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ÖZET 

 

Kallikrein ilişkili peptidaz 4 (KLK4) serin proteaz ailesinin bir alt grubu olan insan kallikrein ilişkili peptidaz 

ailesinin üyesidir. KLK ailesi 15 üyeden oluşmakta ve ailenin pek çok üyesinin kanser ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. KLK4, prostat dokusuna spesifik androjenler tarafından düzenlenmekte ve prostat kanseri kemik 

metastazlarında bol miktarda bulunmaktadır. Ancak KLK4' ün oldukça yüksek seviyede ifade olduğu prostat ve 

prostat kanserindeki rolü tam olarak aydınlatılamamıştır. Doku oksijen seviyesinin normal değerin altına 

düşmesi hipoksiya olarak tanımlanır. Tümör hücreleri oksijeni yeterli miktarda alamadığında hücre ölümüne 

gitmeden çeşitli genetik farklılıklar meydana getirerek hipoksik koşula adapte olmaktadır. Pekçok çalışma 

tümörün hipoksik olduğunu ve hipoksiyanın yükselmesiyle tümör çapının arttığını göstermektedir. 

Çalışmamızda KLK4’ün prostat kanser hücre hattı olan PC3 hücrelerinde hipoksik şartlarda, protein 

seviyesindeki değişimi belirlenmiştir. Bu amaçla %10 FCS içeren DMEM-F12 medyumda büyütülen hücreler 

sayılarak 24 kuyulu kültür kaplarına 125.000 hücre/kuyu olacak şekilde aktarıldı. Hücreler tutunduktan sonra 

normal oksijen koşulları için hücrelere herhangi bir uygulama yapılmazken hipoksik koşulun oluşturulması için 

deney grubu hücrelere 150 µM CoCl2 uygulanmıştır. Uygulamadan 24 saat sonra hücreler immünfloresan tekniği 

ile incelenmiştir. KLK4’ün normal ve hipoksik koşullar altındaki protein ifadesinin tespiti için KLK4 spesifik 

primer antikor ve bu antikora özgü sekonder antikor uygulamalarından sonra mikroskopta hücreler 

görüntülenmiştir. Mikroskop ile elde edilen immunfloresan görüntüleri “Image J” programı kullanılarak 

densitometrik olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak PC3 hücrelerinde hipoksik şartlar altında KLK4 protein 

seviyesi herhangi bir uygulama yapılmayan kontrol grubu hücrelerine kıyasla arttığı tespit edilmiştir. Prostat 

kanserinin hipoksik olduğu düşünüldüğünde marker gen olma potansiyeli olan KLK4’ün hipoksiyada artması 

daha detaylı olarak regülasyonun aydınlatılması gerekliliğini düşündürmektedir.  
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Determination of KLK4 Protein Level in CoCl2-Induced Hypoxic Conditions in Prostate 

Cancer 

 

ABSTRACT 

Kallikrein-related peptidase 4 (KLK4) is a member of the KLK family which is a subgroup of the serine 

protease. The KLK family consists of 15 members and many members of the family have been shown to be 

associated with cancer. KLK4 is regulated by prostate tissue-specific androgens and is abundant in prostate 

cancer bone metastases. However, the role of KLK4 in prostate and prostate cancer has not been fully elucidated. 

A decrease in tissue oxygen level is defined as hypoxia and when tumor cells cannot get enough oxygen, they 

adapt to hypoxic conditions by creating various genetic differences. Many studies show that the tumor is hypoxic 

and the tumor size increases with the increase of hypoxia. In our study, the protein level of KLK4 was 

determined in hypoxic conditions in a prostate cancer cell line, PC-3. Cells were grown in DMEM-F12 medium 

containing 10% FCS. PC-3 cells were counted and transferred to 24-well culture dishes with 125,000 cells per 

well and the hypoxic condition was created with 150 µM CoCl2. KLK4 specific primary antibody was used for 



detection of KLK4 with immunofluorescence technique. Immunofluorescence images obtained by microscope 

were analyzed densitometrically using the "Image J" program. As a result, KLK4 protein level was increased in 

PC3 cells under hypoxic conditions. Prostate cancer is highly hypoxic cancer and increased KLK4 level gives us 

very meaningful data that KLK-4 can be a marker gene in prostate cancer. The regulation mechanism of KLK4 

gene must be elucidated in hypoxia in a more detailed. 
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