentezi %100 kabul edil

miş ve muameleden sonraki artış incelenmiştir. Buna 

göre RGMl hücrelerinin DNA sentezi, 1 ng/mL kon

santrasyonda uygulanan TGF a ile %231.1± 13.7'ye , 

10 ng/mL konsantrasyonda uygulanan TGF a ile 

%449.4±47.6'ya çıkarken, 10 ng/mL konsantrasyonda 

uygulanan HGF ile %145.0±7.6'ya, 100 ng/mL kon

santrasyonda uygulanan HGF ile %247.0±5.2'ye yük

selmiştir. Sonuçlardan da anlaşılacağı gibi, 1 ng/mL 

konsantrasyondaki TGF a ile 100 ng/mL kon

santrasyondaki HGF benzer oranda DNA sentezinde 

artışa neden olmuştur. Çalışmada TGF a'nın ko

ruyucu etkisinin Na+ /H+ değiştiricisini aktive· et

mesiyle ilgili olduğu, DNA sentezini arttırarak ko

ruyucu etkinlik sağlamadığı belirtilmiştir37. 

Ülser vakalannm iyileştirilmesi ile ilgili bir çalışmada 
ise, sağlıklı 10 gönüllüde, (HP+) (Helicobacter pylori) 
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duodenal ülserli (D.Ü.)10 hasta ile (HP+) mide kan
serli 10 hastada üçlü ilaç kombinasyonu (omeprazol, 
amoksisilin ve metronidazol) ile 2 hafta tedavi öncesi 
ve sonrasında, mide asit sekresyonu, plazma gastrin 
düzeyleri, mukoza! EGF ve TGF a düzeyleri in
celenmiştir38. Çalışma, HP ile duodenal ülser ve mide 
kanseri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ya
pılmışhr. Tedavi edilmeden önce D.Ü.'li ve mide kan
serli hastaların plazma gastrin düzeyleri, sağlıklılara 
göre yüksek olmasına rağınen tedaviden 4 hafta 
sonra DÜ'li hastaların plazma gastrin düzeyleri nor
mal seviyeye ulaşnuşhr. Tedaviden önce D.Ü.'li has
taların mide asit sekresyonlan sağlıklılara göre çok 
yüksek, aksine mide kanseri olan hastalarınki ise ol
dukça düşüktür. Bunun nedeninin, bu hastaların asit 
salgılayan mukozalannm atrofiye olmasından kay
naklanabileceği açıklanmıştır. D.Ü.'li hastaların te
daviden 4 hafta sonra mide asit sekresyonlan nor
male dönmüştür. Bundan başka, çalışmada normal 
sağlıklı mukozaların TGF a düzeyleri, EGF'den 6 kat 
daha fazla bulunmuştur (Tablol). Mide kanseri olan 
hastaların ve D.Ü.'li hastaların anıra! (midenin pilorik 
ucundaki bölge) mukozalarının EGF ve TGF a dü-

Tablo 1. Üçlü anti-Hp (Helicobacter pylori) te-
davisinden önce, 4 hafta ve 2 yıl sonra, du
odenum ülseri (DU) olan (N=20), mide kan
seri olan (N=lO) hastaların ve sağlıklı 

deneklerin (N=lO) antral mukozalarma ait 
biyopsi örneklerindeki EGF ve TGF a dü

zeyleri38 {pM/ g ıslak doku). *:Sağlıklı kont
rollere göre anlamlılığı gösterir {p<0.05). 

Normal kontroller 
Mide kanseri 
Duodenum ülseri 

tedavi öncesi 
tedaviden 4 hafta sonra 
tedaviden 2 yıl sonra 

EGF TGfo 

(pM/ g) (pM/ g) 

0.15±0.06 
2.50±0.21' 

1.10±0.25' 
1.70±0.15' 
0.18±0.09 

5.31±0.62 
9.40±0.63* 

7.40±0.35* 
6.90±0.28' 
4.85±0.57 

zeyleri sağlıklara göre yüksek bulunmuştur. D.Ü.'li 
hastalarda her iki büyüme faktörün seviyelerinin te
daviden ancak iki yıl sonra tam olarak norınale dö
nebildiği gözlemlenmiştir38. Çalışmada, mide mu
kozasından büyüme faktörlerin aşırı salgılanmasının 
hem mide kanserinin hem de duodenal ülserin ge
lişmesinde önemli rolü olduğu, aynca helicobacter 
pylori ile enfekte olmuş hipoklorhidrik ve hi
pergastrinemik hastaların mide kanseri gelişimine 

yatkın olabilecekleri görüşüne varılmıştır. 

Benzer bir çalışma atrofik gaslritli {mukoza zarı ve 
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bezlerinin atrofisi ile oluşan gastrit) hastalarda ya
pılnuştir. Bu araştirmada D.Ü'li hastaların mide ınu
kozalarmdan EGF ve TGF a'run salımı atrofik gast
ritlilerinkiyle kıyaslanınıştır39 . Antral mukozada 
EGF ve TGF a düzeyleri iınmunohistokiınyasal yön
temle saptanınıştir. Önceki çalışmadan farklı olarak 
HP tedavisi, 20 mg omeprazol, 500 ıng klaritromisin 
ve 500 mg amoksisilin kombinasyonuyla bir hafta bo
yunca yapılmışhr. Tedaviden önce HP ile enfekte 
olmuş D.Ü.'li ve atrofik gastritli hastaların plazma 
gastrin düzeyleri, EGF ve TGF a'run mukoza! salımı, 
sağlıklılara göre belirgin düzeylerde arhnışhr. Mu
koza] TGF a'run düzeyleri, normal sağlıklı gö
nüllülere göre, D.Ü.'li hastalarda % 60, atrofik gast
ritli hastalarda % 80 oranında daha yüksek 
bulunmuşhlf39. HP'nin tamamen yok edilmesinden 
ancak 6 ay sonra EGF ve TGF a'run mukoza! _dü
zeyleri sağlıklı gönüllülerin düzeyine inmektedir 
(Şekil 2). Aynı grup tarafından yapılan bir diğer ça-

-.., 
t e. 

3 
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::ı ... 
::ı o 
~ 
ı=! 

• 
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H.pylorl{-1 
Sajlıldı H. pyloıyf•J H. ~ıy(·J 

Kcımıroller CU DU 

Şekil 2. Helicobacter pylorinin tamamen yok edilmesinden 
(eradikasyonundan) 6 ay sonra (Hp -) ve önce (Hp 
+) duodenum ülserli ve atrofik gastritli hastalara 
ve sağlıklı kişilere ait antral biyopsi örneklerinde 
gözlenen TGF a ve EGF'nin immunboyanması39. 
*:Sağlıklı kontrol grubunda gözlenen değere göre 
anlamlı olarak artışı gösterir. 
+:Hp'nin _eradikasyonundan _önce ölçülen değere 
göre anlamlı olarak azalmayı gösterir. 

lışmada da, D.Ü.'li hastalarla, ülsere bağlı olmaksızın 
hazımsızlık çeken (nonulcer dyspepsia-NUD) has
talarda EGF ve TGF a'run düzeyleri incelenıniştir40. 
Tedaviden önce ve tedaviden 2 hafta, 4 hafta ve 2 yıl 
sonra antral mukozada EGF ve TGF a oluşumu im
munohistokiınyasal yöntemlerle tayin edilmiştir. Ça
lışmada ayrıca antral bölgeden doku alınarak ho
ınojenize edilmiş ve homojenattaki EGF ve TGF a 
düzeyleri radyoiınmunoassay (RIA) ile tayin edil
miştir. TGF a düzeyleri her iki hasta grubunda da te
davi öncesinde yüksek bulunmuş; tedaviden 2 ve 4. 
hafta sonra anlamlı olarak azalmamışm40. Te
daviden ancak iki yıl sonra doku TGF a düzeyleri, is
tatistiksel olarak anlamlı şekilde azalarak sağlıklı gö
nüllülerin düzeyine inmiştir (Şekil 3). Yapılan 
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Şekil 3. Helicobacter pylorinin tamamen yok edilmesinden 
önce ve 2 hafta, 4 hafta ve 2 yıl sonra ülsere bağlı 
olmayan hazımsızlık çeken (NUD) 24 hastadan, 
duodenum ülseri (DU) olan 22 hastadan ve Hp ta
şımayan 15 sağlıklı kişilerden alınan antral mu
koza biyopsilerinde görülen TGF a'run im
munboyarunası40. 

Sonuçlar ortalama±standart hata olarak gös
terilmiştir. 
': Hp (-)olan sağlıklılara göre anlamlı olarak arhşı 
gösterir (p<0.05) 
+: Hp ( +) olan DU ve NUD'lu hastalarda Hp'nin 
yok edilmesinden önce saptanan değere göre an
lamlı olarak azalışı gösterir (p<0.05). 

histolojik çalışmalarla da antral mukozadaki TGF a 
düzeylerinin tedaviden ancak iki yıl sonra normale 
dönebildiği gösterilmiştir (Şekil 4). 

Bir başka çalışmada41, duodenal ülserli hastalar, ra
nitidin (300 mg/ gün) veya sukralfatla (2 g/ gün) te
davi edildikten sonra, mide mukozalarında TGF a 
düzeyleri saptanmıştir. Mukoza örnekleri, tedaviden 
önce ve tedaviden 1 hafta sonra endoskopi ile fundus 
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; olan DU'!u haslalaıın antraı mukoza-

1 ıarındakı TGFdnın ımrrıuntıoy;ınması. 

Eradikaşyo.n tedavisinden 4 haıta S(l(W"il. 

Hp (+) Dlan DU'lu hastaların antral mukcı 

zalanııdalıi TGF.-r'nın immunboyanması. 

~~syon ledavisırıden 2 yıl :sonra . 

1 ~~ i+) olan ou·ıu haşlaların anlral muko
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Şekil 4. Helicobacter pylori taşıyan (Hp +) duodenum ülserli (DU) hastaların, Hp tamamen yok edilmesinden önce (a), 4 

hafta sonra (b) ve 2 yıl sonra (c), antral mukozalarında görülen TGF cx.'run immunboyanması40. 

ve duodenum bölgesinden alınarak hoınojenize edil

miş ve TGF a düzeyleri RIA ile tayin edilmiştir. Fun

dus bölgesinde TGF a düzeylerinin tedaviden et

kilenmediği ve anlamlı olarak değişmediği 

belirtilmiştir. Buna karşılık ülser bölgesindeki mu

koza! yaralanmadan dolayı, bu bölgedeki TGF a dü

zeylerinin arttığı ortaya konmuştur. Bu artışın, yara 

iyileşme sürecinin bir parçası olduğu ve bölgesel iyi

leşmeye cevap olarak TGF a düzeylerinin arttığı bil

dirilmiştir. Çalışmada TGF a ve EGF'nin mide asit 

sekresyonunu baskıladığı da görülınüştiir41. 

Yine benzer bir çalışınada42 lansoprazol veya sük

ralfatın kronik duodenuın ülserini iyileştirici etkisi 

araştınlrmştır. 28 gün süreyle 16 hastanın yarısı sük

ralfatla (4xl g.) diğer yarısı da lansoprazol ile (lx30 

mg) tedavi edilerek mukoza! protein tumoveri ve bü

yüme faktörlerin oluşumu incelenmiştir. Çalışmada 

tedavi edilmeden önce, duodenum ülserli has~aların 

mide fundus ve antrumlarında mukoza! protein olu

şumunun kontrol grubuna göre daha hızlı olduğu, 

ancak bunun büyüme faktörlerin oluşumuyla pa

relellik göstermediği belirtilmiştir. Buna karşılık te

daviden sonra, hem lansoprazol ile hem de sük

ralfatla tedavi edilen hastaların mide fundus, antrum 

ve duodenunılarmda mukoza! protein tumoverinin 

arttığı, buna parelel olarak TGF a ve EGF reseptör 

düzeylerinde de artış olduğu bildirilmiştir. 

Yapılan bir diğer çalışmada, mide ve duodenumun 
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farklı bölgelerinde TGF a ve EGF tayini yapılarak, 

dağılımlarında anlamlı farklılık olup olınadığı in
celenıniştir43. Radioinununoassay ile miktar tayini 

yapılan çalışmada TGF a düzeylerinin, istatistiksel 

olarak anlamlı olınasa da, mide antrumunda du

odenuma göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Buna karşılık mide ve duodenumda TGFa düzeyleri 

EGF'ye oranla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p<0.001). Bir başka çalışmada da benzer sonuçlar 

elde edilmiş, mide antrum bölgesinde duodenumun 

üç katı TGF a bulunmuştur30. 

Bir başka çalışmada ise, TGF a ile benzer özellik gös

teren EGF'nin ülser yaralarını iyileştirmedeki et
kinliği araştınlınıştır44. EGF'nin ınikroemülsiyon for

mülasyonu hazırlanarak sıçanlara intraperitonal 

(i.p.) ve intragastrik (i.g.) yollardan 7 gün süreyle uy

gulandığında kontrol grubuna oranla ülser alan

larında belirgin azalınalar gözlenmiştir. Ülser alanı 

i.g. uygulama sonrası 15.90±3.30 mm2'den 1.16±1.10 
mm2 'ye, i.p. uygulama sonrası 15.9±3.3 mm2• den 

4.48±2.30 mm2'ye kadar azalrmştır. Bu da ülser ya

ralarını iyileştirmede i.g. uygulamanın i.p. uy

gulamadan daha etkili olduğunu göstermektedir44. 

Ülser yaralarının iyileşmesini inceleyen bir başka ça

lışmada da, mide asit sekresyonu, hücre çoğalına 

(proliferasyon) hızı, doku TGF a ve EGF düzeyleri in
celenıniştir45. Çalışmada sıçanlar asetik asitle ülser 

yapılınış (ülser alanı 14 mm2) ve belli gürılerde öl-
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dürülerek yara iyileşmesi incelenmiştir. Buna göre 
ülser alanının ilk güne göre 2., 4., 6. ve 8. günlerde % 
47, %70, %80 ve %87 oranında azaldığı kaydedilmiş; 
iyileşme sırasında hücre proliferasyonundaki artışın 
doku EGF ve TGF a düzeylerinin artışıyla parelellik 
gösterdiği belirtiJrniştir. Ayrıca büyüme faktörlerin 
salımının artışına bağlı olarak gastrik asil sek
resyonunun azaldığı ve kan akımının arttığı, böylece 
yara iyileşmesinin hızlandığı bildirilıniştir45. Benzer 
bir çalışmada da46 sıçanlarda etanolle veya strese 
bağlı olarak ülser oluşturulınuş, EGF ve TGF a'nın 
koruyucu etkinliği araşhrılınıştır. Ülser yapılınadan 
önce değişik dozlarda subkütan olarak uygulanan 
TGF a veya EGF'nin (12.5-100 µg/kg-saat) mukoza! 
lezyonları doza bağlı olarak azalthğı belirtilıniştir. 

Ayrıca etanol veya stresle ülser oluşturulduktan 

sonra subkütan uygulanan TGF a (40-70 µg/kg-saat) 
veya EGF'nin (60-100 µg/kg-saat) ONA sentezini art
hrdığı ve yara iyileşmesini luzlandırdığı sap
tanmışhr. Oxintik (asit salgılayan) mukozadaki kan 
akışı, etanole maruziyetle %68, strese maruziyetle % 
51 oranda azalınış, bu etki uygulanan EGF veya TGF 
a ile geri çevrilmiştir. Sonuç olarak , EGF ve TGF a 
mideyi korumada benzer etki göstermiş ve kan akı
mını arthrarak, hücre proliferasyonunu ve DNA sen
tezini uyararak etkili olduğu ortaya konmuştur. Ay
rıca bu çalışmada TGF a'nın mide asit sekresyonunu 
inhibe ehnede ve etanol ve strese karşı mide mukoza 
bütünlüğünü korumada EGF'den iki kat daha etkili 
olduğu da belirtilıniştir46. 

Tan ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada47 

büyüme faktörler için uygun forınülasyon seçimi tar
tışılınıştır. Forınülasyonlarda kullarulan bazı mik
robiyal ajanların yara iyileşmesini geciktirdiği bi
linmektedir. Bu çalışmada ise growth faktörlerin 
mitojenik etkileriyle etkileşmeyecek bir forınülasyon 
hazırlayabilmek için uygun taşıyıcı ve mikrobiyal 
maddelerin seçimi ele alınmıştır. Çalışmada beş de
ğişik forınülasyon hazırlanmıştır. Bunlar; vazelin, ste
aril alkol, su ve noniyonize emülgatör kullarularak 
hazırlanan yumuşatıcı krem (y / s tipi emülsiyon); 
setil esterleri, setoslearil alkol, noniyonize yüzey 
etken (y.e.m.) madde kullanılarak hazırlanan hid
rofilik krem (y / s tipi emülsiyon); polietilen glikol 
(PEG) stearat, glikol stearat ve y.e.m. kullanılarak ha
zırlanan stearat krem; polioksietilen polioksipropilen 
kopolimeri kullanılarak hazırlanan sıcakta katılaşan 
jel ve son olarak PEG8 ve PEG 75 kullanılarak ha
zırlanan polietilen glikol merhemidir. Bu for
mülasyonlara metil paraben, propil paraben, sorbik 
asit, kuaterniyum 15; benzi! alkol, fenoksietilen, pro
pilen glikol gibi koruyucular değişik oranlarda ka
tılınıştır (Tablo 2). Forınülasyonlarda kullanılan kim
yasal maddelerin uygunluğunun seçimi, hem TGF 
a'yı rnikrobiyal aktiviteden koruma açısından hem de 
TGF a'nm mitojenik etkisini engellememesi açısından 
değerlendirilıniştir. Değişik türde 10 mik
roorganizma kullanılarak forınülasyon örneklerine 
katılınış, koruyucuların etkinliği belli bir süre içinde 
mikroorganizma kolonilerinin arhnası , azalınası 

veya sabit kalınasıyla değerlendirilmiştir. Farklı ko
ruyucular içeren forınülasyon örnekleri, önceden 15 

ng/mL TGF a ile muamele edilen fibroblast hüc-

Tablo 2 Beş yarıkatı taşıyıcıda kullanılan koruyucu kombinasyonlarının gruplandırılması47. 

Taşıyıcı 

tipi 
Yumuşatıcı krem 

Hidrofilik krem 

Stearat krem 
Isıyla katılaşan jel 
Modifiye PEG merhemi 

metil 
paraben 

0,18 
0,30 
0,30 

0,30 
0,18 

propil 
paraben 

0,02 
0,20 

0,20 
0,02 

Yüzde(a/a) 
sorbik kuater- benzi] 

asit nium-15 alkol 

0,20 
0,20 

0,02 1,00 
0,02 1,00 

0,20 

fenoksi 
etanol 

1.00 

propilen 
glikol 
7,50 
7,50 
5,50 

5.50 
7.50 

1,00 (%4SD 
alkol yerine) 

191 



Yetkin, Çelebi 

relere ilave edilerek, koruyucuların TGF a'run mi

tojenik olan etkileri, hücre içine tiınidin alınışı ile 

(yeni DNA sentezinin yani hücre bölürunesinin gös

tergesi) değerlendirilmiştir. Buna göre değişik kon

santrasyonlardaki sorbik asit (% 0.2 a/ a), propilen 

glikol (% 7.5 af a) ve metil paraben:propil paraben (% 

0.18: %0.02 a/ a) çözeltileri hücre içine tiınidin girişini 

engellemeyerek, TGF a'run mitojenik özelliğini et

kilememişlerdir. Buna karşılık fenoksietanol {% 1 a/ 

a), benzil alkol(% 1 a/a) ve quaternium 15 {% 0.02) 

çözeltileri hücre büyümesini engellemişlerdir (Şekil 

5). Ayrıca mitojenik aktiviteyi sadece koruyucuların 

..t.- .ı. Berızil alkol 

•X> 1,1on 1:50 ı :33 ,,zs 

Dllüsyon faktOril 

Şekil 5. Değişik konsantrasyonlardaki koruyucuların [Sor
bik asit (%0.20 a/a), metil paraben (%0.18 a/a) ve 
propil paraben (%0.02 a/ a) kombinasyonu, fe
oksietanol (%1.00 a/ a), benzi! alkol (%1.00 a/ a), 
kuaterniyum-15 (%0.02 a/ a) ve propilen glikol 
(%7.50 a/a)] hücre büyümesi üzerindeki etkileri47. 
Dilüsyon faktörü, koruyucu çözeltisinin hacminin 
kültür ortamı hacmine oranıdır. 

değil, formülasyonda kullanılan kimyasal mad

delerin de etkilediği bildirilmiştir. Isıyla katılaşan jel 

formulasyonunun quaternium 15 içermesine rağmen 

milojenik aktiviteyi engellemediği gözlenmiştir. Kul

lanılan konsantrasyonlarda koruyucuların, mik

roorganizma aktivitesine karşı etkisi farklı bu

lunmuştur. Metil ve propil parabenin koruyucu 

etkisi yetersiz kalırken, quaternium 15 ve sorbik asi

lin koruyucu etkinliği yeterli bulunmuştur. Ayrıca 

PEG merhemi, diğer mikroorganizmalara karşı iyi 

bir koruyuculuk sağlasa bile, küfe karşı koruyuculuk 

sağlamadığından iyi bir formülasyon olmadığı be

lirtilmiştir. Sonuç olarak formülasyon geliştirilirken, 

formülasyonu oluşturan kimyasal maddelerin ve ko

ruyucuların iyi seçilmesi gerekliği bildirilıniştir47. 
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TGF a'run Kanser Hücrelerindeki Etkisi 

Tüm bu çalışmalardan başka TGF o<'nın kanser olu

şumu ve gelişimine olan etkisini inceleyen çalışmalar 

da vardır48-5D. 

Bir çalışmada, TGF a'nın normal hücrelerde düşük 

konsantrasyonlarda bulunmakla birlikte, 12-

tetradekanoil forbol 13-asetat gibi bir kanserojene 

maruz kalan hücrelerde sekresyonun iki-üç kat art

hğı, buna bağlı olarak hücre yapım-yıkımının (tur

noverinin) artarak, hücrenin başkalaşma özel

liklerinin değiştiği saptanmışhr24. Forbol esterleri gibi 

güçlü bir hiperplastik ajana maruziyet sonucunda 

TGF a'run büyüme ve farklılaşma özelliklerinin de

ğişebileceği ve düzeylerinin artabileceği saptanmışhr. 

Buna bağlı olarak fazla miktarda TGF a varlığında 

oluşan mutanı ve olgunlaşmamış hücrelerin gelişimi 

ve aşırı şekilde birikmesi sonucunda priıner tümör 

oluşumu gözlenebileceği belirti!miştir24. 

1988 yılında yapılan bir çalışmada ise, kanserli do

kuda TGF a düzeyleri incelenmiştirsı. Dirnetil ben

zen antrasenin % 0.5'lik parafin çözeltisi haınsterlerin 

yanak mukozasına, insanların oral mukoza lezyonları 

ile aynı belirtileri saptayana dek, haftada üç gün to

pikal uygulanımş ve 14. haftanın sonunda malign tü

mörlerin oluştuğu tespit edilmiştir. Bu tümörlü bölge 

çıkarılarak TGF a düzeyleri, normal dokunun dü

zeyleri ile karşılaştırılmışhr. Buna göre normal yanak 

mukoza dokusunda TGF a düzeyleri çok düşük mik

tarlarda saptarunasına karşın, kanserli dokuda TGF a 

düzeyleri ve EGF reseptörlerinin miktarı normale 

göre yüksek bulunmuştur. Çalışmada TGF a'run mi

tojenik aktivite yamsıra malign tümör oluşumunu da 

arlhrabileceği görüşüne varılmıştır51. 

Elovic ve arkadaşlarının52 yaphğı çalışmada ise ma

lign tümörlü bölgede TGF a'nın hangi hücrelerde 

üretildiği araştırılınışhr. Daha önce belirtildiği şe

kilde, hamsterlerin yanak mukozasında malign 

tümör hücreleri oluşturulduktan sonra, 1 cm2'lik 

tümör dokusu almımş ve in sulu hibridizasyon ve 

iınmunokirnyasal analizler yapılımşhr. İnf

lamasyondan sorumlu eosinofillerde TGF a'nın yük

sek düzeylerde bulunduğu saptarunışhr. Eo

sinofil!erin % 40 'ının TGF a-mRNA ürettiği, bunun 

da TGF a oluşunun işareti olduğu belirtilmiştir. Kan-
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serli bölgeden elde edilen eosinofillerin % 95'inde 
TGF a'run varlığı saptanmıştır52. 

Yapılan bir başka türdeki çalışmalar ise sitotoksik et
kili kimyasalların TGF a ile birleştirilmesiyle oluş
turulan kompleksin hedef bölgeye uygulanmasıyla, 
kanser tedavisi amaçlanmıştır53-56. Bunlardan _1991 
yılında yapılan bir çalışmada TGF aile pseudomonas 
endotoksini (PE) kompleks haline getirilerek, an
titümör aktivitesi araştırılmıştır57. Öncelikle epi
dermal ve prostat kanser hücreleri subkütan yolla fa
relere enjekte edilerek kanser oluşumu sağlanmış, 
daha sonra TGF a'run PE40 ile sitotoksik etkili; 
PE553d ile sitotoksik olınayan iki kompleksi ha
zırlanmıştır. Bu kompleksler farelerin peritonuna 
yerleştirilen özel bir miniozmotik pompa ile 65 µg/ 
kg/ gün dozda uygulanıruştır. Protein sentezinin in
hibisyonu, hücre içine lösin alımıyla sintigrafik ola
rak incelenmiştir. Sonuç olarak ozmotik pompa ile 
uygulanan PE40-TGF a kompleksinin tümör hüc
relerin hacmini azalttığı bildirilmiştir. Tümör hacmi 
şu eşitlikle hesaplanmıştır: 

Tümör hacmi; (Tümör alanının genişliği)2 x Tümör 
alanının boyu / 2 

Ozmotik pompa yardımıyla uygulanan TGF a-PE40 
kompleksi, epidermoid kanser hücrelerini azaltınada 
etkili olduğu gibi (Şekil 6), prostat kanser hücrelerini 
azaltınada da başarılı bulunmuştur57 (Şekil 7). Ben
zer bir başka çalışmada, farelere miniozmotik pompa 
yardımıyla 0.4 µg/kg/ gün dozda 7 gün süreyle uy
gulanan TGF a-d Cys-PE40 kompleksinin çeşitli 

meme kanser hücreleri üzerinde öldürücü etki gös
tererek hacimlerinde azalına sağladığı sap
tanmıştır58. Pseudomonas endotoksini yerine bir 
başka sitotoksik madde kullanılarak yapılan başka 
çalışmalarda da epidermoid kanser hücrelerinin hac
minin azaltılabileceği gösterilıniştir. Bu çalışmalarda 
TGF a-streptavidin kompleksinin epidermoid kanser 
hücrelerinin ~ galaktosidaz enzimine bağlanarak si
totoksik etki gösterdiği belirtilıniştir59-60. 

SONUÇ 

TGF a'run EGF ile benzer biyolojik etkiler gösterdiği, 
model çalışmalarda gösterilmiştir. Pekçok çalışmada 
TGF a'run, hpkı EGF gibi, diabetli hastaların kro-
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Şekil 6. TGF a-PE40'm farelerdeki A431 tümörünün bü
yümesi üzerine etkisi. Hayvanlara başlangıçta 3x106 
hücre enjekte edilmiştir. 7 gün süreyle günde 65 µg/ 
kg TGF cx-PE40 salan ozmotik pompalar 1. gün int
raperitonal yolla yerleştirilmiştir [8]. Kontrol grup
larına fosfatla tamponlannuş tuz çözeltisi [D] veya 
TGF cx-PE40553d [1111] uygulanmıştır57. Güven sı
nırlan standart sapma olarak gösterilmiştir. 

nikleşeri yaralaruun iyileşmesinde yararlı olduğu 
gösterilıniştir. TGF a veya EGF, kısa yarı ömre sahip 
olınalarmdan dolayı yüksek dozda kullarulınalan ge
reken proteinlerdir. Günümüzde EGF veya TGF 
a'nm, rekombinant DNA teknolojisiyle üretilınesiyle 
ve taşıyıcı sistemler kullarulınasıyla, bi
yoyararlarumlaruun arttırılarak yara iyileşmesi veya 
kanser tedavisinde kullanılabileceği belirtilıniştir. 

Uygun formülasyorılarının geliştirilınesi ile klinikte 
ülser ve kanser tedavisinde ümit verici sonuçlar bek
lenebilir. 
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Şekil 7. TGF cx-PE40'm farelerdeki DU145 tümörünün bü
yümesi üzerine etkisi. Hayvanlara başlangıçta 

2xllJ6 hücre enjekte edilmiştir. 7 gün süreyle 

günde 65 µg/kg TGF cx-PE40 salan ozmotik pom
palar 1. günde [o] (A) veya 7.günde [11] (B) int
raperitonal olarak yerleştirilmiştir . Kontrol grup
larına fosfatla tamponlanmış tuz çözeltisi [O] veya 

TGF cx-PE40553d [D] uygulanmıştır57. Güven sı

nırlan standart sapma olarak gösterilmiştir. 
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