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Özet

NHL insidansı giderek artmakta olup, günü-
müzde 15-54 yaş arası erkeklerde en önde gelen 
ölüm nedenidir. Difüz Büyük Hücreli Lenfoma, 
NHL’nın en yaygın alt grubudur. Bu hücreler, 
aşırı eksprese olan transkripsiyon faktör olan 
nükleer faktör kappa beta ile ayırt edilirler ve 
bu faktör ile DLCL hastalarında NF-κB yolunun 
sürekli aktive olması kötü prognozu destekler. 
Soya isoflavonu olan genistein NF-κB aktivitesini 
azaltarak, apopitozu desteklemektedir. Siklofosfa-
mid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon kom-
binasyonu ~%40 kür oranı ile DLCL için standart 
tedavidir. WSU-DLCL2 hücre dizisi ve onun kom-
bine olan immunodeficient (SCID) xenograftları 
NF-κB aktive ederek NF-κB modülasyonu ve 
genistein ile CHOP duyarlaşması için mükemmel 
bir model oluşturmaktadır. Genisteinli ve genis-
teinsiz CHOP un antitümör aktivitesi WSU-DLCL2 
modelimizde değerlendirilmiştir. In vivo, WSU-
DLCL2 taşıyan SCID fareleri sadece genistein (800 
µg/kg/gün, sonda ile besleme 5 gün boyunca), 
Sadece CHOP (‘‘C’’, 40 mg/kg, i.v.; ‘‘H’’, 3.3 mg/
kg, i.v.; ‘‘O’’, 0.5 mg/kg, i.v.; ve ‘‘P’’, 0.2 mg/kg, 5 
gün boyunca her gün, p.o.) veya CHOP’ u izleyen 
5 gün boyunca genistein alırlar. Tümör Büyüme 
inhibisyonu (T/C), Tümör Büyüme Ertelenmesi 
(T-C), ve genistein için log10 öldürmesi, genistein, 
CHOP ve CHOP’ ı izleyen genistein tedavisi için 
sırasıyla %33.6, %19.2, ve %5.2; 7, 8, ve 17gün; 
ve 1.0, 1.2, ve 2.6 dır. Bu fare xenograft modelin-
de WSU-DLCL2 hücrelerinin CHOP kemoterapisi-
ne genistein kaynaklı duyarlılık mekanizmasını 
açıklamaya başlamak için in vitro genisteinin 

WSU-DLCL2 büyüme inhibisyonu, hücre siklusu, 
Bax:Bcl-2 oranı, NF-κB DNA bağlaması ve in vitro 
apopitoz üzerinde çalıştık. 30 µM genistein büyü-
meyi anlamlı olarak inbhibe ediyor. G2-M ares-
tine neden oluyor, Bax:Bcl-2 oranını arttırıyor, 
NF-κB DNA bağlanmasını azaltıyor ve apopitozu 
indüklüyor. Ayrıca NF-κB DNA bağlanmasını, 
CHOP arttırırken, genistein in vivo inhibe ediyor. 
Sonuçlarımız genisteinin WSU-DLCL2 hücreleri 
üzerinde büyüme modülatörü etkisi olduğunu 
gösteriyor ve CHOP un antitümör etkisini arttırı-
yor. Soya isoflavone olan genistein geniş bulunan 
besin kaynağı olduğu için, CHOP ile kombine 
kullanımı ileride NHL hastalarında klinik çalış-
malarla araştırılabilinir.

GİRİŞ

Non Hodgkin Lenfoma(NHL) lenfositlerin malig-
nant proliferasyonundan kaynaklanan bir grup 
heterojen hastalıktır. ABD’de 2002 yılında 55.000 
den fazla vaka tanımlanmıştır (1). Difüz Büyük 
Hücreli Lenfoma (DLCL) bütün lenfomalar içinde 
%31’lik oranı ile en sık rastlanan NHL tipidir (2). 
Dört ilaç kombinasyonu olan CHOP (Siklofosfa-
mid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon) DLCL 
li hastaların %30-40’ında kür sağlamaktadır (3). 
Bu rejim standart rejim olmuştur çünkü bu güne 
kadar CHOP a üstün bir rejim gösterilememiştir 
(4,5). Yeni rejimler CHOP’a ilave methotrexate, ble-
omycin, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristi-
ne, ve dexamethasone (m-BACOD) veya predni-
sone, doxorubicin, cyclophosphamide, etoposide, 
cytarabine, bleomycin, vincristine ve methotrexate 
(ProMACE-CytaBOM) gibi ilaçları içerirler.
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B hücreli lenfomalarda (DLCL dahil olmak 
üzere) tek yaygın olarak kabul edilen aktif (ör. 
nükleusta bulunan) nükleer faktör, kappa beta-
dır (NF-κB). B-lenfositler düzenli olarak yeniden 
düzenlenmiş immunoglobulin genlerinden geli-
şirler. B hücrelerindeki NF-κB nın bir rolü de 
Igk genini regüle etmektir (6). Birçok grup, olgun 
B hücre dizilerindeki ardışık NF-κB formunun 
büyük ölçüde p50-c-Rel heterodimeri olduğunu 
gösterdi (6-8). P50-p65 heterodimeri beklenen 
seviyelerde sitoplazmada bulunur, fakat bu 
hücrelerin nükleusunda bulunmaz. p50-c-Rel’in 
nükleer seviyesinin mekanizması tam anlaşıla-
masa da IκBα nın kararsızlığı ve c-Rel geninin 
transkripsiyonunun artması şeklinde açıklana-
bilinir (9-10).

Soya isoflavoneları beslenmede yer alan en 
potansiyel ümit verici anti-karsinojenik bile-
şimlerdir. Epidomiyolojik çalışmalar soya içeren 
beslenmenin insan kanserlerini daha düşük 
insidansda olması ile ilişkilendirirler (12-14). 
Ortalama bir Japon günde yaklaşık 50 mg /gün 
isoflavone almaktadır (14). In vitro olarak soya 
isoflavonunun pek çok biyolojik aktivitesi göste-
rildi. Örneğin genistein, bilinen bir tirozin kinaz 
inhibitörüdür (15), topoizomeraz I ve II yi inhibe 
eder (16) ve angiyogenezis yapar (17). Isoflavonlar 
sertbest radikal oluşumunu inhibe ederler (18), 
yağ oksidasyonunu azaltırlar (19), ve antioksidant 
enzimleri stimule ederler (20). Bir grup araştır-
macı (21) genisteinin in vitro kanserli hücrelerde 
NF- κB aktivasyonunu inhibe ettiğini göstermiştir. 
Aynı grup tarafından bir başka rapor (22) üç hafta 
boyunca günde iki kere 50 mg soya isoflavonu 
alan sağlıklı erkeklerin kan lenfositleri NF-κB akti-
vasyonunun neden olduğu tümör nekroz faktör α 
(TNF-α) dan korumuştur. Son zamanlarda NF-κB 
aktivasyonunun genistein ile inhibe edilmesi PC3 
hücre dizisinde apopitozu meydana gelmesiyle 
sonuçlanmıştır. (23).

NF-κB transkripsiyon faktörünün sitokinleri, 
adhezyon faktörleri, kemokinleri ve apopitoz inhi-
bitörlerini (IAPs) encode eden anahtar genlerin 
ekspresyonunun regule ederek immun sistemde 
uzun süredir önemli, bir rolü olduğu bilinmekte-
dir. Bu transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonu, 
CHOP rejimi içerenler gibi kemoteropatik ajanlar 
ile kanser hücrelerinin apopitoza girmesi engelle-
nebilinir. NF- κB lenfomaya dirençte major kat-
kısı vardır ve hücreleri apopitoza girmelerinden 

koruma özelliğine sahiptir (24). NF-κB bir trans-
kripsiyon faktörü olarak iyi saptanmıştır (25-27) 
ki stimulu zararına karşı oluşan (radyasyon, 
hipoksia, pro-inflamotory sitokinlerin rol aldığı 
infeksiyon mikroorganizmalarına karşı savaşta) 
hücresel savunma mekanizmalarında aktive olur. 
Bunun üzerine, CHOP kemoterapisi ile birlikte 
verilen genistein bizim hazırladığımız CHOP’a 
dirençli hayvan modelinde CHOP un teropatik 
etkisini arttıracağı hipotezini kurduk (28). Bu 
çalışmada, sadece CHOP rejiminin ve genisteini 
CHOP tan önce verilen rejimin antitumör etkisini 
birçok kombine immunodeficient (SCID) WSU-
DLCL2 içeren fare xenograft modelinde incelen-
miştir.

Materyal ve Metotlar

WSU-DLCL2 Hücre Dizisi

İnsan DLCL hücre dizisi (WSU-DLCL2) Wayne 
State Üniversitesi Tıp Fakültesinde bizim labora-
tuvarımızda tanımlanmıştır (28). Hücre dizisi 1640 
RPMIU da %10 heat inactivated fetal bovin seru-
mu (FBS), %1 L-glutamin, 100 ünite/ml penisilin 
G, ve 100 µg/ml streptomisin ile korunurlar. Hüc-
reler %5 CO2 atmosfer neme sahip inkübatörlerde 
370 C de inkübe edilirler.

WSU-DLCL2 xenograftlarının küçük fragman-
ları önceden anlatıldığı gibi subkutan ve bilateral 
olarak naif benzer büyütülmüş farelere implante 
edilirler. Fareler haftada 3 kere tümör oluşu-
mu açısından gözlenirler. Bir kere transplante 
edilince WSU-DLCL2 fragmanları palpe edilebilir 
tümörler oluşturuyorlar. Beş hayvandan oluşan 
gruplar randomize ayrılırlar ve değişik tedavi 
gruplarını oluştururlar. Bu model kullanılarak 
800 µg/kg/gün p.o. sonda ile besleme 5 gün 
boyunca verilen genistein etkinliği ile sadece 
CHOP ve 5 gün CHOP un beşinci gününden 
itibaren genistein tedavisi ile karşılaştırılmıştır. 
CHOP, SCID farelerinde daha önce laboratuvarı-
mızda belirlenen (29) gibi her injeksiyonda cyclop-
hosphamide ‘‘C’’, 40 mg/kg, i.v.;‘‘H’’, 3.3 mg/kg, 
i.v.; ‘‘O’’, 0.5 mg/kg, i.v.; and ‘‘P’’, 0.2mg/kg, p.o. 
5 gün boyunca hergün her ajan için MTD olarak 
veriliyor (29). Fareler SC tümörlerin ölçümleri 
için ağırlık değişimleri ve ilacın yan etkileri açı-
sından gözleniyor.SC tümörleri haftada 3 kez 
ölçülüyor. Hayvanlar toplam tümör yükü 1500 
mg a ulaştığında rahatsızlıklarını önlemek için 
ötenazi ediliyorlar.
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Tümör Yanıtının Değerlendirilmesi

Antitümör aktivitenin değerlendirilmesi aşa-
ğıda belirtilen ve laboratuvarımızda kullanılan 
standart prosedürlere göre yapılmaktadır (29): 
Tümör ağırlığı (mg)= (A X B2) /2, ve sırasıyla A 
ve B tümör boyu ve enidir (mm olarak); Tümör 
Büyüme inhibisyonuı (T/C), Kontrol grubunda 
(C) medyan tümör ağırlığı yaklaşık 900 mg oldu-
ğunda, tedavi grubunda (T) medyan tümör ağırlığı 
hesaplanarak bulunur; Tümör Büyüme Ertelen-
mesi (T-C) tedavi grubundaki tümörlerin 700 
mg a ulaşması için gereken zaman (gün olarak) 
ve kontrol grubundaki tümörlerin aynı ağırlığa 
ulaşmaları için gereken zaman farkıdır; Tümör 
hücreleri ölümü net (log10) =(T-C) – (gün olarak 
tedavi süresi) /(3.332) (Td).

Hücre Büyümesi

WSU-DLCL2 hücreleri 24- kuyu kültür küme-
lerine (Costar, Cambridge, MA) 2x105 yaşayan 
hücreler ml-1 kuyu-1 yoğunluğunda yerleştirilir-
ler. Üç kat kuyular 20 ve 30 µM genistein, (C) 
cyclophosphamide monophosphate [5.84 pM], (H) 
doxorubicin [1.5 pM], (O) vincristine [260 pM], (P) 
Prednisone [1.0 AM] ile veya diluent (kontrol) ile 
muamele edilir. Petriler 370 C de %5 CO2 ile nem-
lendirilmiş inkübatörde inkübe edilirler. Bütün 
kültürlerin 4 gün boyunca 24 saat 0.4 tripan mavi 
stain (Life Technologies, Inc., Grand Island, NY) ve 
bir hemasitometre ile hücre sayımı ve viabilitesi 
monitorize edilir.

Hücre Siklusu

WSU-DLCL2 hücreleri 25-T hücre kültürü 
flasklarına ekilirler ve 24, 48 ve 72 saat boyunca 
20, 30, ve 40 µM genistein ile veya genisteinsiz 
muamele edilirler. Hücreler santrifüjlenir ve PBS 
ile yıkanır ve propidium iodide etiketlenmesinden 
sonra FAC Star Plus (Becton Dickinson, San Jose, 
CA) ile flow sitometre analizi yapılır.

Apopitoz

Işık mikroskobu incelemesi için, WSU-DLCL 

2 hücreleri yukarıda açıklandığı gibi 24- kuyu 
kültür petrilerine ekilirler. Genel olarak tedavi 
almamış (kontrol) ve genistein, CHOP ve CHOP u 
izleyen genistein ile muamele edilen hücreler üç 
kopya seti oluştururlar. Hücre kültürlerinden alı-
nan belli parçalar (aliquots) Cytospin II santrifüju 
(Shandon Southern Instruments, Sewickley, PA) 
ile santrifüjlenirler. Hücre simirleri hava ile kuru-

tulduktan sonra tam konsantrasyondaki tetrak-
rom ile 5 dakika boyanırlar ve distile su ile başka 
bir 5 dakika %50 dilue edilirler. Işık mikroskopu 
(Nikon,Garden City, WY) altında lamlar incelenir.

Elektroforetik Devingenlik Değişimi Analizi

Transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonunu 
önceden belirtilen prosedürlerle analiz edilir (30). 
Genel olarak, muamele sonrası, hücreler (1-2 x 106) 
0.2 ml hipotonik proteaz inhibitörleri içeren lizis 
tamponu ile parçalanırlar. Homojenat santrifüjle-
nir ve pellet buzda soğutulmuş nükleer çıkarma 
tamponu ile tekrar suspende edilir. 30 dak. sonra 
eriyen parçalar microsantrifüjde santrifüj edilir ve 
supernatant (nukleer extract) toplanır ve -220 C da 
gerekene kadar saklanır. Elektroforetik Devingenlik 
Değişimi Analizi (EMSA) 10µg nükleer proteini, 30 
dakika oda sıcaklığında 20µl bağlama reaksiyon 
tamponu içinde 32P uç-etiketlenmiş oligo probları 
ile inkübe ederek yapılır. Oligolar 5’OH kör uçu 
içerirler ve yüksek spesifik aktiviteli T4 polinükle-
otid kinaz ile işaretlenebilirler. Oluşan DNA-protein 
kompleksi serbest oligolardan %7 doğal PAGE ile 
ayrılır. Jel Bio-Rad jel kurutucusu ile kurutulur ve 
24-48 saat otoradyografiye tabi tutulur.

Western Blot Analizleri

Genistein muameleli veya kontrol WSU-DLCL2 

hücreleri 1xPBS ile iki kere yıkanır, Triton X-100 
lizis tamponu [300 mM sodium chloride, 50 mM 
Tris-HCl (pH 7.6), %5 Triton X-100, ve proteaz 
inhibitörleri] ile tekrar suspande edilir. Ve en az 45 
dakika 40 C da tutulur. Hücreler 14.000 x g de 10 
dak. santrifüjlenir ve sitosolik artık içeren super-
natant saklanır. Micro BCA protein estimation kit 
(Pierce, Rockford, IL) ile protein konsantrasyonları 
hesaplanır. Membranlar 1:1000 konsantrasyonda 
Bax, Bcl-2 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa 
Cruz, CA), ve/veya poly-ADP-ribosepolymerase 
(PARP) (Travigen, Gaithersburg, MD) ile inkübe 
edilirler. Proteinler ECL chemiluminescence rea-
gents (Amersham International Ltd., Bucking-
hamshire, England) ile görünürler. 

Sonuçlar:

SCID Fare Xenograftlarında Tedavi Edici 
Sonuçlar

In vivo WSU-DLCL2-SCID modeli kullanılarak 
sadece genistein, sadece CHOP ve CHOP öncesi 
genistein’in yararları çalışılmıştır. Şekil 1’de gös-
terildiği gibi, bütün tedavi kollarındaki fareler SC 
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tümörleri geliştirmişlerdir. 9. güne kadar tümör 
ağırlıkları açısından dört deney kolunda da istatis-
tiksel olarak bir fark bulunamamıştır. 14. günde, 
genistein-CHOP kombinasyon kolunda ortalama 
tümör ağırlığı anlamlı olarak (P<0.001) azalmıştır. 
Genistein-CHOP kolundaki üç fare tümörsüzdür, 
fakat 17. günde tümörleri tekrar büyümeye başla-
mıştır. Bu sonuçlar bir kür genistein-CHOP kom-
binasyonundan sonra elde edilmiştir.

Tablo 1’de gösterilen sonuçlar WSU-DLCL2 içe-
ren SCID farelerinde sadece genistein in, sadece 
CHOP’ un ve genistein-CHOP kombinasyonunun, 
antitümör aktivitelerini göstermektedir. T/C, T-C 
ve log10 öldürme sırasıyla 33.6%, 19.2 %ve 5.2%; 
7, 8, ve 17 gün;ve 1.0, 1.2, ve 2.6 dır.T/C değer-
leri tümör yanıtını değerlendirmek için kullanılır. 
Kontrol dışındaki bütün deney grupları WSU-
DLCL2 tümörüne karşı aktif sayılırlar (T/C değer-
lerinin ≤42%). Fakat log10 öldürme değerleri kritere 
eklenirse, sadece genistein-CHOP kombinasyonu 

klinik olarak yüksek düzeyde aktif sayılır. Aktivite 
sınıflandırma değerleri olarak +++ (aktif) veya ++++ 
(yüksek düzeyde aktif) kısmi yada tam tümör geri-
lemesini gerçekleştirmek için gerekmektedir. Buna 
göre, ‘+’ veya ‘++’ değerleri klinik kriterlere göre 
aktif sayılmamaktadır. Tümör ağırlığının ortalama-
sı ve dağılımı genistein, CHOP ve kombinasyonları 
arasında değişmektedir.Genistein-CHOP kombi-
nasyonu ile tedavi edilen hayvanlar tümör ağırlığı 
ve dağılımı en fazla tutarlı azalma göstermiştir. En 
küçük tümör büyüklüğü genistein-CHOP grubun-
da 14-235 mg aralığında görülmüştür.

Genistein In vivo WSU-DLCL2–SCID farelerinde 
NF-κB Bağlanmasını inhibe ediyor

Sadece genistein, CHOP ve CHOP’ı izleyen genis-
tein ile tedavi edilen SCID farelerinden alınan WSU-
DLCL2 Sc tümörleri üzerinde Jel Devingenlik Deği-
şimi Analizi (EMSA) gerçekleştirilmiştir ve kontrol 
grubu ile karşılaştırılmıştır. Otoradyografiden 
alınan datalara göre kontrol ile karşılaştırıldığında 
sadece genistein kolu NF- κB DNA bağlanmasını 
durdurmuştur (Şekil 2). CHOP ile tedavi edilen fare-
lerdeki tümörler yüksek NF-kb içerirlerken CHOP 
a bağlı öldürme kapasitesine karşı rezistans oluş-
turabilirler. Genistein ile önceden tedavinin oluşan 
NF-κB bağlanmasını down regule ettiğinin gözlem-
lenmesinin yanında genistein CHOP’a bağımlı NF-
κB bağlanmasını da tamamen inhibe etmektedir.

Tablo1. WSU-DLCL2 içeren SCID farelerinde genistein, CHOP ve ikisinin kombinasyonunun antitümör aktiviteleri

a Genistein 800µg/kg p.o. QDx5gün verildi. CHOP (cyclophosphamide ‘‘C’’, 40 mg/kg, i.v.;‘‘H’’, 3.3 mg/kg, i.v.; ‘‘O’’, 0.5 mg/kg, i.v.; ve ‘‘P’’, 0.2mg/kg, p.o.) 5 gün boyunca MTDx1 enjeksiyonda 
verildi. Kombinasyonda genistein CHOP tan 5 gün önce verildi. Bütün hayvanlara tedavi transplantasyondan 5 gün sonra başladı. 
b Aktivite sınıflandırma değerleri olarak +++ (aktif) veya ++++ (yüksek düzeyde aktif) kısmi yada tam tümör gerilemesini gerçekleştirmek için gerekmektedir; ‘+’ veya ‘++’ değerleri klinik 
kriterlere göre aktif sayılmamaktadır.

Şekil 1. WSU-DLCL2 hücrelerinin kontrol (Diluent), sadece genistein, sadece CHOP 
ve kombinasyonlarındaki Tümör Ağırlığı (miligrams; ortalama +- SD). Tümör ağırlığı 
CHOP öncesi genistein kombinasyon tedavisi alan farede sadece genistein, sadece 
CHOP veya kontrol grubuna oranla belirgin olarak azalmıştır. Genistein 800µg/kg 
p.o. QDx5gün verildi. CHOP (cyclophosphamide ‘‘C’’, 40 mg/kg, i.v.;‘‘H’’, 3.3 
mg/kg, i.v.; ‘‘O’’, 0.5 mg/kg, i.v.; ve ‘‘P’’, 0.2mg/kg, p.o.) 5 gün boyunca MTDx1 
enjeksiyonda verildi. Kombinasyonda genistein CHOP tan 5 gün önce verildi. Bütün 
hayvanlara tedavi transplantasyondan 5 gün sonra başladı. 

Şekil 2. Jel Devingenlik Değişimi Analizi (EMSA) SCID içeren WSU-DLCL2 
tümörlerinde genistein ile NF-κB DNA bağlanmasının inhibe, CHOP ile aktive 
olmasını gösteriyor. Fareler diluent (kontrol), 800µg/kg genistein p.o.QD x5gün 
ve CHOP (cyclophosphamide ‘‘C’’, 40 mg/kg, i.v.;‘‘H’’, 3.3 mg/kg, i.v.; ‘‘O’’, 0.5 
mg/kg, i.v.; ve ‘‘P’’, 0.2mg/kg, p.o) ile muamele edilmişlerdir. Subkutan tümörler 
çıkarılır ve nükleer extractlar hazırlanıp EMSA da NF-κB bağlanması analiz edilir.
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Başka bir deneyde, 0.0-10,000 µg/kg genis-
tein ile tedavi edilen SCID farelerinin serum 
konsantrasyonları on-line katı-faz çıkarma ve sıvı 
kromatografi electrospray kütle spectrometresi ile 
ölçülmüştür. (LC/ES-MS) (Tablo 2). Aktif genistein 
in 0.23 µM konsantrasyonu 800µg/kg ile tedavi 
edilen farenin serumunda saptanmıştır ve bu mik-
tar CHOP duyarlaştırmak ve NF-κB aktivitesini in 
vivo azaltmak için yeterlidir.

Genistein’ in in vitro WSU-DLCL2 Hücre 
Büyümesi Üzerine Etkisi

WSU-DLCL2 lenfoma hücreleri 72 saatten fazla 
0-40 µM genisteine maruz bırakılarak, hücre 
yaşamı tripan mavi exclusion tahlili ile saptan-
mıştır. Genisten tedavisi doz ve zaman bağımlı 
hücre proliferasyonunun inhibisyonuna sebep 

olmaktadır (Şekil 3). 3 µM dan daha fazla geniste-
in konsantrasyonları büyümeyi inhibe etmektedir. 
72. saatte WSU-DLCL2 hücre dizisi için IC50 30µM 
iken, 40µM da genistein ilk verildikten sonra 24 
saate kadar büyümeyi tümüyle inhibe etmektedir.

Genistein WSU-DLCL2 Hücrelerinde G2-M 
Arrestine Neden Olmaktadır

Genistein insan katı tümörlerinde G2-M hücre 
siklusunun durmasına neden olmaktadır (31). Biz 
de genistein in benzer etkisini daha düşük kon-
santrasyonda (30 µM karşın 50µM katı tümör-
lerde) WSU-DLCL2 lenfoma hücre dizisi üzerinde 
gösterdik. 0, 20, 30 ve 40 µM genistein ile teda-
vi edilen WSU-DLCL2 hücrelerinin flow sitometre 
analizleri G2-M arrestinin arttığı sonucunu göster-
mektedir (Şekil 4).

Tablo 2. SCID farelerindeki genisteinin on-line katı-faz çıkarma ve 
LC/ES-MS ile elde edilen serum konsantrasyonları

aGenistein hayvanlara 5 gün boyunca p.o. gavages olarak verilmiştir.
bSerum son tedaviden 5 saat sonra toplanmıştır.

Şekil 3. Genisteinin WSU-DLCL2 hücrelerindeki hücre proliferasyonu üzerinde 
etkileri. Hücreler 1.5 x105 /ml 24-kuyu plateinde ajanlı yada ajansız kültür edilirler 
ve 725 saate kadar inkübe edilirler. Noktalar, iki deneyin ortalamasıdır; bars,SD

Şekil 4. Genistein G2-M arrestini azaltır. Kontrol ve 20, 30 ve 40 µM genistein tedavili WSU-DLCL2 hücrelerinin hücre siklusu dağılımının Flow cytometric analizleri. Sırasıyla 
koyu %sayıları, hücre siklusundaki G1 fazındaki ve G2-M fazındaki hücrelerin yüzdesi.



14

Lösemi Lenfomada Koruyucu TedaviKÜÇÜK Ö.

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi
VIII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

30 ve 40 µM genistein verilen hücrelerde 48. 
saatte G2-M fazındaki hücrelerin oranı >%80’e 
artmıştır. Bu sonuçlar genistein in lenfoma hücre 
dizilerinde G2-M hücre siklusu durmasına neden 
olmaktadır ve hücre proliferasyon çalışmalarındaki 
daha erken büyüme inhibisyonuna sebep olabilir.

Genistein in vivo WSU-DLCL2 yi CHOP 
Kemoterapisine Duyarlaştırır

Şekil 5’te gösterildiği gibi IC50 deki genistein 
IC50 deki CHOP’a eklenirse belirgin ve sürekli 
büyüme inhibisyonu vardır, buna karşın sadece 
CHOP veya genistein G+CHOP’la karşılaştırıldığın-
da çok az büyüme inhibisyonu gösterirler.

Genistein ile Apopitoz Indüklemesi

Sonra genisteinin WSU-DLCL2 de apopitotik 
hücre ölümünü indükleyip indükleyemediğini 
araştırdık. Bizim aradığımız apopitozun özellikle-
rinden olan hücre küçülmesi, nükleer kromatin 
yoğunlaşması, membran bleblerini oluşması ve 
pyknotic bodilerdir. 30 µM genistein apopitozun 
belirgin morfolojik özelliklerine neden olmaktadır 
(Şekil 6). 48. saatte, genistein WSU-DLCL2 hücrele-
rinin %30’dan fazlasında apopitozu indüklemiştir. 
Genisteine bağlı apopitozu indükleyen mekaniz-
maları araştırmak için Bax ve Bcl-2 expressionla-
rını inceledik.

In vivo genistein uygulanan WSU-DLCL2 deki 
Bax:Bcl-2 Oranı

Genistein in pro-apopitotik protein Bax ve 
anti-apopitpotik protein Bcl-2 protein düzeylerini 
modüle edip etmediğini değerlendirdik. WSU-
DLCL2 hücreleri 0 ve 30 µM genistein ile 3 günden 
fazla muamele edildiler. Bütün hücre extractleri 
çıkartıldı ve Bax ve Bcl-2 bakılması için Western 
Blot analizi yapıldı. Hesaplanan Bax:Bcl-2 protein 
ekspresyon oranı Şekil 7’de gösterilmiştir. Bax:
Bcl-2 oranı başta düşerken 2 ve 3. günlerde art-
mıştır.

Genistein NF-κB Bağlanmasını in vitro inhibe 
ediyor

Genisteinin NF-κB aktivitesini in vitro inhibe 
edebildiğini göstermek için WSU-DLCL2 hücreleri-
ni 30µM genistein ile 24, 48 ve 72 saat boyunca 
muamele edildi. 30µM genistein verilen WSU-
DLCL2 hücrelerinde NF-κB bağlanması 24 saat 
içinde inhibe edilmiştir (Şekil 8). NF-κB bantlarına 
48 ve72. saatlerde saptanamamıştır (bu deney 3 
kere tekrarlanmıştır).

Tartışma:

DLCL hücreleri NF-κB transkripsiyon fak-
törünün yüksek derecede eksprese edilmesi ile 
belirgindir ve DLCL hastalarının kötü prognozu-
na NF-κB yolunun aktivasyonu sebep olabilir. 
Soya isofalvone olan genistein NF-κB aktivitesini 
azaltarak apopitozu sağlayan bilinen bir ajandır. 
CHOP ˜ 40 %kür oranı ile DLCL için standart 
tedavi olarak kalmıştır (2-5). WSU-DLCL2 hücre 
dizisi ve onun SCID xenograftı, sürekli aktif NF-
κB içerirler ve NF-κB modülasyonu ve genisteinin 
CHOP’ u duyarlaştırması açısından mükemmel bir 
modeldir. Genisteinli ya da yalnız CHOP tedavisi-
nin anti-tümör aktivitesi bizim WSU-DLCL2 mode-
limizde geliştirilmiştir. Bu raporda, genistein veri-
len DLCL tümörü içeren SCID fareleri anti-tümör 
aktivitesi göstermişlerdir. Ayrıca, CHOP tan önce 
kullanılması yalnız CHOP tedavisi ile karşılaştı-
rıldığında belirgin olarak daha yüksek antitümör 
aktivite ile sonuçlanmıştır.

Şekil 5. IC50 (30 µM) genistein, CHOP at IC50 (cyclophosphamide 
monophosphate, C=5.84 pM; doxorubicin H=1.5 pM, oncovin O=260 pM, 
P=1.0 AM), G (IC50)+CHOP (IC50), veya diluent (kontrol) WSU-DLCL2 
hücrelerinin büyümeleri üzerine etkileri in vitro. Hücreler 1.5 -105/ml in a 24-kuyu 
plate ajanlı yada ajansız kültür ediliyor ve 96 saate kadar inkübe ediliyor.

Şekil 6. WSU-DLCL2 hücrelerindeki in vitro apopitoz oluşumu. Fotoğraflar 
genistein-maruz kalmış hücrelerin karakteristik özelliklerini gösteriyor (x1000). 
Sağdaki fotoğraflar 72 saat 30µM genistein alan WSUDLCL2 hücrelerini 
gösteriyor. Hücreler M=mitotik, D=ölü, V=canlı, ve A=apoptotik.
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Genistein soya ürünlerinde bulunan başlıca 
biyolojik olarak aktif isofalvonelerden biridir. Tok-
sisite eksikliği kemoterapi ile beraber kullanımı 
için çekici bir ajan yapmaktadır. Biz bu deneyleri 
genistein kemo-duyarlaştırıcı ajan olarak öncü 
olabileceği için tasarladık, ve bunun için CHOP 
kemoterapisinden önce verildi. Ayrıca genisteinin 
DLCL2 –SCID modelinde toksisitesini de inceledik 
ve 3000µg/kg’a kadar hiç toksisitesi olmadığını 
bulduk. Hayvan etki deneyinde, genistein her gün 
p.o. as gavages (800µg/kg), toplam 5 gün boyunca 
CHOP tan önce verilmiştir. CHOP MTD dozunda, 
bir enjeksiyonda verilmiştir (CHO; i.v. verildi, P(p-
rednizon) p.o. 5 gün boyunca klinikteki gibi verildi) 
(29). Tümör ağırlığı farelerde dört tedavi kolunda; 
kontrol, genistein, CHOP ve CHOP öncesi genis-

tein, Şekil 1’de gösterildiği gibidir. CHOP öncesi 
genistein diğer bütün tedavi kolları ile karşılaştırıl-
dığında belirgin olarak (P=0.01) daha uzun süren 
tümör büyümesinin ertelenmesini sağlamaktadır. 
Tablo 1 WSU-DLCL2 içeren SCID farelerine karşı, 
MTD dozunda verilen genistein, CHOP veya CHOP 
öncesi genistein in antitümör aktivitelerini göster-
mektedir. Deneyin son noktaları tümör büyüme 
inhibisyonu (T/C), tümör büyüme ertelenmesi 
(T-C) ve log10 öldürmedir. Tümör yanıtları T/C 
değerinde hesaplandığında, sadece genistein ve 
sadece CHOP aktif sayılırlar (sırasıyla T/C=%33.6  
ve %19.2). T/C değeri ≤%42 ise antitümör aktivi-
teyi belirtir.

WSU-DLCL2 hücre dizisi ve onun SCID xenog-
raftları sürekli aktif NF-κB içerirler ve bu bizim 
NF- κB modülasyonunu ve genistein ile kemotera-
pinin duyarlaşmasını çalışmamız için mükemmel 
bir model oluşturur. NF-κB nin aşırı ekspresyonu 
hücreleri apopitozdan korur ve NF-κB nin inhibis-
yonu hücreleri apopitoza neden olan ajanlara karşı 
duyarlaştırır (32,33). Genistein NF-κB aktivitesini 
düşürerek apopitozu sağlayabilir (24). Bunun 
üzerine genistein in hayvanlarda WSU-DLCL2 s. 
c. tümörlerinde NF-κB aktivasyonunu inhibe edip 
edemediğini araştırdık. In vivo sonuçlarımız genis-
teinin NF-κB DNA bağlanmasını kontrol grubuna 
kıyasla dramatik olarak inhibe ettiğini göstermiş-
tir (Şekil 2). CHOP ile tedavi edilen fareden alı-
nan tümörler yüksek NF-κB görülmektedir ki bu 
CHOP’a bağlı tümör öldürmesine rezistans oluş-
turabilir. Ayrıca genistein ile önceden tedavinin 
sürekli NF-κB bağlanmasını down regule ettiği ve 
genisteinin tümüyle CHOP’a bağlı NF-κB bağlanma 
artışını inhibe ettiği gözlenmiştir. Genisteinin ken-
disinin bir antitümör aktiviteye sahip olmasının 
yanında potansiyel bir NF-κB inhibitörü olduğunu 
söylemek gerekir. 0.0-10.000 µg/kg genistein ile 
tedavi edilen farelerden alınan ve biyolojik olarak 
aktif genistein serum konsantrasyonu 0.05-0.54 
µM aralığındadır. Serum konsantrasyonu on-line 
katı faz extraction ve LC/EM-MS ile ölçülmüştür. 
0.23µM aktif genistein konsantrasyonu 800µg/kg 
p.o. as gavages ile tedavi edilen farede saptan-
mıştır ve NF-κB aktivitesini in vivo azaltmak için 
yeterlidir (Şekil 2). Bugüne kadar genisteinin özel 
bir hedef üzerine etkilerini in vivo belirten çalışma 
bulunmamaktadır. Bizim çalışmamız açıkça, ilk 
defa göstermektedir ki spesifik bir hedef, NF-κB, 
genistein ile tedavi edilen hayvanlardan elde edilen 

Şekil 7. Genisteinin Bax:Bcl-2 oranına etkileri. Bax ve Bcl-2 nin densitometric 
analizleri hesaplandı ve G3PDH kontrol normalize edildi, ve Bax:Bcl-2 oranı 
olarak gösterildi. WSU-DLCL2 hücreleri 0 ve 30µM genistein ile 72 saatten fazla 
muamele edildi.

Şekil 8. Genisteinin NF- κB aktivitesini 
inhibe eder. WSU-DLCL2 hücrelerini 
30µM genistein ile 24, 48 ve 72 saat 
boyunca muamele edildi. Nükleer 
extractlar EMSA ile DNA-bağlanması 
için analiz edildi. NF- κB bantlarına 48 
ve72. saatlerde saptanamamıştır (bu 
deney 3 kere tekrarlanmıştır).
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tümörlerinde belirgin olarak inaktive olmaktadır. 
Buna rağmen hücre kültürü çalışmalarındaki 
NF-κB nin inaktivasyonu, daha yüksek konsant-
rasyonlarda genistein gerektirmektedir ve bizim in 
vivo datalarımızın ışığında, düşük genistein serum 
konsantrasyonu daha çok araştırmaya gerek duy-
maktadır.

In vitro çalışmada, WSU-DLCL2 hücre dizisi 0-
40 µM genisteine 72 saatten fazla maruz bırakıl-
mıştır. Genistein tedavisi hücre proliferasyonunda 
doz ve zaman bağımlı inhibisyona neden olmuştur 
(Şekil 3). Genistein 3µM dan yüksek konsantras-
yonlarda tümör hücrelerinin büyümelerini inhibe 
etmiştir. Bu lenfoma hücre dizisinde tamamen 
inhibisyonuna neden olan genistein konsantras-
yonu, katı tümörlerde olduğundan daha düşüktür 
(34). Genistein ile tedavi edilen WSU-DLCL2 hücre-
lerini flow sitometri analizleri G2-M arrestinde artış 
göstermiştir (Şekil 4). 30 ve 40 µM genistein alan 
hücrelerdeki, G2-M fazındaki hücrelerin oranı 48. 
saatte >%80 artmıştır. Bu sonuçlar lenfoma hücre 
dizisinde genistein in G2-M hücre siklusu arrestine 
(hücre proliferasyon çalışmalarında büyüme inhi-
bisyonuna neden olarak gözlenen) neden olduğu-
nu göstermektedir.

CHOP rejiminin sitotoksik etkilerininin olası 
potansiyelini araştırmak için sadece genisteinin 

IC50 de, sadece CHOP’ ın IC50 de ve kombinasyon-
larının WSU-DLCL2 hücrelerine karşı in vitro etki-
lerini araştırdık. Şekil 5’te gösterildiği gibi IC50 deki 
genistein, IC50 deki CHOP’a eklenince tam ve sürek-
li büyüme inhibisyonu gerçekleşiyor, buna karşın 
sadece CHOP veya genistein de hücre büyümesi 
saptanmıştır. Sonra genisteinin WSU-DLCL2 de 
apopitotik hücresel ölümü indükleme kapasitesini 
araştırdık. 30µM da genistein apopitozun belirgin 
morfolojik özelliklerini oluşmasına neden olmakta-
dır (Şekil 6). Ayrıca Bax proteini ekspresyonunda 
bir artış ve Bcl-2 protein ekspresyonunda da bir 
azalış gözlemledik. 

Genisteinin NF-κB aktivitesini in vitro inhibe 
edilebildiğini araştırmak için, WSU-DLCL2 hücre-
lerine 24, 48 ve 72 saat 30 µM genistein verildi. 
24. saatte NF-κB bağlanması azalmıştır ve 72. 
saate kadar WSU-DLCL2 hücreleri 30 µM genistei-
ne maruz bırakılmıştır (Şekil 8).

Toplarsak, sonuçlar CHOP tan önce, CHOP ile 
birlikte veya yalnız genisteinin idaresinin üstün-
lüğünü göstermektedir. Genisteinin kemoterapi-
potentiating etkilerinin mekanizmalarını açıkla-
maya başladık. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar, 
NHL’ların tedavisinde klinik kullanımda translati-
onal araştırmalara rehberlik ederken soya isofla-
vonu genisteinin yaralı olacağını kanıtlamaktadır. 




