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Glioblastoma multiforme (GBM) dahil olmak üzere yüksek dereceli 
gliomalar (YDG), primer beyin tümörlerinin çoğunluğunu oluşturur (1). 
Dördüncü derece glioma olarak sınıflandırılan GBM, en yaygın ve invazif 
primer beyin tümörü türüdür (2). GBM’ler tüm yüksek dereceli gliomaların 
yarısından fazlasını ve tüm merkezi sinir sistemi tümörlerinin %16’sını 
oluşturur. Tümörün konumuna bağlı olarak en yaygın semptomlar yeni 
başlayan nöbetler, konuşma bozuklukları, motor ve bilişsel bozukluklar ve 

tekrarlayan baş ağrılarıdır (1-3). Tümörün prognozu, lokasyonu, boyutu ve 
klinik bulgulara bağlı olarak hastalara cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve 
kemoterapi uygulanmaktadır (3). Ayrıca, izositrat dehidrogenaz-I (IDH-I) 
gen mutasyon analizi hastalığın ilerleyişi hakkında öngörü sağlasa da YDG 
için erken tanı ve prognoz için kullanılabilecek pratik ve iyi tanımlanmış 
serum bazlı biyobelirteçler bulunmamaktadır (2). YDG teşhisinden sonra 
hastalarda beklenen ortalama yaşam süresi genellikle 2 yıldan azdır (4). 

GİRİŞ

Introduction: High-grade gliomas (HGG), including Glioblastoma 
multiforme (GBM), account for the majority of primary brain tumors. 
Nevertheless, prognostic and diagnostic biomarkers are quite limited for 
HGG. The objective of this study was to investigate the prognostic value 
of sRANKL and sTREM2 levels in HGG patients.

Methods: Twelve consecutive patients with HGG, 14 patients with non-
glial tumors (non-GT) and 20 age and gender-matched healthy controls 
were recruited. Overall survival duration of the patients was recorded. 
Pre-operative serum levels of sRANKL and sTREM2 were measured by 
ELISA. Tumors of HGG patients were analyzed by immunohistochemical 
staining for p53 and Ki67 and percentage scores were calculated.

Results: Patients with HGG and non-GT showed lower serum sRANKL 
and sTREM2 levels than healthy individuals. Levels of sRANKL were 
inversely correlated with the overall survival of patients (p=0.002, 
R=0.787), while sTREM2 levels were inversely correlated with p53 score 
(p=0.018, R=-0.666) but not survival.

Conclusion: Brain tumor patients show suppressed levels of glial activity 
biomarkers in the peripheral circulation. Serum sRANKL levels may serve 
as a potential prognostic biomarker for HGG.

Keywords: Glioblastoma multiforme, glioma, soluble receptor activator 
for nuclear factor-κB ligand (sRANKL), soluble triggering receptor 
expressed on myeloid cells 2 (sTREM2)

ABSTRACT

Amaç: Glioblastoma multiforme (GBM) dâhil olmak üzere yüksek 
dereceli gliomalar (YDG), birincil beyin tümörlerinin çoğunluğunu 
oluşturur. Bununla birlikte, tanısal ve prognostik biyobelirteçler YDG 
için oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, YDG hastalarında sRANKL ve 
sTREM2 düzeylerinin prognostik değerini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmaya 12 YDG hastası, 14 tümörü glial (GT) kaynaklı 
olmayan hasta ile 20 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol dâhil edildi. 
Hastaların genel sağkalım süreleri kaydedildi. sRANKL ve sTREM2’nin 
operasyon öncesi serum seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. YDG 
hastalarının tümörleri p53 ve Ki67 için immünohistokimyasal boyama ile 
analiz edilerek yüzde skorları hesaplandı.

Bulgular: YDG’si olan ve GT olmayan hastalar, sağlıklı bireylere göre daha 

düşük serum sRANKL ve sTREM2 seviyeleri gösterdi. sRANKL seviyeleri 
hastaların genel sağkalımı ile ters orantılıyken (p=0,002, R=-0,787), 
sTREM2 seviyelerinin ise p53 skoru ile ters orantılı olduğu saptandı 
(p=0,018, R=-0,666).

Sonuç: Beyin tümörü bulunan hastalarda, periferik dolaşımdaki glial 
aktivite biyobelirteçlerinin seviyeleri gösterilmiştir. Serum sRANKL 
seviyeleri, YDG hastaları için potansiyel bir prognostik biyobelirteç 
olabilir.

Anahtar Kelimeler: Glioblastoma multiform, glioma, çözünür reseptör 
aktivatör nükleer faktör-kappa B ligandı (sRANKL), çözünür miyeloid 
hücreler 2 üzerinde sergilenen tetikleyici reseptör (sTREM2)
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Reseptör aktivatör nükleer faktör-kappa B ligandı (RANKL), bir tümör 
nekroz faktörü (TNF) ailesi proteinidir. RANKL, reseptör aktivatör 
nükleer faktör-kappa B (RANK) ile etkileşerek kemiklerin yeniden 
modellenmesinde ve NF-κB, c-Jun ve serin/treonin kinaz Akt/PKB gibi 
farklı sinyal yolaklarının aktivasyonu ile lenf düğümlerinin gelişiminde 
önemlidir (5,6). Osteoprotegerin (OPG) ise RANKL’ın reseptörü RANK’a 
bağlanmasını engeller ve bu blokaj, aşırı kemik emilimini önlemek ve 
arterleri kireçlenmeden korumak için gereklidir. RANKL, transmembran 
yapıda veya efektör T hücreleri tarafından salgılandığında çözünür 
(sRANKL) formda bulunabilir (7). Ekspresyonu sinoviyal, epitel ve kemik 
iliği stromal hücrelerinde, lenf düğümleri, akciğer, timus ve dalakta 
farklı seviyelerde gerçekleşir. RANKL aktivasyonu ise TNF-α, IL-1, IL-
6, IL-11, IL-17 gibi proinflamatuvar sitokinlerin yanı sıra paratiroid 
hormonu (PTH), vitamin D3, progesteron ve kortikosteroidler tarafından 
yönlendirilir (5,7,8). RANK/RANKL sisteminin periferal kan düzeyinde 
ve gen ekspresyonundaki değişiklikler, romatoid artrit (RA), koroner 
arter hastalığı (CAD) (6), akciğer (9) ve meme kanseri (8) gibi çeşitli 
hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. In vivo çalışmalar, RANKL ekspresyonunun 
ortadan kaldırılmasının B lenfosit ve timosit gelişiminde bozulmaya 
neden olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, dendritik hücrelerde ifade 
edilen RANK ile T lenfositler aracılığıyla uyarılan RANKL iletişimi, lenf 
düğümlerinde organogenezi yönlendirerek bağışıklık toleransının 
bozulmasına yol açabilmektedir (8,10). sRANKL’ın artmış ekspresyonu, 
cinsiyet hormonu ile uyarılan ve ailesel BRCA1 mutasyonu ile bağlantılı 
meme kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir (11, 12). Artmış RANKL 
aktivasyonu ayrıca akciğer, prostat, mide ve rahim ağzı kanserlerinde de 
bulunmuş ve kötü prognoza işaret ettiği bildirilmiştir (13,14).

Miyeloid hücreler 2 üzerinde sergilenen tetikleyici reseptör (TREM2), 
mikroglial fagositozu ve inflamasyonla ilişkili kaskadları uyararak 
inflamasyon süreçlerini yönlendirdiği bilinen immünoglobulin domenine 
sahip doğal bir immün yanıt reseptörüdür (12). Apoptotik nöronların 
ve amiloid plakların temizlenmesinde önemli antiinflamatuvar etkiye 
sahiptir. Bu nedenle TREM2 mutasyonları veya disfonksiyonu, Nasu-
Hakola hastalığı, Alzheimer hastalığı (AD) ve Amyotrofik lateral skleroz 
(ALS) gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilir (15). TREM2’nin 
proteazlarla enzimatik olarak işlenmesi, beyin omurilik sıvısı (BOS), 
plazma ve serum gibi insan vücut sıvılarında bulunan çözünür formunu 
(sTREM2) oluşturur (16). Demans hastalarının vücut sıvılarında azalmış 
sTREM2 düzeyleri, multipl skleroz gibi diğer inflamatuvar nörolojik 
hastalıklarda ise BOS’ta artmış sTREM2 seviyeleri saptanmıştır (17).

Bu çalışmanın amacı, YDG’li hastalarda serum sRANKL ve sTREM2 
düzeylerindeki olası değişiklikleri saptamak ve bunların prognostik ve/
veya tanısal bir biyobelirteç değeri taşıyıp taşımadığını belirlemektir.

YÖNTEM

Katılımcılar
Yüksek dereceli glioması (YDG) olan 12 hasta, glioma dışında tümörü 
olan 14 hasta (GT olmayan) ve 20 yaş-cinsiyet uyumlu sağlıklı birey 
çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcıların, nörolojik bulguları, manyetik 
rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT) sonuçları ile 
genetik analizleri incelenmiş olup katılımcılar 2016 Dünya Sağlık Örgütü 
Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflandırmasının (18) glioblastoma 
ve diğer tümör türleri ile ilgili tanı kriterlerini karşılamaktadır. Tüm 
hastalara cerrahi rezeksiyon sonrası standart kemoradyoterapi uygulandı 
(19). Çalışma Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik 
Kurulu tarafından onaylandı ve tüm katılımcılardan yazılı onayları alındı. 
Gerçekleştirilen tüm prosedürler, etik standartlara ve 1964 Helsinki 
bildirgesine ve daha sonraki değişikliklere uygun şekilde yürütüldü.

İmmünohistokimyasal Analiz
İmmünohistokimyasal boyamalar, formalinle sabitlenmiş ve parafine 
gömülü tümör numunelerinde p53 ve Ki67 antikorları (DAKO, Danimarka) 
kullanılarak gerçekleştirildi ve skorlandı (20). Kahverengi nükleer boyanma 
her iki antikor için de pozitif kabul edildi. IDH-1-R132H mutasyonu daha 
önce tarif edildiği üzere immünohistokimya yöntemi ile belirlendi (21).

ELİSA
Hastaların kan örnekleri cerrahi girişim öncesi alınarak 3000 rpm’de 10 
dakika boyunca santrifüj edildi ve -80° C’de derin dondurucuda saklandı. 
Ticari ELİSA kitleri ile sRANKL (Elabscience, Wuhan, Çin) ve sTREM2 
(MyBiosource Inc., San Diego, ABD) serum seviyeleri üreticilerinin tavsiye 
ettiği protokoller doğrultusunda tespit edildi. Optik yoğunluk (OD) 450 
nm’de ölçüldü ve konsantrasyonlar standart eğriye göre hesaplandı.

İstatistiksel Analiz
sRANKL ve sTREM2 düzeylerindeki farklılıklar, ANOVA ve Tukey post-hoc 
testi ile karşılaştırıldı. Korelasyon analizlerinde Pearson korelasyon testi 
kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p’nin 0,05’in altındaki değerleri olarak 
tanımlandı.

BULGULAR

YDG Hastalarının Klinik ve Patolojik Özellikleri
Tüm YDG hastalarında (5 kadın/7 erkek; tanı anındaki ortalama 
yaş±standart sapma, 54,9±19,8) izositrat dehidrogenaz 1 mutasyonu 
negatif (IDH1-vahşi tip) III. veya IV.derece tümörler vardı. Glial 
tümörü olmayan hastalara (8 kadın/6 erkek; 59,6±18,7) menenjiom, 
adenokarsinom, schwannoma ve lenfoma tanısı konmuştur. YDG 
hastalarının genel sağkalım süresi 1-15 ay (8,5±4,7) arasında değişmektedir. 
YDG’li hastalarda tümörlerin lokasyonu, ağırlıklı olarak frontal lob (n=5), 
parietal lob (n=3), korpus kallozum (n=2), talamus (n=1) ve temporo-
parieto-oksipital bileşkede (n=1) yer almaktadır. YDG hastalarının klinik, 
demografik ve immünohistokimya verileri Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Yüksek dereceli gliomalı hastaların klinik ve demografik özellikleri

Cinsiyet/Yaş Derece
Sağkalım 

(ay) %Ki67 %p53
K/73 IV 5 15 1

K/50 IV 15 20 60

K/61 IV 5 20 50

K/25 IV 15 18 5

E/48 IV 12 20 50

E/51 IV 1 50 30

E/70 IV 5 12 60

E/81 IV 8 50 30

E/49 IV 9 20 0

E/17 III 11 24 10

E/79 IV 3 80 0

K/55 III 13 29 26

K, kadın; E, erkek.

Klinik Özelliklerin sRANKL ve sTREM2 Düzeyleriyle İlişkisi
Hem YDG’li hem de glial tümörü olmayan hastalar, sağlıklı kontrol 
grubuna kıyasla hem sRANKL hem de sTREM2’nin ameliyat öncesi 
serum seviyelerinde azalma eğilimi gösterdi (sırasıyla p=0,1602 ve 
p=0,0158). Bununla birlikte, bu eğilim yalnızca sTREM2 için istatistiksel 
anlamlılığa ulaşmıştır (Şekil 1). sRANKL ve/veya TREM2’nin YDG hastaları 
için prognostik bir değeri olup olmadığını belirlemek için korelasyon 
analizi yapıldı. Hastaların yaş ve Ki67 skor parametreleri ile sRANKL ve 
sTREM2 serum ile sRANKL/sTREM2 düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı. Bununla birlikte, serum sRANKL seviyeleri, YDG’li hastaların 
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genel sağkalım süresi ile anlamlı bir ters korelasyon gösterdi (p=0,002, 
R=0,787). Bu bulgunun aksine, sTREM2 seviyeleri ise genel sağkalım süresi 
ile değil p53 skoru ile ters orantılıydı (p=0,018, R=-0,666).

TARTIŞMA
sRANKL ve sTREM2, mikroglia ve lenfositler gibi spesifik hücre tiplerinin 
hayatta kalmasıyla ilişkili olduğu ve beyinde inflamasyon süreçlerinde rol 
oynadığı bilinen iki önemli moleküldür. Bu çalışmada, YDG ve tümörü 
glial kaynaklı olmayan hastaların operasyon öncesi alınan serumlarında 
sRANKL ve sTREM2 düzeylerini araştırdık. Özellikle, tümörü bulunan 
hastaların periferik dolaşımında her iki molekülün de baskılandığı 
bulunmuştur.

RANK ve RANKL, tümörlerde fazla miktarda eksprese edilir ve anormal 
hücre proliferasyonuna, hayatta kalmaya, tümör invazyonuna ve 
metastaza yol açabilir (22). Ayrıca, RANKL ile uyarılan NF-κB aktivitesi, 
gliomagenez ve radyo/kemoterapi direnci ile ilişkilendirilmiştir (23). 
Mikroglia, makrofaj ve dendritik hücrelerde bol miktarda bulunan 
TREM2’nin bozulmuş fonksiyonu ise akson hasarı ve miyelin kaybı sonucu 
nörodejenerasyon ile ilişkilidir (24). Hem RANKL hem de TREM2’nin 
glioma hücre proliferasyonunu ve invazyonunu teşvik ettiği gösterilmiştir 
(25). Bu nedenle, bu mediyatörlerin azalmış seviyeleri, tümörlerin daha 
fazla genişlemesini önlemek için ortaya çıkan koruyucu bir negatif geri 
besleme mekanizmasının bir yansıması olabilir. 

Bu varsayımla uyumlu olarak, daha yüksek serum RANKL düzeylerine 
sahip YDG hastalarının daha düşük genel sağkalım süreleri gösterme 
olasılığının arttığını bulduk. Bu da RANKL serum düzeylerinin YDG için 
bir prognostik biyobelirteç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 
Çalışmamıza benzer şekilde, bronkoalveolar lavaj sıvısında ölçülen 
sRANKL düzeylerinin, küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastaların 
sağkalımı ile ters orantılı olduğu bildirilmiştir (9). Bu sonuçlar, RANKL’ı 
terapötik bir hedef olarak öne çıkarmaktadır. RANKL’a karşı IgG2 tipi bir 
insan monoklonal antikoru olan Denosumab, prostat ve meme kanseri 
tedavisinde kullanılmak üzere tescil edilmiştir (26). Deneysel hayvan 
modelleri ve insan çalışmalarında seçici RANKL inhibisyonunun meme 
epitel hücrelerinin ve diğer bazı kanser türlerinin çoğalmasını azalttığı 
gösterilmiştir (27). RANKL inhibisyonunun anti-tümör etkisine sahip 
olduğuna dair biriken kanıtlar vardır (26,27).

TREM2 nakavt mikroglia hücrelerinin apoptotik nöronlara maruz 
kalması, TREM2’nin  bağışıklık düzenleyici bir işlevi olduğunu gösteren 
proinflamatuar tepkinin artmasına neden olur (28). YDG’de tümör 
etrafında toplanan mikroglia ve makrofajlar tümör gelişimine katkıda 
bulunabileceğinden (29), YDG hastalarında sTREM2 üretiminin azalması, 
serebral doğal bağışıklığın aktivitesini artırma ve böylece tümörün 

genişlemesini azaltma çabası olabilir. Ayrıca, düşük sTREM2 seviyeleri, 
tümör hücrelerinin proliferasyon yollarının doğrudan manipülasyonu 
yoluyla glioma hücrelerinin proliferasyonunu ve yayılımını da azaltabilir 
(25). Bu bağlamda p53, tümör baskılayıcı bir işlev görerek TREM2’yi 
düzenler ve kanser oluşumunu engelleyebilir. Bu ilişki, p53 indeks puanı 
ile sTREM2 seviyeleri arasındaki anlamlı ilişkiyi de açıklamaktadır (30). Bu 
nedenle serum sTREM2 seviyeleri, YDG’de tümör baskılayıcı aktivitenin 
bir biyobelirteci olarak kullanılabilir.

Ki67, proliferasyon için hücresel bir belirteçtir ve immünohistokimyasal 
olarak belirlenen Ki67 indeksi, YDG’nin klinik seyrini tahmin etmek 
için kullanılabilir (20). Bununla birlikte, ne sRANKL ne de sTREM2, Ki67 
indeks skoru ile önemli bir korelasyon göstermemiştir. Bu durum da 
bu mediyatörlerin hücre döngüsünün ilerlemesine önemli ölçüde dahil 
olmadığını düşündürmektedir.

Sonuç olarak, dolaşımdaki serum sRANKL düzeylerinin değerlendirilmesi, 
YDG’li hastaların klinik sonuçları için prognostik bir araç olabilir. RANKL-
inhibe edici ajanlar YDG’de kullanılmamasına rağmen, sonuçlarımız bu 
molekülün gliomalar için potansiyel bir terapötik hedef olabileceğini 
düşündürmektedir. Genel olarak, tümörogenezde olası bir telafi edici 
mekanizmaya işaret edebilecek olan sTREM2’nin serum seviyelerindeki 
değişiklikler ise gelecekteki çalışmalarda mikroglia davranışını anlamada 
yararlı olabilir.
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