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A A kut myeloid lösemi (AML), myelopoez’in 
erken evrelerinde farklıla ma blo u, olgun 
olmayan blast hücrelerinin ço alması, ve 

kemik ili i tutulumu ile karakterize heterojen 
bir hematolojik maligniteler grubudur. Akut pro-
miyelositik lösemi (APL), A vitamininin (retinol) 
fizyolojik bir türevi olan M3 tipi Akut AML all-
trans-retinoik aside (ATRA) a ırı duyarlıdır. ATRA 
APL’li hastaların ço unlu unda komplet klinik 
remisyon (CR) sa lar. ATRA’nın APL tedavisindeki 
büyük ba arısı hastalı ın tedavisi yönünde bir 
çı ır açmı  ve diferansiyasyon tedavisi konseptini 
getirmi tir. Sitotoksik kematerapötik ajanların
aksine, ATRA terminal diferansiyasyonu ve lösemi 
hücre apoptosisini, kemik ili i hipoplazisine veya 
APL’li hastalarda sık meydana gelen öldürücü 
hemorajik sendromların iddetlenmesine neden 
olmadan selektif bir ekilde uyarır. Tek ba ına
oral ATRA ile %90a kadar çıkan yüksek remisyon 
oranlarına kar ın, bu remisyonlar süreksiz olup 
nadiren süreklidir. ATRA ile uyarılan granülositik 
diferansiyasyon programı birçok spesifik hedefin 
transkripsiyonel ve translasyonel regülasyonunu 
gerektiren is a karma ık bir süreçtir. u anda, 
ATRA ile uyarılan diferansiyasyonu regüle eden 
moleküler mekanizmalar tamamen anla ılmamı -
tır. lk kez olarak bizler yakın tarihte ke fedilen
bir tümör supresyon proteini olan Programlı hücre 
ölümü 4 (PDCD4)’ün ATRA ile uyarılan diferansi-
yasyonda rol oynadı ını ve PDCD4 ekspresyonu 
olmamasının APL’de ATRA rezistansına katkıda
bulundu unu gösterdik. Ayrıca PI3K/ Akt yolu-
nun APL ve AML hücrelerinde PDCD4’ü do al
olarak bastırdı ını ortaya koyduk. Sonuç olarak, 

sonuçlarımız myeloid hücre diferansiyasyonunu 
regüle eden yeni bir mekanizma oldu unu göster-
mektedir.

Akut myeloid lösemi (AML) myelopoez’in erken 
evrelerinde bir farklıla ma blo u, olgun olmayan 
blast hücrelerinin ço alması, ve kemik ili i tutulu-
mu ile karakterize heterojen bir hematolojik malig-
niteler grubudur. AML’nin bir alt-türü olan akut 
promiyelositik lösemi (APL) promiyelositik lösemi 
(PML) ve retinoik reseptör-alfayı (RAR ) ifreleyen
genleri ilgilendiren bir t(15;17) translokasyon ile 
karakterizedir. Bu translokasyon myeloid hücre 
diferansiyasyonunun (1) promiyelositik evresinde 
diferansiyasyon arrest ile sonuçlanır. Terminal 
hücre diferansiyasyonu ile ilgili bildiklerimizde 
yakın zamanda geli meler olmakla birlikte, myelo-
id hücre diferansiyasyonu regüle eden moleküler 
mekanizmalar tamamen anla ılabilmi  de ildir.

Akut promiyelositik lösemi (APL) bir t(15;17) 
resiprokal translokasyon ve granülositik diferan-
siyasyonun promiyelositik evresindeki bir blok ile 
karakterizedir (1-3). APL hastaların etnik köken-
lerine ba lı olarak akut myeloid lösemi (AML)’nin 
yakla ık %10 ila %30’unu temsil eder ve klinik ve 
genetik özelliklerinden dolayı AML alttiplerinde 
iyi karakterize edilmi  bir entitedir. APL, Fran-
sız-Amerikan- ngiliz (FAB) Akut nonlenfoblastik 
lösemi (4) klasifikasyonunun M3 alttipine tekabül 
etmektedir. APL, kromozom 17 üzerinde promi-
yelositik lösemi (PML), promiyelositik çinko par-
mak (PLZF), nükleofosmin (NPM), nükleer-matris 
ile ili kili (NuMA), veya sinyal transdüktörü ve 
5b (Stat5b) transkripsiyonu aktivatör genleri (5) 
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de dahil olmak üzere dört farklı gen ile retinoik 
asit reseptörü alfa (RAR ) genini birle tiren kro-
mosomal translokasyonlarla ili kilidir. Vakala-
rın %99unda, APL, PML-RAR  onkojenik füzyon 
reseptör proteininin (6) ( ekil 1) expresyonu ile 
sonuçlanan t(15;17) (q22;q21) translokasyonu ile 
ili kilidir.

APL’nin farklı klinik özellikleri arasında iddetli
hemorajik koagülopati ve genç ya ta ba lama da 
bulunmaktadır. Hemoraj APL’li bir çok hastada 
tanıda görülür ve eren ölümlerin ba lıca sebeple-
rinden biri olan öldürücü hemoraja neden olabilir 
(7). Koagülopatiyi genellikle kemoterapi tetikler (8). 
Hastalı ın prognozu yakla ık on yıl kadar önce 
APL tedavisinde ATRA’nın geli tirilmesiyle büyük 
oranda iyile ti (6,9,10).

Retinoidler yapısal olarak retinol (vitamin A) ile 
ili kili molekül ailesinin üyeleridir. Retinoidler hücre 
diferansiyasyonu, ço alması, apoptosisi ve homeos-
tazı (11) gibi fizyolojik fonksiyonlarda önemli roller 
oynar. ATRA (tretinoin), 9-cis-retinoik asit (9-cis-RA), 
ve 13-cis-retinoik asit (13-cis-RA, isotretinoin) reti-
nolün do al veya sentetik türevleridir (12).

Retinoidler biyolojik etkilerini RA’ya duyarlı
genlerin ekspresyonuyla steroidler, D vitamini, ve 
tiroid hormonları da dahil olmak üzere ligand’ın
neden olabilece i transkripsiyon faktörleri süper 
ailesine ait olan nükleer reseptörlere ba lanmak
suretiyle modüle ederler (13,14). Nükleer retino-
id reseptörlerinin iki sınıfı belirlenmi tir. Bunlar 
retinoik asit reseptörleri (RARlar) ve Retinoid X 
reseptörleri (RXRler)’dir. Bu reseptörlerin her biri 
üç izotipten ( , , ve ) ve bunların izoformların-
dan (örne in, 1, 2, 1- 4, 1, ve 2) olu ur.
Bu reseptörler RA sinyal yolarında önemli bir 
rol oynar (13,14). Bu reseptörlerin RA'ya duyarlı
genlerin promoterlarında bulunan retinoik asit 
tepki elementlerine (RAREler) ba lanması için 
Heterodimerlerin (RAR-RXR, RXR-X, X; bir orphan 
reseptör) veya homodimerlerin (RXR-RXR) olu tu-
rulması gerekir (13). Ligand ba lama sonrasında,
RARElere ba lanan reseptörler transkripsiyonel 
olarak aktive edilir, ve bu durum hedef genle-
rin transkripsiyonuna neden olur. ATRA sadece 
RARları aktive eder; ancak, ATRA'nın bir a stere-
oizomeri olan 9-cis-RA hem RARları hem de RXR-
leri aktive eder. ATRA’nın di er stereoizomeri olan 
13-cis-RA hem RARlar hem de RXRler için daha 
dü ük afinite gösterir (15). 

ATRA’NIN neden oldu u diferansiyasyonun 
moleküler tabani 

ATRA normal olarak plazmada yakla ık 4-8 nM 
(16) konsantrasyonunda bulunur. ATRA, farmako-
lojik konsantrosyonlarda (1 M), in vitro ve in vivo
olarak olgun olmayan lösemi blastlarının terminal 
olarak farklıla mı  olgun granülositik hücrelere 
diferansiyasyona neden olur ve bu hücreler de 
daha sonra apoptosis (12,17) geçirir. PML-RAR
ekspresyonu yapan APL hücreleri ATRA'nın dife-
ransiyasyona neden olan etkilerine a ırı duyarlı
olmasına ra men, PLZF-RAR  ekspresyonu yapan 
APL hücreleri ATRA'nın neden oldu u diferansi-
yasyona kar ı dirençlidir (18). 

PML-RAR  füzyon reseptör proteininin trans-
lokasyon t(15;17) nedeniyle yüksek düzeylerde 
expresyonu PML ve RAR  proteinlerinin fizyolojik 
fonksiyonlarını engeller, ve bu durum granülosi-
tik diferansiyasyonun promiyelositik a amasında
bloka neden olur (19-21). Transjenik fareler üze-
rinde yapılan ara tırmalar PML-RAR  ekspres-
yonunun promiyelositik a amada bloka neden 
oldu unu açıkça göstermekte olup, bu durum 
PML-RAR 'in in leukomogenesis'te onkoprotein 
olarak önemli rolünü (18,19,22,23) göstermekte-
dir. RAR 'a benzer ekilde, PML-RAR  füzyon pro-
teini RXR ile bir heterodimer olu turup ATRA'ya 
duyarlı hedef genlerin promoterlarında bulunan 
RARE'e ba lanabilir, ve o da ATRA'ya RAR 'a ben-
zer bir afinite ile ba lanır.

ATRA’nın olmadı ı durumlarda, RAR -RXR 
heterodimerleri bir nükleer ko-represör protein (N-
CoR or SMRT) ve Sin3A kullanır, bu da histon dea-
setilaz enzimleriyle (HDACler) kompleksler olu -
turur (24,25). Bu durum histon proteininin dea-
setilasyonu konformasyonel de i iklikler yarattı ı
için transkripsiyonel represyon veya sessizle meye
neden olarak, transkripsiyon faktörlerine eri imi
kısıtlar ve transkripsiyon faktörlerinin ve RNA 
polimerazın ilgili genlere ba lanmasını kısıtlar
(24-26). Bununla birlikte, ATRA'nın fizyolojik kon-
santrasyonları nükleer ko-represör proteinlerinin 
ve histon deasetilaz komplekslerinin normal blast 
hücrelerdeki RAR -RXR reseptörlerinden ayrılma-
sına neden olur. Sonuç olarak, transkripsiyonel 
supresyonun kaldırılması diferansiyasyon ile ilgili 
genlerin ekspresyonuna neden olur, bu da hücre 
diferansiyasyona neden olur.

PML-RAR  ekspresyonu yapan APL durumun-
da, nükleer transkripsiyonel represör kompleksi-
nin PML-RAR 'den ayrılması ATRA'nın fizyolojik 
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konsantrasyonlarında yapılamaz ancak transkrip-
siyonel represyon ve koaktivatörün steroid reseptör 
koaktivatörü-1 (SRC-1) gibi histon asetiltransferaz 
aktivitesi ile kullanımının kaldırılmasına neden 
olmak için ATRA'nın farmakolojik konsantrasyon-
larına ihtiyaç duyar (27,28). Histonların histon 
transasetilaz aktivitesi ile asetilasyonu diferansi-
yasyon ile ili kili responsive genlerin transkripsi-
yonel supresyon transaktivasyonunun kaldırılması
ile sonuçlanır (29;30). 

cDNA mikro dizilim ve proteomik ara tırmala-
rı APL hücrelerinin ATRA tedavisinin p21WAF1/Cip1

sikline ba ımlı kinaz inhibitörü, upregülasyon 
C/EBP sınıfı transkripsiyon faktörleri ( , , ), ve 
interferon regülatör faktörü-1 (IRF-1), RAR  (31-
35) de dahil olmak üzere yüzlerce farklı genin 
ve proteinin ekpresyonu (up veya down regülas-
yonu) ile sonuçlandı ını göstermektedir. Sonuç 
olarak, PML-RAR 'ın degradasyonu RAR/RXR'in 
PML-RAR 'e artan oranı, PML-RAR 'nin dominant 
negatif etkilerinin ortadan kaldırılmasına ve PML 
onkojenik domainlerinin (PODlar) veya PML nükle-
er varlıklarının olu umuna yol açar (34, 37-39) ve 
bu da APL hücrelerinin terminal diferansiyasyonu 
neden olur.

APL’de ATRA tedavisi

Yakla ık on yıl kadar önce, antrasiklin-tabanlı
kemoterapi APL için yegane tedaviydi. Antrasiklin-
Ara C rejimleri APL ile yeni tanı koyulan hastada 
%70 ila %80 CR oranlarına neden olmakla birlikte, 
kematorapinin ba lamasından sonra vakaların
%10 ila %15inde görülen yüksek öldürücü risk 
kanaması bu tedavinin önemli bir dezavantajıdır
(40,41). Antrasiklin-tabanlı-kemoterapi ile, APL’li 
hastaların %35 ila %45’i iyile ir (42). Yüksek löko-
sit sayısı olan hastaların özellikle zayıf prognozu 
çıkmı tır.

APL tedavisinde ATRA’nın ortaya çıkması CR 
oranlarını ve APL’li hastaların sa kalım oranları-
nı büyük oranda artırmı tır (6,42). ATRA terapisi 
kanser tedavisinde ilk diferansiyasyon terapisini 
temsil etmekte olup, u anda APL’de öncül bir 
tedavi biçimidir (6,17,43). Son on yılda yapılmı
olan çok-merkezli klinik denemeler ATRA’nın oral 
administrasyonunun (45 mg/m2/gün) yeni APL 
tanısı konan hastaların 72% ila %95 inde hema-
tolojik CR oranlarına neden oldu unu göstermi tir
(6,42,44). ATRA tek ba ına kullanılırsa, terapinin 
ba lamasından itibaren 5 ila 6 hafta sonra birçok 
hastada 5 ila 6 hafta arasında bir CR sa lanır.

Oral ATRA ba langıçta birçok hastada CRlere 
neden olduysa da, ara tırmalar ATRA’nın neden 
oldu u CRların geçici oldu unu ve hemen hemen 
APL’li tüm hastaların rutin olarak ATRA’ya direnç 
geli tirdi ini ve 3 ila 12 ay içinde nüksetti ini
göstermi tir (45-48). laç direncinin geli mesi oral 
ATRA’nın tek bir ajan olarak kullanımına engel 
olmu tur. Dolayısıyla, uzun-süreli remisyonları
sürdürmek için u anda ATRA terapisi kemotera-
pi ile birle tirilir veya ardından kemoterapi (yani, 
antrasiklinler) yapılır (6;10;42;44). ATRA’nın stan-
dart kemoterapi rejimlerine dahil edilmesi APL’nin 
AML’nin en iyile tirilebilen türü olmasını sa la-
mı tır. Ara tırmalar ATRA’nın kronik günlük oral 
administrasyonunun ATRA metabolizmasının hız-
lanmasına neden oldu unu ve bunun da plazma 
ilacı konsantrasyonlarında a amalı olarak bir azal-
maya yol açtı ını göstermektedir. Bu dü ük ilaç 
seviyeleri APL’li hastalarda nüksler ve oral ATRA 
ile ili kilidir.

Myeloid diferansiyasyonun posttranskripsiyonelMyeloid diferansiyasyonun posttranskripsiyonel 
regülasyonuregülasyonu

Yeni ara tırmalar terminal hücre diferansiyas-
yonun ço almanın inhibisyonu ve mRNA çevrimi-
nin represyonu ile ili kili oldu unu ve bunun da 
protein sentez hızının azalmasına yol açtı ını gös-
termektedir. Daha önceden ATRA’nın çevrim fak-
törlerinin down regülasyonu ve myeloid progenitor 
hücrelerde granülositik diferansiyasyon sırasında
DAP5/p97 çevrim ba lamasının represörünün up 
regülasyonu da dahil olmak üzere çoklu post-
transkripsiyonel supresyon mekanizmalar yoluyla 
çevrimsel makineleri enhibe etti ini ortaya koyduk 
(50).

PDCD4 ilk olarak bir insan gliyoma serisinden 
izole edilmi tir ve fare Pdcd4 (MA-3/TIS/A7-1) geni 
ile birbirine benzemektedir. PDCD4’in transjenik 
farelerde AP-1-ba ımlı transkripsiyon aktivasyo-
nunu, deri tümörigenezini, ve tümör ilerlemesini 
enhibe etti i gösterilmi tir (49). PDCD4 çevrim 
inhibisyonunu, çevrim inhibisyon inisiasyonunun 
bir bile eni olan eIF4A’nın helikaz aktivitesini spe-
sifik olarak enhibe etmek suretiyle bastırır (50,51). 
PDCD4 tarafından AP-1 gibi hedef aktivitelerin 
transrepresyonu için PDCD4’ün eIF4A’ya ba lan-
ması ve daha sonra çevrimin inhibisyonu gerekir. 
PDCD4 normal dokularda her zaman bulunarak 
belirtilir, ancak ekspresyonu akci er, gö üs, kolon, 
beyin ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere 
bazı tümörlerde kaybolur veya bastırılır. nsan
akci er kanseri hücrelerinde PDCD4 ekspresyonu 
kaybı tümör ilerlemesi ve zayıf prognoz ile ili ki-
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lidir. PDCD4 ekspresyonunu bastıran mekaniz-
ma anla ılmamı tır. Dolayısıyla PDCD4’ün insan 
myeloid hücrelerinin terminal diferansiyasyonu ve 
soyunun güvenceye alınmasında rol oynadı ı var-
sayımında bulunduk. 

Mevcut çalı mada, PDCD4 ekspresyonunun 
AML hücre hatlarında ve granülositik diferansiyas-
yon geçiren primer promiyelositik lösemi hücrele-
rinde sa landı ını gösterdik. Monositik/makrofajik 
diferansiyasyon geçiren ve granülositik diferan-
siyasyona dirençli hücreler PDCD4’ü up regüle 
etmeyi ve ATRA tedavisi sonrasında çekirde e ta ı-
mayı ba aramamı lardır. PDCD4 ekspresyonunun 
siRNA tarafından hedeflenen inhibisyonu ATRA’nın
neden oldu u granülositik diferansiyasyonun önem-

li oranda enhibe olması sonucunu do urmu  olup, 
bu durum PDCD4 endüksiyonunun granülositik 
diferansiyasyona katkı sa ladı ını göstermektedir. 
PI3K/Akt ile ilgili olarak ayrıca kanalın AML hüc-
relerinde sa lanan PDCD4 ekspresyonunu negatif 
regüle etti ini ve ATRA’nın bu kanalın inhibis-
yonu yoluyla PDCD4’e neden oldu unu göster-
dik. PDCD4’ün ortadan kaldırılması c-myc, p27KIP1,
DAP5, ve Wilms tümör 1’in ekspresyonunu tersine 
çevirmi  olup, bu durum PDCD4’ün bu akı  a a ı
proteinlerin regülasyonu ile ili kili oldu unu ortaya 
koymaktadır. Genel olarak, PDCD4 diferansiyasyon 
üzerindeki etkilerini bu proteinlerin ekspresyonunu 
de i tirmek suretiyle gösterebilecek olup, bu da 
yeni bir diferansiyasyon mekanizmasıdır.
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