An Important Member of Tight Junctions: Claudins
Sıkı Bağlantıların Önemli Bir Üyesi: Klaudinler
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Özet

Abstract

Sıkı bağlantılar (TJs), apikal hücreler arası bağlantı komplekslerinde yer alan,

The tight junction (TJs), the most apically located of the intercellular junc-

paraselüler boşluğa solut ve sıvı akışını engelleyen, “bariyer” fonksiyonu ola-

tional complexes, inhibits solute and water flow through the paracellular

rak adlandırılır, yapılardır. TJs epitel hücre çoğalmasını, gen ekspresyonunu,

space, termed the “barrier” function. TJs participate in signal transduction

farklılaşması ve morfogenezini düzenleyen sinyal iletim mekanizmalarında
görev yapar. Klaudinler TJs da bulunanan transmembran proteinleri ailesindendir. Klauidin ekspresyonunun kaybı TJs fonksiyonlarının supresyonuna neden olur. Son çalışmalar değişmiş pek çok primer neoplazmda farklı klaudin
seviyelerinin kanser hücrelerinin invazyon ve progresyonla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada karsinogenezde önmli rol oynayan kaludinler
güncel literatür eşliğinde tartışılacaktır.

mechanisms that regulate epithelial cell proliferation, gene expression, differentiation and morphogenesis. The claudin family of transmembrane proteins localized to the TJ. Loss of expression of Claudin causes of suppression
TJs function. Recent studies have shown that altered levels of the different
claudins may be related to invasion and progression of carcinoma cells in
several primary neoplasms. A better knowledge of the mechanisms underlying carcinogenesis will likely result in the development of novel approaches
for the diagnosis and therapy.

Anahtar Kelimeler

Keywords

Tight Junctions; Klaudinler; Karsinogenezis

Tight Junction; Claudins; Carcinogenesis

DOI: 10.4328/JCAM.3115
Received: 29.11.2015 Accepted: 28.05.2015 Printed: 01.08.2015 J Clin Anal Med 2015;6(suppl 4): 583-6
Corresponding Author: Şeyda Gündüz, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Varlık Mahallesi, 07050, Antalya, Türkiye.
GSM: +905076397700 E-Mail: drsgunduz@gmail.com
Journal
Journalof
ofClinical
Clinicaland
andAnalytical
AnalyticalMedicine
Medicine| |1 583

Klaudinler / Claudins

Giriş
Sıkı bağlantılar (TJs) parasellüler geçirgenliği düzenleyen apikal hücre-hücre yapışması ve epitel hücre polaritesi için kritik
önemdedirler. Sıkı bağlantının esas fonksiyonu epitel hücreleri
arasından her iki yöne doğru (apikalden – bazale, bazalden –apikale) madde geçişini engelleyecek şekilde sıkı bir tutunma meydana getirmektir [1].
TJs epitel ve endotel hücreleri arasında oldukça güçlü bir difüzyon bariyeri oluşturmaktadır. Sıkı bağlantılar çok sayıda transmembran proteine sahiptirler ve bu proteinler bağlantıların sitoplazmik yüzeyinde bulunurlar. TJ’lar okludin, klaudin proteinleri ve adezyon moleküllerinden oluşmaktadır.
Zonula okludens bağlantıların en tepede olanıdır. Zonula gerçekte bağlantının bir bant şeklinde hücreyi tamamen sardığını ifade ederken, okludens ise membranın interselüler alanı kapatacak şekilde kaynaşmış olduğunu belirtir [2].
TJs moleküler mimarisi üzerine yapılan yoğun çalışmalar sonucu
klaudin protein ailesinin sıkı bağlantıların önemli bir komponenti olduğu gösterilmiştir [3,4]. Klaudinler 20-27 kilodalton (kDa)
ağırlığında olan transmembran proteinleridir [5,6]. TJ yapılarının
komşu hücreyle temas ettiği bağlantılarda bulunurlar. Bu proteinlerin fonksiyonları henüz tam anlaşılamamıştır; ancak klaudinlerin TJ bağlantılarının belkemiğini oluşturdukları düşünülmektedir. Klaudinler epitelyal hücrelerin seçici olarak geçirgenliğinde
doğrudan doğruya etki etmektedir. Klaudinler TJ bağlantılarının
fonksiyonlarına katılarak böbrek epiteli, gastrointestinal sistem
ve karaciğer gibi epiteliyal dokular için seçici geçirgenlikde rol
oynamaktadır [7-9].
Hücre-hücre adezyon kaybı, karsinogenezde hücresel değişim,
endotelyal mezenkimal değişim ve metastatik potansiyele yol
açabilmektedir. Bununla birlikte klaudin protein ailesinin karsinom gelişimi gibi bir dizi patofizyolojik olayda oynadığı rol yeni
anlaşılmaya başlamıştır. Klaudinler ayrıca inflamatuar barsak
hastalığı, retinopati, maküler dejenerasyon ve hepatitler gibi
patolojik durumlarda da eksprese olmaktadır [7,10,11]. Bu derlemede TJ’ların önemli bir üyesi olan klaudinlerin karsinogenezdeki rolü güncel bilgiler eşliğinde tartışılacaktır.
Klaudinler ve Kanser
Klaudin ekspresyon kaybının TJs fonksiyonunlarında baskılanmaya ve bunun sonucunda hücre proliferasyonu, motilite ve
kanser hücrelerinde invazivliğe neden olarak karsinogenezde
rol oynadığı öne sürülmektedir [12,13]. Nazofarengiyal kanser
(NFK) hücre kültüründe yapılan bir çalışmada fluorourasil (5-FU)
ile tedavi altındaki NFK hücre dizilerinde Klaudin 1 ekspresyonu arttığı ve Klaudin-1’in belirgin olarak apoptozisde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir [14]. Klaudin 1’in Zonula Okludens (ZO) 1 interaksiyonu ile diğer sinyal yolaklarının etkilenmesinin neoplastik transformasyona neden olduğu öne sürülmektedir [15]. Yine Klaudin 1 in artmış ekspresyonunun NFK hücre
dizilerinde apopitozu engellediği gösterilmiştir [14].
Klaudinlerin karsinogenezdeki rolünün olası mekanizmalardan
biri de matriks metalloproteinazlar (MMP) üzerinden neoplastik transformasyonu etkilediği üzerinedir. Oral skuamöz karsinomda Klaudin 1‘in overekspresyonunun MMP-2 ve MMP-1 aktivasyonu yolu ile invazyon yeteneğini arttırdığı gösterilmiştir
[16]. Klaudin 3 ve 4‘ünde over yüzey epitelinde MMP-2 aktivitesini arttırarak maling hücre invazyonuna katkı sağladığı gösterilmiştir [17].
Klaudin overekspresyonu veya ekspresyon kaybının sonuçları
kanser türlerinde farklılık göstermektedir. Hepatosellüler karsinom ve renal hücreli karsinomda Klaudin 4 ve 5’ ekspresyon
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kaybı olurken, Klaudin 3 ve 4 overekspresyonu aralarında pankreatik duktal adenokarsinom, prostat, uterus, over ve meme
kanserinin de bulunduğu çeşitli kanser türlerinde yükselmektedir
[5, 12, 18]. Klaudin 2’nin düşük seviyede salınımı meme ve prostat karsinomlarında görülürken, normal servikal skaumoz epitelde tespiti mümkün olmayan klaudin 1 ve Klaudin 7 ekspresyonunun servikal neoplazide arttığı gösterilmiştir [5,19]. Klaudin ekspresyonun kaybının TJs fonksiyonunlarında baskılanmaya ve bunun sonucunda hücre proliferasyonu, motilite ve kanser hücrelerinde invazivliğe neden olarak karsinogenezde rol oynadığı öne
sürülmektedir [20].
Kolon kanseri ve Klaudinler
Gröne ve arkadaşları [21], yaptığı bir çalışmada kolorektal kanserlerde (KRK) klaudin 1 ve 12’nin aşırı eksprese olduğunu, klaudin 8’in ekspresyonunda azalma olduğunu bulmuşlardır. Klaudin
4‘ün kolonik ve gastrik neoplazik dokuda güçlü bir şekilde eksprese olurken; prostat, plasenta, akciğer ve pankreasda orta derecede; ince bağırsak, böbrek ve uterusda daha düşük oranda
eksprese olduğu gösterilmiştir [22]. Ayrıca klaudin 1 ekspresyon
kaybı evre 2 kolon kanserinin sağklaımımda azalmaya ve kolon
kanseri nüksünde artmaya neden olmaktadır.
KRK klaudin 1 ekspresyonu bir çok çalışmada araştırılmıştır.
Shibutani ve ark. [23] evre 2 ve evre 3 KRK’de klaudin 1’in ekspresyon kaybının lenfovasküler invazyon (LVİ), grade, azalmış
hastalıksız sağkalım (DFS) ve genel sağkalım (OS) ile ilişkili olduğunu ve çok değişkenli analizde rekürrens için bağımsız prediktör olduğunu göstermişlerdir.
Abdelzaher ve ark. [24] KRK olgularında; klaudin 1 ekspresyonunda %62 oranında azalma saptamışlar ve bu azalmanın; grade, invazyon derinliği, lenf nodu (LN) tutulumu, ve evre ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca evre ve LN tutulumunu göstermede klaudin 1 ekspresyonunun önemli prediktif değeri olduğunu öne sürmüşlerdir. Yoshida ve ark. [25] evre 2 ve evre 3 rektal
kanserde klaudin 1 kaybının hastalık rekürrensi ve azalmış sağkalım ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.
Nakagawa ve ark. [26] KRK’de artmış klaudin 1 ekspresyonunun
daha iyi prognoz, azalmış ekspresyonunun ise zayıf OS ve DFS
ile ilişkili olduğunu saptamışlardır. Ayrıca tek değişkenli analizlerde; klaudin 1 ekspresyon kaybının artmış grade, morfolojik
olarak agresif tip, artmış tümör boyutu, invazyon, LVİ, LN ve
uzak metastaz ile anlamlı ilişkisinin olduğunu bulmuşlardır. Resnick ve ark. [27] kolon kanserinde klaudin 1 in düşük ekspresyonunun grade ve zayıf survi ile ilişkili, rekürrens için bağımsız prediktör olduğunu saptamışlardır.
Süren ve ark. [28] kolorektal kanserli hastalarda klaudin 1 ekspresyonunun kaybını tümör invazyon derinliği, LN tutulumu,
evre, grade, LVİ ve PNI ile ilişkili bulmuşturlar. Bu çalışmaların
bulgularına ek olarak tümöre karşı lenfositik yanıtın klaudin 1
ekspresyon kaybına paralel olarak azaldığını göstermişler ve bu
bulgular ile klaudin 1 ekspresyon kaybının tümöre karşı immün
yanıtın bozulmasında rol oynayabileceğini öne sürmüşlerdir.
Matsuoka ve ark. [29] KRK’de klaudin 4 ekspresyonundaki azalmanın; ileri evre, kötü differasiasyon, LVİ, metastaz ve zayıf
prognoz ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.
Bornholdt ve ark. [30] çalışmalarında KRK olgularında Klaudin
7 düzeylerinde sağlıklı bireylere oranla 2-7 kat azalma saptamışlardır. Ayrıca kolorektal displazili olgularda da anlamlı azalma bulmuşlardır. Displazi olgularında klaudin 7 azalmasının KRK
kanserogenezisinde erken olay olduğunu ileri sürmektedirler.
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Baş boyun kanserleri ve Klaudinler
NFK’de klaudin ekspresyonu literatürde az sayıda çalışmada
araştırılmıştır. Klaudin ekspresyonunun araştırıldığı EBV ilişkili nonkeratinize NFK’li 18 hastada yapılan bir çalışmada klaudin 1 ve 4 ekspresyonu tüm hastalarda pozitif bulunmuştur [31].
Hsueh ve ark. [32] NFK olgularında klaudin 1, 4 ve 7 ekspresyonunu araştırmışlar ve nonneoplastik yüzey epitelinde klaudin 1,4 ve 7 overekspresyonunu sırasıyla olguların %29.6
%57.9, %69.6’sında saptamışlardır. Displastik epitelde klaudin
1,4,7 overekspresyonunu olguların sırasıyla %42.9, %71.4 ve
%7.1’inde; tümörde ise sırasıyla %72.2, %88.1 ve %17.6’ sında izlemişlerdir. Bu çalışmada klaudin 1 ekspresyonu klinik faktörlerin herhangi biri ile ilişkili bulunmamıştır. Klaudin 4 ve 7 ise
evre ve uzak metastazla ilişkili bulunmuştur.
Süren ve ark. [33] NFK olgularında klaudin 1 ekspresyonu ile
klinikopatolojik faktörler arasında ilişki saptamazken; klaudin 4
overekspresyonu ile ileri evre ve klaudin 4 ve 7 overekspresyonu ile azalmış sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğunu göstermişlerdir.
Meme kanseri, ve Klaudinler
Meme karsinomlarında klaudin 3 ve 4’ün, % 62 ve % 26 oranlarında eksprese olduğunu gösterilmiştir [34].
Jinekolojik kanserler ve Klaudinler
Klaudin 3 ve 4 ekspresyonu over kanserinde artmaktadır. Fakat
bu artış benign kistadenomlarda değil, özellikle agresif davranış
gösteren şeffaf hücreli ve seröz papiller endometrial ve over seröz adenokarsinomlarında olmaktadır [35].
Sobel ve arkadaşları [36] yaptıkları çalışmada servikal invaziv
karsinomlarda ve servikal intraepitelyal neoplazilerde klaudin 1,
2, 4 ve 7 ekspresyonunun artış gösterdiğini bulmuşlardır. Bu çalışmada klaudin 1‘de özellikle premalign dönemde artış olduğunu bu nedenle klaudin 1’in servikal intraepitelyal neoplazi lezyonlarının saptanmasında iyi bir immünohistokimya (İHK) belirleyicisi olabileceğini belirtmektedirler.
Akciğer kanseri ve Klaudinler
Ekiz ve arkadaşlarının [37] yaptığı bir çalışmada malign plevral
mezotelyomaların (MPM), akciğer adenokarsinomlarına göre,
İHK’sal olarak klaudin 3 ile çok daha az boyandığı, klaudin 4 ile
hiç boyanmadığı saptanmıştır. Bu İHK belirleyicilerinin, epitelyal
tip MPM ve akciğer adenokarsinomu ayırıcı tanısında yardımcı olacağını ve özellikle Klaudin 4’ün İHK paneline eklenmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.
Diğer Kanserler
Soini [5] yaptığı bir çalışmada klaudin 1,2,3,4,5 ve 7’yi ele alıp
çok çeşitli kanser tiplerine uygulamış, fakat hiçbiri lenfomalarda
boyanma göstermemiştir. Yaptığı çalışma sonucuna göre epitelyal tümörlerin lenfoid ve yumuşak doku tümörlerinden ve hatta
melanositik lezyonlardan ayrımında klaudin 1,2,3,4,5 ve 7 kullanılabileceğini öne sürmüştür.
Sonuç
Karsinogenez ve bu sürecin son adımı olan metastaz, adhezyonda azalma, artmış motilite ve invazyon, proteoliz ve apopitoza
direnç gibi belirli adımlar gerektiren karmaşık bir süreçtir. Klaudinler hücreler arası adezyon moleküllerinin önemli yapı taşlarıdır. Bu nedenle kanser hücrelerinde ekspresyonlarının azalması hücre proliferasyonunu, motilitesini, invazyonunu ve tümöre
karşı immün yanıtı etkiler görünmektedir.
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Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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