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Öz: Yaklaşık 549.000 yeni vaka ve 200.000 mortalite sayısı ile mesane kanseri (MK), dünya 

genelindeki en yaygın 10. kanser türüdür ve erkeklerde 3,5 kat daha fazla görülmektedir. 

İnvaziv ve maliyetli bir işlem olmasına karşın günümüzde MK’nın tanısı ve takibi için 

kullanılan altın standart yöntem hala sistoskopidir. Mesane kanserinde kullanılabilecek yüksek 

sensitivite ve spesifiteye sahip biyobelirteç(lerin) arayışı sürmektedir. Tropomiyozin (TPM) 

yapısal proteinleri ve izoformları, aktin filamentlerinin stabilitesinden ve aktin-bağlayıcı 

proteinlerin fonksiyonlarından sorumludur ve ilk olarak kas kasılmasının regülasyonundaki 

görevleriyle keşfedilmişlerdir. Tropomiyozinlerin kas dışı hücrelerde de ifade edilmesi ve 

tümör baskılayıcı özelliklere sahip olduğunun anlaşılması, çeşitli kanser türleri ile TPM’lerin 

ilişkisini ele alan çalışmaların sayısını arttırmıştır ancak MK ile ilişkisi hakkındaki bilgiler 

sınırlıdır. Çalışmamızda PubMed ve diğer bazı veritabanlarında uygun MeSH terimleri ile 

arama yapıldı ve TPM ile MK ilişkisini ele alan yayınlar derlendi. İkinci olarak ise bazı basit 

biyoinformatik araçlar yardımıyla TPM’ler ve izoformları hakkında bilgi toplandı. Literatürden 

hareketle TPM’lerin ve izoformlarının MK’nın karsinogenezinde erken aşamada doku-spesifik 

olarak değişim gösterdiği (isoform switching), TPM1-201 izoformunun TPM1-206’ya değiştiği 

ve TPM4-221’in ise belirgin şekilde azalış gösterdiği anlaşılmaktadır. İlaveten, MAPK sinyal 

yolağı inhibisyonunun TPM’lerin düzeyini arttırarak hücrelerdeki stres liflerini restore 

edebildiği; TPM1, 2 ve 3’ün ifadesinin MK’da azaldığı ve lncRNA MEG3, miRNA-96 ve 

miRNA-21’in MK’da TPM1’i hedef alarak ifade düzeyini değiştirebildiği görülmektedir. İlginç 

şekilde MK’da TPM1 düzeyinin arttırılması in vitro ve in vivo düzeyde apoptozun indüklenmesi 

ve tümör büyümesinin inhibisyonuyla ilişkili bulunmaktadır. İdrardan da tespit edilebilen 

TPM’lerin ve izoformlarının MK’da spesifik olarak değişiyor olması biyobelirteç olarak 

kullanılabileceklerine işaret etse de konuya ilişkin daha fazla deneysel çalışma yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tropomiyozin, TPM, İzoform, Mesane Kanseri, Biyobelirteç, İdrar 

 

 

 

 

 



GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Son GLOBOCAN verilerine göre yaklaşık 549.000 yeni vaka sayısı ve 200.000 mortalite ile 

mesane kanseri (MK), dünya genelinde görülen en yaygın 10. kanser türüdür (Bray, 2018). 

İnsidansına bakılarak erkeklerde kadınlara kıyasla yaklaşık olarak 4 kat daha fazla görüldüğü 

ve yaşla birlikte insidansının arttığı söylenebilmektedir (Saginala, 2020). Mesane tümörlerinin 

%90’ı mesane iç yüzeyini kaplayan epitel tabakası olan ürotelyumdan köken alan ürotelyal 

karsinomlardır ve tüm hastaların yaklaşık %75’lik bir kısmı tanı aldıkları anda mukoza ile 

sınırlı ve kasa invaze olmayan mesane tümörüne (KİOMT) sahiptir (Sanli, 2017; Kamoun, 

2020). Buna karşılık KİOMT’li hastaların %10-20’lik bir kısmında kötü prognozlu kasa invaze 

mesane tümörüne (KİMT) ilerleme ile karşılaşılmaktadır (Kamoun, 2020). Mesane kanseri, en 

sık rekürrens görülen kanser türlerinden biridir ve rekürrens sonrası daha agresif bir tümör 

profili ile karşılaşılabilmektedir (Chamie 2013; Bobjer, 2021). Bu sebeple MK’da tanı ve takip 

büyük önem arz etmektedir. Günümüzde MK’nın tanı ve takibinde altın standart yöntem olarak 

sistoskopi kullanılmaktadır. Sistoskopi, sistoskop adı verilen optik bir alet vasıtasıyla üretradan 

girilerek lezyonların görüntülenmesine ve/veya bu aletin biyopsi forsepsleri yardımıyla TUR-

MT (mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu) adı verilen bir işlemle tümörün rezeke 

edilmesine imkan sağlayan bir işlemdir (Gonzalez, 2019). Buna karşılık sistoskopi ile 

görüntüleme invaziv ve konforsuzdur. Ayrıca rekürrens nedeniyle artan sistoskopi maliyetine 

ve mesane kanserli hasta yönetiminin sağlık sistemlerinin giderleri üzerindeki yüksek payına 

pek çok araştırmacı dikkat çekmektedir (Johnson, 2015; Sloan, 2020). Bu noktada MK’nın tanı 

ve takibinde sistoskopiye alternatif ya da yardımcı olarak kullanılabilecek yüksek sensitivite ve 

spesifiteye sahip biyobelirteç(ler)e olan ihtiyaç açıkça görülmektedir. Yıllar içerisinde bu 

ihtiyaca cevap vermek üzere farklı sensitivite ve spesifite yüzdelerine sahip ve FDA tarafından 

onaylanarak ticari kite dönüştürülmüş BTA-Stat, BTA-TRAK, NMP-22, BLCA-4, 

ImmunoCyt/uCyt+ ve UroVysion gibi biyobelirteçler ortaya çıkmışsa da geniş ölçekli 

çalışmalarda yüksek performans göstermemeleri gibi nedenlerle üroloji pratiğinde yaygın bir 

kullanım alanı bulamamışlardır (Luedecke, 2012; Lavery 2017; Sajid, 2020). Bu nedenle 

prostat kanserinde kullanılan Prostat Spesifik Antijen (PSA) gibi MK’da da rutin kullanıma 

girebilecek bir biyobelirtecin arayışı hala devam etmektedir.  

Literatüre bakıldığında son dönemde pek çok çalışmanın tropomiyozinlerin (TPM) başta 

gastrik (Hu, 2020), kolon (Yang, 2018), intrahepatik kolanjiyosarkom (Chen, 2018), özofagus 

(Zare, 2018), pankreas (Zhou, 2021) ve meme (Kabbage, 2013) gibi kanser türleri olmak üzere 

ateroskleroz (Meng, 2019), Alzheimer (Reumiller, 2018) ve bakteriyel enfeksiyon (Usacheva, 

2019) gibi hastalıklarda kullanılabilecek önemli bir prognostik ve/veya prediktif biyobelirteç 

olabileceğini vurguladığı görülmektedir. Tropomiyozinler, aktin filamentlerinin stabilitesinden 

ve miyozin, troponin, kaldesmon, gelsolin, ADF/kofilin ve Arp 2/3 gibi aktin bağlayıcı 

proteinlerin fonksiyonlarının düzenlenmesinden sorumlu olan yapısal proteinlerdir (El-

Mezgueldi, 2014). Tropomiyozinler ilk olarak iskelet ve kalp kasının kasılmasında rol oynayan 

miyofibriler proteinler olarak keşfedilmişseler de (Bailey, 1948) tüm işlevlerinin bundan ibaret 

olmadığı ve kas hücresi dışındaki hücrelerde de (trombositler, beyin ve tiroid dokusu hücreleri 

vb.) ifade edilerek hücre canlılığı, hücre farklılaşması ve morfogenezinde kilit rollere sahip 

olduğu zaman içerisinde anlaşılmıştır (Côté, 1983; Brettle, 2016). Tropomiyozinler neredeyse 

%100 olarak α-heliks motifinden oluşmaktadır ve paralel dimerik sarmallar (coiled-coils) 



olarak bulunmaktadır (Figür-1) (Gimona, 2008).  Kas ve kas dışı hücrelerdeki TPM’lerin 

dimerizasyonu homodimer şeklinde olabileceği gibi ekseriyetle (özellikle de kas hücrelerinde) 

α ve β alt birimlerinin birleşmesiyle heterodimer şeklinde olmaktadır (Gimona, 2008).  

 

 

Figür-1: Alfa-heliks yapısından oluşan paralel homodimerik Tropomiyozin 3.1’in tahmini 

görünümü (Protein Data Bankası1 (PDB) üzerinden elde dilen 6OTN ID’li veri kullanılarak 

PyMOL2 programında çizilmiştir) 

 

Memelilerde tropomiyozin ailesine ait TPM1, TPM2, TPM3 ve TPM4 olmak üzere 4 gen 

bulunmakla birlikte bu genlerin alternatif promotör dizilerini kullanmaları ve yüksek düzeyde 

alternatif splicing aktivitesi göstermelerinden dolayı, ifadesi dokuya spesifik olarak değişen çok 

sayıda TPM izoformu (Tablo-1) oluşmaktadır (Geeves, 2015; Brettle, 2016). Ek olarak bu 

izoformların moleküler ağırlıkları da yüksek moleküler ağırlıklı (high-molecular weight, 

HMW) ve düşük moleküler ağırlıklı (low-molecular weight, LMW) TPM’ler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlardan HMW TPM’ler yaklaşık olarak 284 amino asit uzunluğunda ve 32- 

40 kDa ağırlığında olup LMW TPM’ler ise yaklaşık 248 amino asit uzunluğunda ve 28- 33 kDa 

ağırlığındadır (Savill, 2012). Tropomiyozin genlerinden TPM1, TPM3 ve TPM4 hem HMW 

hem de LMW TPM izoformlarını kodlayabilirken TPM2 geni sadece HMW TPM izoformlarını 

kodlamaktadır (Savill, 2012). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.rcsb.org/structure/6OTN, DOI: 10.2210/pdb6OTN/pdb 

https://www.rcsb.org/structure/6OTN


Tablo-1: TPM1, 2, 3 ve 4’e ait izoformların listesi ve protein ürününe dönüşme durumuna dair 

bilgiler (Ensembl2 veritabanında yapılan arama sonucunda oluşturulmuştur) 

 

 

Tropomiyozin genlerinin dokuya spesifik ekspresyonunun yanı sıra TMP izoformları da 

dokuya spesifik olarak eksprese olmaktadır. Tropomiyozin izoformlarının sayıca fazlalığı 

dokuya özgü bir TPM izoform imzası oluşturmaktadır. Bu imzanın ilgili dokudan gelişecek 

tümör hücrelerinde ya da çeşitli hastalıklarda özgün olarak değiştiğine (TPM switching) dair 

kanıtlar bulunmaktadır (Humayun-Zakaria, 2021). Bu değişikliklerin saptanarak kansere özgü 

biyobelirteç olarak kullanımı söz konusudur. 

 

AMAÇ 

Mesane kanserinin tanı ve takibinde kullanılacak yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip 

biyobelirteçlerin arayışı hala sürmektedir. Son zamanlarda kanser ile TPM’lerin ilişkisine ve 

TPM’lerin kansere özgü biyobelirteç olarak kullanılmak üzere yüksek potansiyel vadettiğine 

işaret eden çalışmaların sayısı artmaktadır. PubMed veritabanında 26.10.2021 tarihi itibariyle 

[“tropomyosin” AND “cancer”] MeSH terimleri ile yapılan aramada 782 sonuçla 

karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, literatürde MK ile TPM ilişkisini ele alan 

çalışmaları analiz ederek sonuçları derlemek ve TPM’lerin bu hastalık için biyobelirteç olarak 

kullanılabilirliğini değerlendirmektir. 

 

 

 

                                                           
2https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000140416;r=

15:63042632-63071915 



KAPSAM 

Çalışma kapsamında literatür değerlendirmesi yapılmış olup PubMed veritabanında MK ile 

TPM ilişkisini ele alan 1988-2021 yılları arasında yapılmış yayınlar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bu yayınlar haricinde, Google Scholar’da tarih kısıtlaması olmaksızın yapılan aramada 

karşılaşılan yayınlar da değerlendirilmiş ve ayrıca DergiPark, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve 

TÜBESS üzerinde de arama yapılmıştır. 

YÖNTEM 

PubMed veritabanı üzerinde ["(urinary bladder cancer OR bladder neoplasm OR bladder 

carcinoma) AND (tropomyosin OR tpm OR tropomyosin isoforms)"] MeSH terimleri 

kullanılarak ve Google Scholar’da ise [“tropomyosin and bladder cancer”] anahtar kelimeleri 

kullanılarak arama yapıldı. DergiPark, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve TÜBESS’de ise 

“tropomyosin” ve “tropomiyozin” anahtar kelimeleri ile ayrı ayrı arama yapıldı. Aramaların 

sonucunda görüntülenen yayınlar konuya olan ilgisine bakılarak değerlendirildi ve çalışmaya 

dahil edildi. 

BULGULAR 

PubMed’de yapılan aramada 19 yayın görüntülenmekteydi. Bunlardan sadece 8 tanesi konuyla 

doğrudan ilişkiliydi. Google Scholar’da bu 8 yayından farklı olarak 1 adet bildiri 

bulunmaktaydı. DergiPark, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve TÜBESS’de konuya ilişkin yayın ya 

da tez yoktu. Bu çalışmaya dahil edilen yayınlar ve bilgileri Tablo-2’de özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo-2: Literatürde MK ile TPM ilişkisini ele alan ve bu çalışmaya dahil edilen yayınlar. 

Yazar Çalışma Türü Ülke Yıl Örnek Türü 

Lin ve ark. Deneysel Araştırma 

Makalesi 

ABD 1988 EJ İnsan Mesane Karsinoma Hücre Hattı 

Gromova ve ark. Deneysel Araştırma 

Makalesi 

Danimarka 1999 KİOMT ve KİMT Dokuları 

 

Pawlak ve ark. 

 

Deneysel Araştırma 

Makalesi 

 

ABD 

 

2004 

HT-1376, UM-UC-3, J82, T24, 5637 (T2 Evre) 

Mesane Kanseri Hücre Hatları, Sağlıklı Mesane 

Dokuları (n=3) ve Mesane Tümör Dokuları 

(KİOMT=15, KİMT=18) 

Chen Nian-Gu ve 

ark. 

Deneysel Araştırma 

Makalesi 

 

Tayvan 

2011 TSGH-8301 İnsan Mesane Kanseri Hücre Hattı, 

BALB/c nu/nu Atimik İmmün Kompetan Fare (n=40) 

(Ksenograft Model), 

Chen R. ve ark. Deneysel Araştırma 

Makalesi 

Çin 2011 Mesane Tümör Dokuları (KİOMT=45) ve Sağlıklı 

Mesane Dokuları (n=10) 

 

 

 

Liu ve ark. 

 

 

Deneysel ve 

Biyoinformatik 

Araştırma Makalesi 

 

 

Çin 

 

 

2018 

5637 (T2 Evre), RT4 (Papilloma), RT112 (T2 Evre), 

T24 Mesane Kanseri Hücre Hatları, SV-HUC-1 

Sağlıklı Mesane Epitelyal Hücre Hattı, Mesane Tümör 

Dokuları (n=45) ve Eşlenik Sağlıklı Mesane Dokuları 

(n=45), BALB/c nu/nu Atimik İmmün Kompetan Fare 

(Ksenograft Model), The Cancer Genome Atlas 

(TCGA)’dan Alınan Veri Setiyle Biyoinformatik 

Analiz 

Humayun-

Zakaria ve ark. 

Biyoinformatik 

Araştırma İçeren 

Derleme Makale 

 

BK 

 

2019 

Literatür Derlemesi, UCSC Genome Browser ve 

ENCODE Veritabanlarında Biyoinformatik Analiz 

 

 

Shen ve ark. 

 

 

Deneysel Araştırma 

Makalesi 

 

 

Çin 

 

 

2020 

Mesane Tümör Dokuları (n=10) ve Eşlenik Sağlıklı 

Mesane Dokuları (n=10), Özofagus Skuamöz Hücreli 

Karsinoma Dokuları (n=30) ve Eşlenik Sağlıklı 

Özofagus Dokuları (n=30), Akciğer Kanseri Dokuları 

(n=10) ve Eşlenik Sağlıklı Akciğer Dokuları (n=10), 

EC109, EC1 ve K30 Özofagus Kanseri Hücre Hatları 

Humayun-

Zakaria ve ark. 

Deneysel ve 

Biyoinformatik 

Araştırma İçeren 

Bildiri 

 

 

BK 

 

2021 

Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), TCGA, West 

Midland’s Bladder Cancer Prognosis Program (BCPP) 

ve Gene Expression Omnibus (GEO)’dan Alınan Veri 

Setleriyle Biyoinformatik Analiz, Çeşitli Hücre Hatları 

 

Kas dışı hücrelerde de TPM’lerin ifade edildiğinin anlaşılması 80’li yıllarda araştırmacıları bu 

konu üzerine yoğunlaştırmış ve TPM’lerin olası hücresel etkilerini araştırmaya sevk etmiştir. 

Mesane kanserinde TPM ifadesine ilişkin ilk çalışmalardan bir tanesi Lin ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır (Lin, 1988). Araştırmacılar daha önceki yayınlarına ait bulgulardan da 

hareketle, civciv embriyo fibroblastlarının (CEF) ve EJ MK hücrelerinin lizatlarını kullanarak 

yaptıkları immünopresipitasyon, Western Blot (WB) ve iki boyutlu jel elektroforezi (2-DE) 

analizi neticesinde CEF hücrelerinde TM-a, b, 1, 2, ve 3 olarak adlandırdıkları 5 TPM proteini 

ve EJ hücrelerinde ise TM-1, 2, 3, 4 ve 5 olarak adlandırdıkları 5 TPM proteininin varlığını 

göstermişlerdir (Lin, 1988). Bu TPM proteinlerinden CEF hücrelerinde tanımladıkları TM-3’ün 

ve EJ’de tanımladıkları TM-3, 4 ve 5’in düşük moleküler ağırlığa sahip olduğu ve yüksek 



moleküler ağırlığa sahip TPM’ler ile kıyaslandığında aktin flamentlerine zayıf afinite 

gösterdikleri belirtilmiştir. Araştırmacılar, tanımladıkları TPM’lere karşı oluşturdukları 

monoklonal antikorlar yardımıyla immünofloresan mikroskobi ile görüntüleme yaparak hem 

LMW hem de HMW TPM izoformlarının beklenildiği şekilde hücre içi stres lifleri (stress 

fibers) boyunca lokalize olduğunu buna karşılık düşük moleküler ağırlıklı TPM izoformlarının 

daha çok hücredeki kıvrımlı membranlarda lokalize olduğunu göstermişlerdir (Lin, 1988). Bu 

bilgiden hareketle araştırmacılar, düşük moleküler ağırlıklı TPM’lerin kas dışı hücrelerde 

mikroflamentlerin stabilitesi ve organizasyonunun yanı sıra hücre hareketliliğinin 

düzenlenmesinde de rol alabileceğini vurgulamışlardır (Lin, 1988). Bu çalışmadan yıllar sonra 

Gromova ve arkadaşları KİOMT dokuları ve KİMT dokuları arasında ifadesi değişen gen ve 

proteinleri Northern Blot (NB), Ters Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve 

2-DE ile analiz etmişlerdir (Gromova, 1999). Çalışma neticesinde TM-4 olarak adlandırılan 

TPM’nin KİOMT dokularında mRNA ve protein düzeyinde ifade edilirken KİMT dokularında 

baskılandığını bildirilmiştir (Gromova, 1999). Mesane kanserinde TPM’lerin ifadesinden 

ziyade bu ifadedeki değişimi net olarak ortaya koyan ilk çalışma Pawlak ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır (Pawlak, 2004). Araştırmacılar mesane tümör dokuları (KİOMT=15, 

KİMT=18), sağlık mesane dokuları (n=3), HT-1376, UM-UC-3, J82, T24, 5637 (T2 Evre) MK 

hücreleri ve N3 normal ürotelyum hücrelerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında WB ve 

immünohistokimya analizi (IHC) ile eskiden TM-1, 2, 3, 4 ve 5 olarak adlandırılan TPM’lerin 

değişimini araştırmışlardır (Pawlak, 2004). Çalışma neticesinde WB analizine göre HMW 

TPM’lerden TM-1’in normal mesane dokularında yüksek miktarda ifade edildiği görülürken 

mesane tümör dokularındaki ifadesi dramatik şekilde azalmıştır. Benzer şekilde TM-2 ise TM-

1’e kıyasla daha az olmakla birlikte normal mesane dokularında yüksek miktarda ifade edilirken 

tümör dokularındaki ifadesi oldukça azalmıştır. TM-1 ve 2 ifadesinin tümör dokularının 

sırasıyla %61’inde ve %55’inde, %60’dan fazla azalış gösterdiği görülmüştür. Buna karşılık 

ilginç şekilde TM-3’ün ne mesane tümör dokularında ne de sağlıklı mesane dokularında ifade 

edilmediği anlaşılmıştır. KİOMT ve KİMT dokuları arasında HMW TPM’lerin değişimi 

açısından büyük bir farklılık görülmemekle birlikte sağlıklı mesane dokularıyla kıyaslandığında 

anlamlı bir farklılıkla karşılaşılması, MK’da gözlenen TPM paterni değişiminin karsinogenezin 

erken evrelerinde gerçekleşiyor olabileceğine işaret etmektedir (Pawlak, 2004). Daha sonraki 

aşamada araştırmacılar LMW TPM’lerden TM-4 ve 5’in ifade düzeylerini WB ile analiz 

etmişler ve ilginç şekilde TM-4’ün mesane tümör dokularının ve sağlıklı mesane dokularının 

tümünde neredeyse eşit düzeyde ifade edildiği buna karşılık TM-5’in normal mesane 

dokularında tespit edilebilir düzeyin altındayken tümör dokularında güçlü şekilde ifade edildiği 

görmüşlerdir (KİOMT ve KİMT arasında TM-5 ifadesi açısından anlamlı bir fark 

gösterilmemiştir). Araştırmacılar TM-5’e ilişkin bulguları farklı evrelere ait tümör dokularını 

IHC ile analiz ederek ve HT-1376, UM-UC-3, J82 ile 5637 (T2 Evre) MK hücreleri ve N3 

normal ürotelyum hücrelerini kullanarak doğrulamışlardır. Beklenildiği şekilde WB ile MK 

hücre hatlarında yüksek düzeyde TM-5 ifadesi gösterilebilirken N3 normal ürotelyum 

hücrelerinde TM-3 ifadesi tespit edilebilir düzeyin altında kalmıştır (Pawlak, 2004). Çalışmanın 

son aşamasında araştırmacılar aktive edici Ras mutasyonu bulunan T24 MK hücrelerinde 

Mitojen-Aktive Protein Kinaz (MAPK) sinyal yolağını U0126 (MEK inhibitörü) ve LY294002 

(PI3K inhibitörü) ile inhibe ederek TM-1, 2, 3 ve 5’deki değişimleri WB ile 

değerlendirmişlerdir. Bu analiz neticesinde T24 hücrelerindeki TM-5 düzeyi her iki inhibitörle 



muamelede de sabit kalmış, buna karşılık TM-1, 2 ve 3 düzeyleri U0126 ile inhibisyonda artış 

gösterirken LY294002 ile yapılan inhibisyonda değişmemiştir. Normal şartlarda T24 

hücrelerindeki TM-1, 2 ve 3 ifadesi azalış göstermekle birlikte bu çalışma kapsamında yapılan 

immünofloresan mikroskopisi, MAPK sinyal yolağı inhibisyonunun TM-1, 2 ve 3 ifadesindeki 

artış üzerinden T24 hücrelerinde stres liflerinin (stress fibers) restorasyonunu sağlayabildiğini 

kanıtlamıştır (Pawlak, 2004). Nian-Gu Chen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada TSGH-8301 

insan MK hücreleri üzerine yeşil çayda bulunan bir polifenolik bileşik olan epigallokateşin-3-

gallat’ın (EGCG) apoptotik etkileri araştırılmıştır (Nian-Gu Chen, 2011). Araştırmacılar 

TSGH-8301 hücrelerini 6 saat boyunca 75 µM’lık EGCG ile muamele etmişler ve ardından 

hücrelerden total protein ekstraksiyonu yaparak 2-DE ile analiz etmişlerdir. Çalışma 

neticesinde EGCG ile muamele edilmemiş hücrelerle kıyaslandığında EGCG ile muamele 

edilen hücrelerde TPM-3 İzoform 2’nin de içerisinde olduğu toplam 7 proteinin ifadesinin 

anlamlı düzeyde azaldığı gösterilmiştir (Nian-Gu Chen, 2011). Buna ek olarak araştırmacılar 5 

haftalık BALB/c nu/nu atimik immün kompetan farelere (n=40) subkutanöz TSGH-8301 

hücrelerini enjekte ederek oluşturdukları ksenograft MK modelinde, 50, 25 ve 12,5 mg/kg/gün 

oral EGCG tatbik ederek tümör volümündeki değişimi gözlemlemişler ve EGCG vermedikleri 

kontrol farelerinin (n=10) tümör volümleriyle kıyaslamışlardır. Bu araştırma neticesinde 50 ve 

25 mg/kg/gün oral EGCG ile beslenen farelerin tümör volümleri, kontrol grubundaki farelerle 

kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0.005) azalmıştır (Nian-Gu Chen, 

2011). Nian-Gu Chen ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışma, EGCG’nin MK üzerindeki 

apoptotik ve tümör büyümesini baskılayıcı etkilerini TPM-3 İzoform 2’nin de içerisinde olduğu 

toplam 7 proteinin ifadesini regüle ederek gerçekleştiriyor olabileceğine işaret etmektedir 

(Nian-Gu Chen, 2011). Chen R. ve arkadaşlarının yaptığı gözlemsel retrospektif çalışmada, 

KİOMT’si bulunan 45 hastanın tümör dokuları alınmış ve hastalar 3 yıl takip edilmiştir. 

Çalışma neticesinde bu 45 hastadan 7 tanesinin KİMT geliştirdiği kaydedilmiş ve bu 

hastalardan KİMT dokuları da alınarak çalışmaya dahil edilmiştir. Buna ek olarak MK’sı 

bulunmayan 10 katılımcıdan da sağlıklı mesane dokuları alınarak bu 3 grupta TPM2 ifadesi 

RT-PCR ile analiz edilmiştir. Çalışma neticesinde KİOMT’si olup progresyon göstermeyen 

hastaların (n=38) dokularındaki TPM2 ifadesinin, sağlıklı kontrollere (n=10) ait doku 

örneklerine kıyasla 4 kat azaldığı (amplifikasyonlar sırasıyla 0.9 ± 0.5; 3.6 ± 0.2) ve bu azalışın 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0.005) olduğu anlaşılmıştır (Chen R., 2011). Buna ek 

olarak, KİOMT’si bulunan (n=7) ve takip sonunda KİMT ile nüks gösteren (n=7) hastalara ait 

tümör dokularında yapılan analiz neticesinde TPM2 düzeyinin 0.75 kat arttığı 

(amplifikasyonlar sırasıyla 1.2 ± 0.6; 1.6 ± 0.6) görülmüştür (Chen R., 2011). Bu durumun, 

Pawlak ve arkadaşlarının bahsettiği MK’da TPM değişiminin karsinogenezin erken 

aşamalarında gerçekleştiği ve tümör evresiyle birlikte çok fazla değişiklik göstermediği fikrini 

desteklediği söylenebilir (Pawlak, 2004). Liu ve arkadaşları, bir uzun kodlamayan RNA 

(lncRNA) olan MEG3 ile transkripsiyonel hedefindeki miRNA-96 ve TPM1’in MK 

gelişimindeki etkilerini araştırmışlardır (Liu, 2018). Çalışma kapsamında 45 mesane tümör 

dokusu ve bu dokulara eşlenik 45 sağlıklı mesane dokusu; 5637, RT4, RT112, T24 MK 

hücreleri ile SV-HUC-1 normal mesane epitel hücreleri ve subkutanöz 5637 hücreleri enjekte 

edilerek ksenograft MK modeli oluşturulmuş BALB/c nu/nu atimik immün kompetan fareler 

kullanılmıştır. Araştırmacılar ayrıca çalışmalarına The Cancer Genome Atlas (TCGA)’dan elde 

ettikleri verileri entegre ederek biyoinformatik analizler de yapmışlardır. Araştırma neticesinde 



TCGA verileri TPM1 ifadesinin MK’da azaldığını gösterirken, mesane tümör dokuları ve 

eşlenik sağlıklı mesane dokular kullanılarak yapılan RT-qPCR bazlı analizler de bu sonucu 

doğrulamıştır (Liu, 2018). Buna ilaveten, TPM1 düzeyleri yüksek dereceli, invaziv ve 

metastatik tümör dokularında; düşük dereceli, invaziv ve metastatik olmayan tümör dokuları 

ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0.01) daha düşük bulunmuştur. 

Araştırmacılar ayrıca MK hücreleri olan 5637, RT4, RT112 ve T24’deki TPM1 düzeyleri ile 

SV-HUC-1 normal mesane epitel hücrelerindeki TPM1 düzeyini analiz etmişler ve yine 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0.01) MK hücrelerinde daha düşük olduğunu 

göstermişlerdir. Araştırmacılar, lncRNA MEG3 ve TPM1’in mRNA ve protein düzeyinde az 

ifade edildiği tümör dokularında miRNA-96’nın yüksek düzeyde ifade edildiğini görmüşlerdir. 

Bu bilgiden hareketle MK hücrelerinde lncRNA MEG3’ün aşırı ifadesini sağlamışlar ve bunun 

sonucunda TPM1 düzeyinin de arttığını, miRNA-96 ifadesinin ise baskılandığını görmüşlerdir 

(Liu, 2018). Ayrıca lncRNA MEG3’ün aşırı ifadesi in vitro düzeyde hücre döngüsü ve hücre 

proliferasyonunu baskılarken in vivo düzeyde ise tümör büyümesini inhibe etmiştir. Buna ek 

olarak araştırmacılar, TPM1’in aşırı ifadesinin tek başına 5637 ve T24 MK hücrelerindeki 

etkisini de araştırmışlar ve hücre proliferasyonunun inhibe olduğunu ve apoptozun 

indüklendiğini göstermişlerdir (Liu, 2018). Sonuç olarak bu çalışma ile MK karsinogenezinin 

erken aşamasında ifadesi azalan TPM1’in kanser hücreleri üzerinde antiproliferatif ve apoptozu 

indükleyici etkilerinin olduğu ve miRNA-96 ile birlikte TPM1’in, lncRNA MEG3’ün 

transkripsiyonel hedefi arasında yer aldığı anlaşılmaktadır (Liu, 2018). Shen ve arkadaşları 

mesane tümör dokuları (n=10), eşlenik sağlıklı mesane dokuları (n=10), özofagus skuamöz 

hücreli karsinoma (ÖSHK) dokuları (n=30), eşlenik sağlıklı özofagus dokuları (n=30), akciğer 

tümör dokuları (n=10) ve eşlenik sağlıklı akciğer dokuları (n=10) ile EC109 ve EC1 özofagus 

kanseri hücreleri ile K30 hücrelerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında miRNA-21 ifadesinin 

TMP1 ile ilişkisini araştırmışlardır (Shen, 2020). Araştırmacılar, tüm tümör dokularında 

miRNA-21 düzeyinin, sağlıklı eşlenik dokulara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

arttığını (p<0.05), TPM1 düzeyinin ise azaldığını göstermişlerdir (Shen, 2020). Buna ek olarak 

araştırmacılar ÖSHK hücrelerinde miRNA-21 ifadesini sentetik oligonükleotidler kullanarak 

baskıladıklarında TPM1 düzeyinin arttığını ve hücrelerdeki migrasyon ve invazyonun 

azaldığını, buna karşılık miRNA-21 aşırı ifade edildiğinde ise TPM1 düzeyinin azaldığını ve 

hücrelerdeki migrasyon ve invazyonun arttığını göstermişlerdir. Bununla birlikte miRNA-21 

ve TPM1 ifadeleri eş zamanlı olarak susturulduğunda ise hücrelerdeki migrasyon ve 

invazyonun değişmediği anlaşılmıştır (Shen, 2020). Sonuç olarak MK da dahil olmak üzere 

çoğu kanser türünde aşırı ifadesi görülen miRNA-21’in TPM1’i inhibe ederek hücre 

migrasyonu ve invazyonunu yönlendiriyor olabileceği anlaşılmaktadır (Shen, 2020). 

Tropomiyozinlerdeki ve izoformlarındaki değişimlerin MK’da biyobelirteç olarak 

kullanılabilirliğine dair en somut kanıtlardan bir diğeri de Humayun-Zakaria ve arkadaşları 

tarafından ortaya konulmuştur (Humayun-Zakaria, 2019; 2021). Araştırmacılar, transkriptomik 

bazlı biyoinformatik analizleri neticesinde MK’da değişen aday TPM’ler ve izoformlarını RT-

qPCR ile de konfirme etmişlerdir. Çalışma neticesinde, MK karsinogenezinin erken döneminde 

ve/veya epitelyal mezenkimal transizyonda (EMT), TPM1-201 izoformunun TPM1-206 

izoformuna değiştiği, TPM4-218 izoformunun tüm kanser veri setlerinde yüksek ifade düzeyine 

sahip olduğu ve TPM4-221’in ifadesinin ise MK tümörogenezine özgü olarak azaldığı 

anlaşılmıştır (Humayun-Zakaria, 2021). Netice olarak araştırmacılar, TPM’lerin idrardan tespit 



edilebildiğine vurgu yaparak, TPM’lerin ve izoformlarının MK tanısında ve risk sınıflamasında 

kullanılabilecek güçlü biyobelirteç adayları olabileceğini söylemektedirler (Humayun-Zakaria, 

2019). Bunlar haricinde TPM’lerin MK karsinogenezindeki etkileri ile in vivo ve in vitro 

deneylerdeki davranışlarının, transkripsiyonel hedeflerindeki miRNA’ların ve interaksiyonda 

oldukları proteinlerin aracılığıyla olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamız 

kapsamında basit biyoinformatik araçlar ve veritabanları kullanılarak TPM1, 2, 3 ve 4’ün 

interaksiyonda olduğu proteinler (Figür-2) ve TPM1, 2, 3 ve 4’ün transkripsiyonel 

hedeflerindeki miRNA’lar (Tablo-3) listelenmiştir. Bu vasıyla TPM’lere ilişkin daha geniş 

anlamda bilgi toplanması hedeflenmiştir. 

 

 

Figür-2: BioGrid3 veritabanı aracılığıyla oluşturulmuş protein interaksiyon ağları. (A) 

TPM1’in 288, (B) TPM2’nin 195, (C) TPM3’ün 331 ve (D) TPM4’ün 208 protein ile 

interaksiyonda olduğu görülmektedir. 

                                                           
3 https://thebiogrid.org/113021/summary/homo-sapiens/tpm1.html 



Tablo-3: miRDB4, TargetScanHuman5 ve miRTarBase6 veritabanları kullanılarak yapılan 

biyoinformatik analizler sonucunda TPM1, 2, 3 ve 4’ün transkripsiyonel hedefinde olan 

miRNA’lar. 

TPM Türü Transkripsiyonel Hedefindeki miRNA’lar (>%90 target skor, >95 context++ 

score percentile, >2 evidence) 

TPM1 hsa-miR-5011-5p, hsa-miR-190a-3p, hsa-miR-6512-3p, hsa-miR-6720-5p, 

hsa-miR-8485, hsa-miR-4690-5p, hsa-miR-4632-5p, hsa-miR-7843-5p,  

hsa-miR-3616-3p, hsa-miR-1226-5p, hsa-miR-6878-5p, hsa-miR-30c-1-3p, 

hsa-miR-6788-5p, hsa-miR-30c-2-3p, hsa-miR-4267, hsa-miR-1207-3p, 

hsa-miR-6808-5p, hsa-miR-940, hsa-miR-6822-3p, hsa-miR-556a-3-5p, 

hsa-miR-514a-3p, hsa-miR-216a-3p, hsa-miR-4672, hsa-miR-1-3p,           

hsa-miR-21-5p 

TPM2 hsa-miR-1-3p, hsa-miR-5787, hsa-miR-608, hsa-miR-4651,                           

hsa-miR-6819-5p, hsa-miR-6737-5p, hsa-miR-6812-5p, hsa-miR-3940-5p, 

hsa-miR-4507, hsa-miR-4328, hsa-miR-3975, hsa-miR-4512, hsa-miR-3159  

TPM3 hsa-miR-338-3p, hsa-miR-6827-3p, hsa-miR-7157-5p, hsa-miR-3613-3p, 

hsa-miR-145-5p, hsa-miR-5195-3p, hsa-miR-4310, hsa-miR-372-5p,       

hsa-miR-1252-5p, hsa-miR-616-5p, hsa-miR-373-5p, hsa-miR-371b-5p, 

hsa-miR-1-3p, hsa-miR-16-5p 

TPM4 hsa-miR-1252-5p, hsa-miR-1-3p 

 

SONUÇ 

Tropomiyozinler ve izoformları, MK karsinogenezinin erken evrelerinde ve/veya MK ilişkili 

EMT’de doku-spesifik olarak değişim göstermektedir. İdrardan da tespit edilebilen TPM’lerin 

ve TPM izoformlarının MK’ya özgü olarak tanı, takip ve/veya risk sınıflandırmasında 

kullanılabilecek non-invaziv biyobelirteç adayları olabileceği söylenebilmektedir. Bunlar 

haricinde TPM’ler, transkripsiyonel hedeflerindeki miRNA ve lncRNA’lar ile etkileşerek ve 

ayrıca çeşitli proteinlerle interaksiyona girerek MK’daki çeşitli biyolojik ve hücresel olaylarda 

rol oynamaktadır. Tropomiyozinler, gerek biyobelirteç olarak gerekse terapötik hedef olarak 

MK’da umut vadeden karşın literatürdeki konuya ilişkin çalışmaların azlığından yola çıkarak 

daha fazla sayıda çalışmaya ve daha ileri araştırmalara gerek olduğu görülmektedir. 
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