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TAKDİM

Dünyada en öneml� h�zmet�n, �nsan sağlığı �le �lg�l� olması en tab�� olandır. Yaşadığımız zamanda b�l�msel 

ve teknoloj�k gel�şmeler ve �lerlemeler�n �nsan sağlığına yen� katkılar yapması beklenen sonuçlardır. Bu 

gel�şmeler� tak�p etmek kurumumuzun temel anlayışı olmuştur. 

Yaklaşık 50 yıllık geçm�şe sah�p olan S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes�, bölges�nde öneml� b�r merkez olma 

çabası �ç�nde yen�den yapılanma ve kurumsallaşma faal�yetler� �le öneml� adımlar atmakta ve bunun 

net�ces�nde gel�şme göstermekted�r. 1974 yılında kurulan, 46 yıldır öğrenc�ler�m�ze, personel�m�ze ve 

halkımıza h�zmet veren kurumumuz; yükseköğret�m�n gerekler�ne ve planlı b�r yönet�m anlayışına uygun 

olarak amaç ve hedefler�n� bel�rley�p bu doğrultuda faal�yetler�n� sürdürerek büyümekted�r. Bu faal�yetlerden 

b�r�s� de akadem�syenler�m�z�n hazırladığı k�tapları yayınlamaktır. 

Bu amaçla 2018 Eylül ayında kurulan S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� Kanser Araştırma Grubunun 

hazırladığı Ed�törlüğünü Kamu Hastaneler� Genel Müdürü Prof. Dr. H�lm� Ataseven ve Doç. Dr. Koray Sayın' ın 

yaptığı “Her Yönüyle Kanser” adlı k�tap Mart 2020'de Ün�vers�tem�z matbaasında yayınlanmasına karar 

ver�lm�şt�r.

El�n�zdek� bu k�tap, ün�vers�tem�z ve ülkem�zdek� araştırmacıların katkıları �le ortaya çıkmıştır. Son derece 

kıymetl� konular �ht�va eden bu eser�n b�l�m dünyasına öneml� katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu ves�le 

�le başta S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� Kanser Araştırma Grubu olmak üzere k�tabın oluşmasında katkıda 

bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ed�yorum.

Prof. Dr. Al�m Yıldız

S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� Rektörü

Mart 2020
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TAKDİM

Dünyada en öneml� h�zmet�n, �nsan sağlığı �le �lg�l� olması en tab�� olandır. Yaşadığımız zamanda b�l�msel 

ve teknoloj�k gel�şmeler ve �lerlemeler�n �nsan sağlığına yen� katkılar yapması beklenen sonuçlardır. Bu 

gel�şmeler� tak�p etmek kurumumuzun temel anlayışı olmuştur. 

Yaklaşık 50 yıllık geçm�şe sah�p olan S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes�, bölges�nde öneml� b�r merkez olma 

çabası �ç�nde yen�den yapılanma ve kurumsallaşma faal�yetler� �le öneml� adımlar atmakta ve bunun 

net�ces�nde gel�şme göstermekted�r. 1974 yılında kurulan, 46 yıldır öğrenc�ler�m�ze, personel�m�ze ve 

halkımıza h�zmet veren kurumumuz; yükseköğret�m�n gerekler�ne ve planlı b�r yönet�m anlayışına uygun 

olarak amaç ve hedefler�n� bel�rley�p bu doğrultuda faal�yetler�n� sürdürerek büyümekted�r. Bu faal�yetlerden 

b�r�s� de akadem�syenler�m�z�n hazırladığı k�tapları yayınlamaktır. 

Bu amaçla 2018 Eylül ayında kurulan S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� Kanser Araştırma Grubunun 

hazırladığı Ed�törlüğünü Kamu Hastaneler� Genel Müdürü Prof. Dr. H�lm� Ataseven ve Doç. Dr. Koray Sayın' ın 

yaptığı “Her Yönüyle Kanser” adlı k�tap Mart 2020'de Ün�vers�tem�z matbaasında yayınlanmasına karar 

ver�lm�şt�r.

El�n�zdek� bu k�tap, ün�vers�tem�z ve ülkem�zdek� araştırmacıların katkıları �le ortaya çıkmıştır. Son derece 

kıymetl� konular �ht�va eden bu eser�n b�l�m dünyasına öneml� katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu ves�le 

�le başta S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� Kanser Araştırma Grubu olmak üzere k�tabın oluşmasında katkıda 

bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ed�yorum.

Prof. Dr. Al�m Yıldız
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ÖNSÖZ

Dünyada ölüm nedenler�ne bakıldığında kanser, �k�nc� sırada yer almaktadır.  Her altı ölümden b�r�n�n 

kanser �le �l�şk�l� olduğu ve kanserden ölümler�n  %70'�n�n düşük ve orta gel�rl� ülkelerde olduğu b�l�nmekted�r. 

Ülkem�zde de her yıl 160 b�n c�varında yen� kanser teşh�s� konulmaktadır. Bu nedenle de kanser, öneml� b�r 

sağlık sorunu olarak kabul ed�lmekted�r. 

Kanser� tüm yönler� �le ele alarak, önleme, tarama, erken tanı ve tedav� �le �lg�l� tıbb� ve sosyal çözüm 

öner�ler� gel�şt�rmek �ç�n �nterd�s�pl�ner ve mult�d�s�pl�ner b�r ek�p çalışmasının gerekt�ğ� düşünülerek S�vas 

Cumhur�yet Ün�vers�tes�nde Kanser Araştırma Grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubunun çıktısı olarak önce 

Kanser Çalıştayı, ardından S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� ev sah�pl�ğ�nde, 19-21 Eylül 2019 tar�hler� arasında 1. 

Uluslararası Kanser Günler� düzenlend�. Bu etk�nl�kler�m�zde tıp, doğa b�l�mler�, mühend�sl�k, eczacılık, sağlık 

b�l�mler� ve sosyal b�l�mler alanlarından yerl� ve yabancı konuşmacıların katılımı �le kanserle �lg�l� farklı 

d�s�pl�nler�n düşünceler�n� ve çalışmalarını b�r arada değerlend�rme fırsatı oldu. 

Çalışma grubumuzun b�r d�ğer hedefi de kanserle �lg�l� farklı dallarda b�l�msel b�lg�y� b�r araya get�ren b�r 

k�tap hazırlamaktı. K�tapta tıp, doğa b�l�mler�, mühend�sl�k, eczacılık, sağlık b�l�mler� ve sosyal b�l�mler 

alanlarından konuların yer almasını, böylece kapsamlı b�r k�tap hazırlanmasını amaçladık. K�tabın 

hazırlanması oldukça emek �steyen b�r süreç oldu. 

Çalışmanın başından �t�baren gösterd�kler� tüm gayretler �ç�n başta Doç. Dr. Koray Sayın olmak üzere 

araştırma grubu üyeler�ne; ayrıca, bu süreç �çer�s�nde b�zler� teşv�k eden ve desteğ�n� es�rgemeyen 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Al�m Yıldız'a çok teşekkür ed�yorum.

K�tabın kanserle �lg�l� çalışan tüm araştırmacıların çalışmalarına katkı vermes�n� umuyorum.

Prof. Dr. H�lm� ATASEVEN
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Kanser, önem� g�derek artan b�r sağlık ve yaşam sorunu durumundadır. Ölüm neden� olarak, kalp ve damar 

hastalıklarının hemen ardından �k�nc� sırada yer almaktadır. Batı toplumlarında her yıl 250-350 k�ş�den b�r� kansere 

yakalanmaktadır. 60 yaşın üzer�ndek� gurupta �se kanser sıklığı daha da artmakta 300 k�ş�de 4-5 c�varına yükselmekted�r. 

B�l�nen çok fazla kanser türü olmasına ve bell� t�ptek� kanserler �ç�n olab�ld�ğ�nce standart yaklaşımlar gel�şt�r�lmes�ne 

rağmen kanser aynı zamanda k�ş�sel b�r hastalıktır. Kanser tanısı ve tedav�s� b�rçok uzmanlık dallarının �ş b�rl�ğ�n� 

gerekt�rmekted�r. Tedav�s� zordur ve erken tanı öneml�d�r.

Anahtar Kel�meler: Kanser, Erken Tanı

ABSTRACT

Cancer �s an �ncreas�ngly �mportant health and l�fe problem. As a cause of death, �t �s second only to the 

card�ovascular d�seases. In Western soc�et�es, one �n every 250-350 people get cancer every year. In the group over 60 

years, the frequency of cancer �ncreases very much and �t �ncreases to about 4-5 �n 300 people. Although �t �s known that 

there are many types of cancers known and standard approaches for certa�n types of cancers are developed, cancer �s 

also a personal d�sease. D�agnos�s and treatment of cancer requ�re the cooperat�on of many spec�alt�es. Treatment �s 

d���cult and early d�agnos�s �s �mportant.

Keywords: Cancer, Early D�agnos�s

1. G�r�ş

Neoplaz� kel�me anlamı olarak yen� çoğalma demekt�r. Hızlandırılmış ve otonom� kazandırılmış hücre 

prol�ferasyonudur. Herhang� b�r hücresel hasar ya da hastalık sonucu dokuda yıkıma uğrayan hücreler�n yer�, o dokudak� 

d�ğer hücreler�n çoğalması �le doldurulmaya çalışılır ve buna reperat�f prol�ferasyon den�r. Reperat�f prol�ferasyon hücre 

çoğalması �le �lg�l� olaylar z�nc�r�n�n en başında yer almaktadır. Daha sonra ger�ye dönüşü mümkün olan h�perplaz�, 

metaplaz� ve d�splaz� gelmekted�r. D�splaz�den sonrak� aşamada �se ger�ye dönüşün çok zor olduğu neoplaz� meydana 

gelmekted�r. H�perplaz�; hücreler�n sayıca artmasıdır, st�mülüs ortadan kalkınca ger�leme görülür. Metaplaz�; D�ferans�ye 

olmuş b�r dokunun y�ne farklı b�r d�ferans�ye dokuya dönüşmes�d�r. D�splaz�; anormal doku gel�şmes�d�r. Hücrede 

mal�gn�te kr�terler�ne yakın özell�kler göster�r [1].  

B�l�nen tar�h boyunca kanser �nsan ve hayvanlarda sık görülen b�r problem olmuştur. Kanser hakkında b�l�nen en 

esk� kayıtlar MÖ 3000 yılına kadar uzanmaktadır. İlk yazılı kansere M.Ö. 3000 Edw�n Sm�th pap�rüsünde rastlanılmaktadır. 

Meme tümörü olan 8 vaka tanımlanmakta ve tedav�s�n�n olmadığı bel�rt�lmekted�r. M.Ö. 460-370 �lk defa H�pokrat 

“kark�nos'' ya da “kark�noma'', M.Ö.28-50 Celsus Yunanca “kark�nos'' ter�m�n� Lat�nce “kanser'',  M.S. 130-200 Galen, 

tümörler� tanımlamak �ç�n “onkos'' (ş�şk�nl�k) adını verm�şt�r. 
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Kanser, b�r organ�zmadak� hücreler�n kontrolsüz b�r şek�lde bölünmes�, çoğalması ve olmaması gereken b�r 

dokunun oluşmasıdır. Tek b�r organı etk�leyeb�ld�ğ� g�b� uzaktak� organlara da yayılarak etk�s�n� göstereb�l�r. Günümüzde 

100'den fazla kanser türü bulunmaktadır [2].

Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır. Ç�zg�l� kas ve s�n�r 

hücreler� har�ç d�ğer sağlıklı hücreler bölüneb�lme yeteneğ�ne sah�pt�rler. Ölen hücreler�n yen�lenmes� ve hasara uğrayan 

dokuların onarılması amacıyla bu yetenekler�n� kullanırlar. Ancak sonsuz bölünemezler, bu yetenekler� de sınırlıdır. Her 

hücren�n hayatı boyunca bell� b�r bölüneb�lme sayısı vardır. Sağlıklı b�r hücre gerekt�ğ� yerde ve gerekt�ğ� kadar 

bölüneceğ�n� b�l�r. Buna karşın kanser hücreler�, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Hücreler�n bölünmes� ve 

kontrolü, genler�n kontrolü altında olduğundan kanser temel olarak genlerle �l�şk�l� olan b�r hastalıktır. Kromozomlar 

üzer�nde yerleşen genler sıkıca paketlenm�ş durumda olup bu genler�n üzer�ndek� k�myasal veya fiz�ksel değ�ş�mler 

doğrudan hücren�n �şlev�n� etk�leyeb�l�r. Her ne kadar gende meydana gelen b�r hasara bağlı olarak DNA tam�r s�stemler� 

gen�n �şlev�n� yen�den kazandırmaya çalışsa da her zaman başarı sağlanamaz. Bu durumda genler�n ürünü olan 

prote�nler�n eks�k veya hatalı üret�lmes� hücresel �şlevlerde bozulmaya yol açar. Gen�n �şlev�n� değ�şt�ren b�r başka etmen 

�se gen�n yapısını değ�şt�rmeden �şlev�n�n değ�şmes�ne neden olan met�llenme, aset�llenme, fosfor�llenme, r�boz�llenme 

g�b� genet�k mod�fikasyonlardır. 

Kanser�n oluşumunda en büyük role sah�p olan 3 gen grubu bulunmaktadır. Bunlar onkogenler, tümör baskılayıcı 

genler ve DNA tam�r genler�d�r. 

Hücre büyümes�n� ve farklılaşmasını sağlayan normal genler olan proto-onkogenler, mutasyonlar, gen 

dupl�kasyonları ve kromozal yen�den düzenlemeler neden�yle etk�n hale geç�p onkogen hal�ne dönüşeb�l�rler. En �y� 

b�l�nen onkogenlere örnek olarak RAS, Erk, MYC g�b� genler göster�leb�l�r [3].

Hücren�n bölünmes�n� ve çoğalmasını kontrol eden, hasar durumunda DNA tam�r�n� başlatan, tam�r g�r�ş�m�n�n 

başarısız olması durumunda apoptozu tet�kleyen gen gruplarına �se tümör baskılayıcı genler den�r. Bunlardan en b�l�nen� 

ve en çok çalışılanı p53 gen�d�r. Delesyonlar, nokta mutasyonları, kromozomların düzgün ayrılamaması ve m�tot�k 

rekomb�nasyonlar tümör baskılayıcı gen�n �şlev�n�n kaybolmasına yol açarak hücre döngüsündek� kontrol kaybolmasına 

ve Sonuçta da kars�nogeneze neden olab�l�rler [3].

B�r d�ğer öneml� gen grubu �se, hasarlı DNA'yı tam�r etmek üzere gerekl� prote�nler� o bölgeye çeken ve böylece 

gen�n �şlev�n�n yen�den kazanılmasını sağlayan DNA tam�r genler�d�r. DNA tam�r genler�n�n b�r d�ğer öneml� �şlev� �se 

tam�r�n başarısız olması durumunda hücren�n apoptot�k yol �le yok ed�lmes�n� sağlamaktır. Ancak bu öneml� gen 

grubundak� �şlev kayıpları hücren�n kanserleşmes�nde sıklıkla karşılaşılan b�r problemd�r. En çok b�l�nen DNA tam�r 

genler�nden b�r tanes�, �şlev�n�n bozulması neden�yle meme kanser�n�n oluşmasına yol açan Breast Cancer (BRCA) 

gen�d�r. 

Kanser�n ortaya çıkmasında obez�te, kötü beslenme, radyasyon, tütün ve tütün ürünler�n�n kullanımı, alkol, v�rüsler, 

meslek� hastalıklar ve çevresel k�rlet�c�ler etken olarak sayılab�l�r. Hepat�t B, Hepat�t C ve Human Pap�lloma V�rus (HPV) g�b� 

v�rüsler kars�nogenezde en çok öne çıkan v�rüslerd�r [4].

Kanser hücreler� kend� metabol�zmaları olan hücrelerd�r. Normal şartlarda, hücreler dış membrandan s�nyal 

aldıklarında büyür ve bölünerek çoğalırlar. Dışarıdan gelen s�nyaller hücre �ç�ne g�r�p nükleusa aktarılır ve süreç başlar. 

Önceden bel�rlenm�ş olan boya ve sayıya gelene kadar büyürler ve b�rb�rler�ne temas ett�kler� anda büyümey� durdururlar. 

Buna, kontak �nh�b�syon den�r. DNA'nın veya hücren�n elemanlarından b�r�n�n hasarlı olması durumunda hücreler 

büyümey� ve bölünmey� durdurarak tam�r ed�lmek üzere G0 fazı adı ver�len evreye geçerler. Hücre burada gerekl� 

düzenlemeler �le tam�r ed�l�rse yaşamına devam eder. Fakat tam�r ed�lemeyecek kadar hasar almış olması durumunda, 

apoptoz�s adı ver�len mekan�zma �le programlı b�r şek�lde ölüme gönder�l�r veya �mmün s�steme a�t hücreler hasarlı 

hücrey� yok eder. Böylece hasarlı DNA'nın sonrak� nes�llere aktarılması engellenm�ş olur. 

Kanser hücreler� �se normal hücrelerden farklı olarak aşağıdak� özell�klere sah�pt�r.

- Hücre yüzey�ndek� reseptörler daha sık s�nyal alır, 

- Kontrolsüz şek�lde çoğalmayı sağlayan kend� s�nyal s�stemler� vardır, 

- Yandak� hücreye temas sonrası bölünmey� durdurmaz ve büyümeye ve çoğalmaya devam eder,

- Sağlıklı hücreler her t�ptek� bes�n� kullanab�l�rken kanser hücreler� sadece gl�kol�zden gelen glukozu kullanab�l�rler. 

Glukozu normal hücreler oranla yaklaşık 100 kat fazla olarak kandan alırlar ve laktat üreterek enerj� sağlarlar 

(Warburg etk�s�), 

- Gerekl� bes�n ve oks�jen� almak üzere çevreler�ndek� stromayı etk�leyerek yen� damar s�stemler� oluşturab�l�rler 

(neo-vaskülar�zasyon), 

- Telomerler�n� sab�tleyerek veya telomeraz akt�v�tes�n� koruyarak sonsuz şek�lde repl�ke olup çoğalab�l�rler, 

- Apoptoz�sden kaçab�l�rler, 

- Genet�k olarak stab�l değ�ld�rler [5].

İnsan organ�zmasındak� tüm doku ve hücrelerden kanser gel�şeb�l�r. Tümör �ster ben�gn �ster mal�gn olsun �k� temel 

komponente sah�pt�r. Bunlar neoplast�k hücrelerden oluşmuş parank�m ve bağ dokusu ve kan damarlarından oluşan, 

destekley�c� non-neoplast�k stromadır. Parank�m ve stroma oranı gözönüne alındığında; Desmoplaz�k tümör; Tümör 

stroması bağ dokusundan zeng�n olan tümörlerd�r. Medüller tümörler �se tümör stroması bağ dokusunda fak�r, parank�m 

hücreden yoğun tümörlerd�r [6].

2. Ep�dem�yoloj�

2.1. Coğrafi Dağılım

Kanser sıklığı bölgelere, ülkelere hatta aynı ülken�n farklı yerleş�m yerler�ne göre değ�şmekted�r. Bunun neden�n�n 

kalıtımsal ya da çevresel olab�leceğ� düşünülmekted�r.

2.2. C�ns�yet

Kanser sıklığı ve türler� c�ns�yete göre farklılıklar göstermekted�r (Tablo 1). Hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık 

rastlanan ve ölüme neden olan kanser türü akc�ğer kanser�d�r. 2. sırada �se erkeklerde prostat kanser�, kadınlarda �se 

meme kanser� gelmekted�r (Tablo 2) [7].

Tablo 1. C�ns�yete göre kanser dağılımı
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Kanser, b�r organ�zmadak� hücreler�n kontrolsüz b�r şek�lde bölünmes�, çoğalması ve olmaması gereken b�r 

dokunun oluşmasıdır. Tek b�r organı etk�leyeb�ld�ğ� g�b� uzaktak� organlara da yayılarak etk�s�n� göstereb�l�r. Günümüzde 

100'den fazla kanser türü bulunmaktadır [2].

Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır. Ç�zg�l� kas ve s�n�r 

hücreler� har�ç d�ğer sağlıklı hücreler bölüneb�lme yeteneğ�ne sah�pt�rler. Ölen hücreler�n yen�lenmes� ve hasara uğrayan 

dokuların onarılması amacıyla bu yetenekler�n� kullanırlar. Ancak sonsuz bölünemezler, bu yetenekler� de sınırlıdır. Her 

hücren�n hayatı boyunca bell� b�r bölüneb�lme sayısı vardır. Sağlıklı b�r hücre gerekt�ğ� yerde ve gerekt�ğ� kadar 

bölüneceğ�n� b�l�r. Buna karşın kanser hücreler�, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Hücreler�n bölünmes� ve 

kontrolü, genler�n kontrolü altında olduğundan kanser temel olarak genlerle �l�şk�l� olan b�r hastalıktır. Kromozomlar 

üzer�nde yerleşen genler sıkıca paketlenm�ş durumda olup bu genler�n üzer�ndek� k�myasal veya fiz�ksel değ�ş�mler 

doğrudan hücren�n �şlev�n� etk�leyeb�l�r. Her ne kadar gende meydana gelen b�r hasara bağlı olarak DNA tam�r s�stemler� 

gen�n �şlev�n� yen�den kazandırmaya çalışsa da her zaman başarı sağlanamaz. Bu durumda genler�n ürünü olan 

prote�nler�n eks�k veya hatalı üret�lmes� hücresel �şlevlerde bozulmaya yol açar. Gen�n �şlev�n� değ�şt�ren b�r başka etmen 

�se gen�n yapısını değ�şt�rmeden �şlev�n�n değ�şmes�ne neden olan met�llenme, aset�llenme, fosfor�llenme, r�boz�llenme 

g�b� genet�k mod�fikasyonlardır. 

Kanser�n oluşumunda en büyük role sah�p olan 3 gen grubu bulunmaktadır. Bunlar onkogenler, tümör baskılayıcı 

genler ve DNA tam�r genler�d�r. 

Hücre büyümes�n� ve farklılaşmasını sağlayan normal genler olan proto-onkogenler, mutasyonlar, gen 

dupl�kasyonları ve kromozal yen�den düzenlemeler neden�yle etk�n hale geç�p onkogen hal�ne dönüşeb�l�rler. En �y� 

b�l�nen onkogenlere örnek olarak RAS, Erk, MYC g�b� genler göster�leb�l�r [3].

Hücren�n bölünmes�n� ve çoğalmasını kontrol eden, hasar durumunda DNA tam�r�n� başlatan, tam�r g�r�ş�m�n�n 

başarısız olması durumunda apoptozu tet�kleyen gen gruplarına �se tümör baskılayıcı genler den�r. Bunlardan en b�l�nen� 

ve en çok çalışılanı p53 gen�d�r. Delesyonlar, nokta mutasyonları, kromozomların düzgün ayrılamaması ve m�tot�k 

rekomb�nasyonlar tümör baskılayıcı gen�n �şlev�n�n kaybolmasına yol açarak hücre döngüsündek� kontrol kaybolmasına 

ve Sonuçta da kars�nogeneze neden olab�l�rler [3].

B�r d�ğer öneml� gen grubu �se, hasarlı DNA'yı tam�r etmek üzere gerekl� prote�nler� o bölgeye çeken ve böylece 

gen�n �şlev�n�n yen�den kazanılmasını sağlayan DNA tam�r genler�d�r. DNA tam�r genler�n�n b�r d�ğer öneml� �şlev� �se 

tam�r�n başarısız olması durumunda hücren�n apoptot�k yol �le yok ed�lmes�n� sağlamaktır. Ancak bu öneml� gen 

grubundak� �şlev kayıpları hücren�n kanserleşmes�nde sıklıkla karşılaşılan b�r problemd�r. En çok b�l�nen DNA tam�r 

genler�nden b�r tanes�, �şlev�n�n bozulması neden�yle meme kanser�n�n oluşmasına yol açan Breast Cancer (BRCA) 

gen�d�r. 

Kanser�n ortaya çıkmasında obez�te, kötü beslenme, radyasyon, tütün ve tütün ürünler�n�n kullanımı, alkol, v�rüsler, 

meslek� hastalıklar ve çevresel k�rlet�c�ler etken olarak sayılab�l�r. Hepat�t B, Hepat�t C ve Human Pap�lloma V�rus (HPV) g�b� 

v�rüsler kars�nogenezde en çok öne çıkan v�rüslerd�r [4].

Kanser hücreler� kend� metabol�zmaları olan hücrelerd�r. Normal şartlarda, hücreler dış membrandan s�nyal 

aldıklarında büyür ve bölünerek çoğalırlar. Dışarıdan gelen s�nyaller hücre �ç�ne g�r�p nükleusa aktarılır ve süreç başlar. 

Önceden bel�rlenm�ş olan boya ve sayıya gelene kadar büyürler ve b�rb�rler�ne temas ett�kler� anda büyümey� durdururlar. 

Buna, kontak �nh�b�syon den�r. DNA'nın veya hücren�n elemanlarından b�r�n�n hasarlı olması durumunda hücreler 

büyümey� ve bölünmey� durdurarak tam�r ed�lmek üzere G0 fazı adı ver�len evreye geçerler. Hücre burada gerekl� 

düzenlemeler �le tam�r ed�l�rse yaşamına devam eder. Fakat tam�r ed�lemeyecek kadar hasar almış olması durumunda, 

apoptoz�s adı ver�len mekan�zma �le programlı b�r şek�lde ölüme gönder�l�r veya �mmün s�steme a�t hücreler hasarlı 

hücrey� yok eder. Böylece hasarlı DNA'nın sonrak� nes�llere aktarılması engellenm�ş olur. 

Kanser hücreler� �se normal hücrelerden farklı olarak aşağıdak� özell�klere sah�pt�r.

- Hücre yüzey�ndek� reseptörler daha sık s�nyal alır, 

- Kontrolsüz şek�lde çoğalmayı sağlayan kend� s�nyal s�stemler� vardır, 

- Yandak� hücreye temas sonrası bölünmey� durdurmaz ve büyümeye ve çoğalmaya devam eder,

- Sağlıklı hücreler her t�ptek� bes�n� kullanab�l�rken kanser hücreler� sadece gl�kol�zden gelen glukozu kullanab�l�rler. 

Glukozu normal hücreler oranla yaklaşık 100 kat fazla olarak kandan alırlar ve laktat üreterek enerj� sağlarlar 

(Warburg etk�s�), 

- Gerekl� bes�n ve oks�jen� almak üzere çevreler�ndek� stromayı etk�leyerek yen� damar s�stemler� oluşturab�l�rler 

(neo-vaskülar�zasyon), 

- Telomerler�n� sab�tleyerek veya telomeraz akt�v�tes�n� koruyarak sonsuz şek�lde repl�ke olup çoğalab�l�rler, 

- Apoptoz�sden kaçab�l�rler, 

- Genet�k olarak stab�l değ�ld�rler [5].

İnsan organ�zmasındak� tüm doku ve hücrelerden kanser gel�şeb�l�r. Tümör �ster ben�gn �ster mal�gn olsun �k� temel 

komponente sah�pt�r. Bunlar neoplast�k hücrelerden oluşmuş parank�m ve bağ dokusu ve kan damarlarından oluşan, 

destekley�c� non-neoplast�k stromadır. Parank�m ve stroma oranı gözönüne alındığında; Desmoplaz�k tümör; Tümör 

stroması bağ dokusundan zeng�n olan tümörlerd�r. Medüller tümörler �se tümör stroması bağ dokusunda fak�r, parank�m 

hücreden yoğun tümörlerd�r [6].

2. Ep�dem�yoloj�

2.1. Coğrafi Dağılım

Kanser sıklığı bölgelere, ülkelere hatta aynı ülken�n farklı yerleş�m yerler�ne göre değ�şmekted�r. Bunun neden�n�n 

kalıtımsal ya da çevresel olab�leceğ� düşünülmekted�r.

2.2. C�ns�yet

Kanser sıklığı ve türler� c�ns�yete göre farklılıklar göstermekted�r (Tablo 1). Hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık 

rastlanan ve ölüme neden olan kanser türü akc�ğer kanser�d�r. 2. sırada �se erkeklerde prostat kanser�, kadınlarda �se 

meme kanser� gelmekted�r (Tablo 2) [7].

Tablo 1. C�ns�yete göre kanser dağılımı
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Tablo 2. C�ns�yete göre kansere bağlı ölümler�n dağılımları

2.3. Meslek

Kanser oluşumunda mesleksel etmenler�n etk�s� �lk olarak 1775 yılında Pott tarafından, baca tem�zley�c�l�ğ� ve 

skrotum kanser� �l�şk�s�nden yola çıkarak ortaya atılmıştır.

Yapıştırıcılar �ç�ndek� çözücüde bulunan, benzen adlı k�myasal madde �le temas edenlerde lösem�, Aşırı güneşte 

kalma (UV radyasyonu) ve açık havada çalışanlarda c�lt kanser�, sağlık çalışanlarında Hepat�t�s B-C �le karac�ğer kanser�, 

endüstr�yel çalışanlarda asbest mezotelyoma ve akc�ğer kanser� sık görülmekted�r [7]. 

3. Tanı

Düzenl� kontroller kanser�n erken teşh�s�nde öneml� olmasına rağmen b�rçok �nsan c�dd� sağlık problemler� 

sonrasında kontroller�n� yaptırmaktadır. A�les�nde kanser h�kayes� olan k�ş�ler�n rut�n kontroller konusunda daha hassas 

olması gerekmekted�r. Röntgen, kan testler�, b�lg�sayarlı tomografi taramaları, manyet�k rezonans görüntüleme (MRI), 

endoskop� ve genet�k görüntüleme testler� kanser�n erken teşh�s�nde kullanılab�lecek araçlardır [8].

3.1. Kanser Taraması

Tarama ve erken teşh�s programlarının uygulanması, kanserden korunmanın temel taşıdır. Meme kanser�, 

kolorektal kanserler ve serv�ks kanser� tarama programları öner�lmekted�r [9]. 

3.2. Meme Kanser� Tarama

Meme kanser� gerek gel�şm�ş gerek �se gel�şmekte olan ülkeler�n b�rçoğunda, en sık görülen kadın kanser� ve 

kadınlarda kanserden ölümler�n �k�nc� en sık neden�d�r. Toplumda meme kanser� farkındalığı oluşturmak ve toplum 

tabanlı organ�ze tarama programları uygulamak, meme kanser�nde erken tanıyı sağlayarak mortal�tey� azaltmakta ve 

memen�n korunma şansını tanımaktadır. Meme kanser�nde tarama olarak 20 yaşın üzer�nde her kadına ayda b�r kez kend� 

kend�ne meme muayenes�, 40 yaşına kadar 3 yılda b�r 40 yaşından sonra her yıl doktor muayenes� ve 40 yaşından sonra 

her yıl mamografi �le tarama öner�lmekted�r. Gerekl� görülürse meme ultrasonu yapılması öner�lmekted�r [10].

3.3. Kolorektal Kanser Tarama

Gel�şm�ş ülkelerde c�dd� morb�d�te ve mortal�teye yol açan kolorektal kanser, ülkem�zde en sık görülen �lk 10 kanser 

arasında olup öneml� b�r sağlık sorunudur. Kolon ve rektum çoğunlukla premal�gn lezyonları barındırır ve n�speten kolay 

er�ş�leb�len organlardır. Bu nedenle, kolorektal kanser erken teşh�se uygun b�r hastalıktır. 

Kolorektal kanser� gel�şmeden önlemek ve erken evrede yakalayab�lmek �ç�n tarama testler� kullanılmaktadır. 

A�les�nde b�r�nc� derece akrabalarında kolorektal kanser h�kayes� bulunan k�ş�ler ya da a�les�nde 55 yaşından daha öncek� 

b�r yaşta kolorektal kanser görülen k�ş�ler 40 yaşından �t�baren, ger� kalan herkes �ç�n 50 yaştan �t�baren; her 10 yılda b�r 

kolonoskop�  veya 5 yılda b�r s�gmo�doskop�, Ga�tada g�zl� kan her yıl 3 farklı gün yapılab�l�r [11].

3.4. Serv�ks Kanser� Tarama

Taramanın b�r�nc�l hedefi, serv�kal kanser� önleme amacıyla, serv�ks�n �ntraep�telyal prekürsör lezyonlarının doğru 

tesp�t ed�lmes� ve tedav�s�n�n zamanında yapılmasıdır. Serv�ks kanser�n�n uzun pre�nvaz�v döneme sah�p olması, etk�nl�ğ� 

kanıtlanmış s�toloj�k tarama testler�n�n varlığı, pre�nvaz�v lezyonların etk�l� b�r şek�lde tedav� ed�leb�l�r olması bu hastalığa 

özgü öneml� b�r özell�k olup, taramaya ve erken tanıya �mkan sağlar. Serv�ks kanser� taramasında 35–40 yaş aralığındak� 

tüm kadınlardan en az b�r kez smear alınması; sonrasında beş yıllık aralıklarla tekrarlanması ve son üç test� negat�f olan 65 

yaşındak� kadınlarda taramaya son ver�lmes�; HIV enfeks�yonu olanlar ve �mmünosupres�f tedav� alan olgularda �lk yıl �k� 

kez, Sonuçları negat�fse yılda b�r kez alınması öngörülmüştür [12].

4. Kanser Tedav�s�

Kanser�n tedav�s�nde kemoterap�, radyoterap�, cerrah� yöntemler� en sık başvurulan yöntemler olmakla b�rl�kte, 

hormon terap�s� ve b�yoloj�k yöntemler�n kullanılması g�b� farklı yaklaşımlar da d�ğer yöntemlere destek olacak şek�lde 

b�rl�kte veya tek başına kullanılab�l�r. Kanser�n k�ş�ye özgü b�r hastalık olması, her yöntem�n kend�ne özgü avantaj ve 

dezavantajlarının bulunması, tedav�ler�n k�ş�den k�ş�ye farklılık göstereb�lmes� neden�yle tek b�r kes�n tedav� yöntem�n�n 

varlığından söz etmek �mkansızdır [13].
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Tablo 2. C�ns�yete göre kansere bağlı ölümler�n dağılımları

2.3. Meslek

Kanser oluşumunda mesleksel etmenler�n etk�s� �lk olarak 1775 yılında Pott tarafından, baca tem�zley�c�l�ğ� ve 

skrotum kanser� �l�şk�s�nden yola çıkarak ortaya atılmıştır.

Yapıştırıcılar �ç�ndek� çözücüde bulunan, benzen adlı k�myasal madde �le temas edenlerde lösem�, Aşırı güneşte 

kalma (UV radyasyonu) ve açık havada çalışanlarda c�lt kanser�, sağlık çalışanlarında Hepat�t�s B-C �le karac�ğer kanser�, 

endüstr�yel çalışanlarda asbest mezotelyoma ve akc�ğer kanser� sık görülmekted�r [7]. 

3. Tanı

Düzenl� kontroller kanser�n erken teşh�s�nde öneml� olmasına rağmen b�rçok �nsan c�dd� sağlık problemler� 

sonrasında kontroller�n� yaptırmaktadır. A�les�nde kanser h�kayes� olan k�ş�ler�n rut�n kontroller konusunda daha hassas 

olması gerekmekted�r. Röntgen, kan testler�, b�lg�sayarlı tomografi taramaları, manyet�k rezonans görüntüleme (MRI), 

endoskop� ve genet�k görüntüleme testler� kanser�n erken teşh�s�nde kullanılab�lecek araçlardır [8].

3.1. Kanser Taraması

Tarama ve erken teşh�s programlarının uygulanması, kanserden korunmanın temel taşıdır. Meme kanser�, 

kolorektal kanserler ve serv�ks kanser� tarama programları öner�lmekted�r [9]. 

3.2. Meme Kanser� Tarama

Meme kanser� gerek gel�şm�ş gerek �se gel�şmekte olan ülkeler�n b�rçoğunda, en sık görülen kadın kanser� ve 

kadınlarda kanserden ölümler�n �k�nc� en sık neden�d�r. Toplumda meme kanser� farkındalığı oluşturmak ve toplum 

tabanlı organ�ze tarama programları uygulamak, meme kanser�nde erken tanıyı sağlayarak mortal�tey� azaltmakta ve 

memen�n korunma şansını tanımaktadır. Meme kanser�nde tarama olarak 20 yaşın üzer�nde her kadına ayda b�r kez kend� 

kend�ne meme muayenes�, 40 yaşına kadar 3 yılda b�r 40 yaşından sonra her yıl doktor muayenes� ve 40 yaşından sonra 

her yıl mamografi �le tarama öner�lmekted�r. Gerekl� görülürse meme ultrasonu yapılması öner�lmekted�r [10].

3.3. Kolorektal Kanser Tarama

Gel�şm�ş ülkelerde c�dd� morb�d�te ve mortal�teye yol açan kolorektal kanser, ülkem�zde en sık görülen �lk 10 kanser 

arasında olup öneml� b�r sağlık sorunudur. Kolon ve rektum çoğunlukla premal�gn lezyonları barındırır ve n�speten kolay 

er�ş�leb�len organlardır. Bu nedenle, kolorektal kanser erken teşh�se uygun b�r hastalıktır. 

Kolorektal kanser� gel�şmeden önlemek ve erken evrede yakalayab�lmek �ç�n tarama testler� kullanılmaktadır. 

A�les�nde b�r�nc� derece akrabalarında kolorektal kanser h�kayes� bulunan k�ş�ler ya da a�les�nde 55 yaşından daha öncek� 

b�r yaşta kolorektal kanser görülen k�ş�ler 40 yaşından �t�baren, ger� kalan herkes �ç�n 50 yaştan �t�baren; her 10 yılda b�r 

kolonoskop�  veya 5 yılda b�r s�gmo�doskop�, Ga�tada g�zl� kan her yıl 3 farklı gün yapılab�l�r [11].

3.4. Serv�ks Kanser� Tarama

Taramanın b�r�nc�l hedefi, serv�kal kanser� önleme amacıyla, serv�ks�n �ntraep�telyal prekürsör lezyonlarının doğru 

tesp�t ed�lmes� ve tedav�s�n�n zamanında yapılmasıdır. Serv�ks kanser�n�n uzun pre�nvaz�v döneme sah�p olması, etk�nl�ğ� 

kanıtlanmış s�toloj�k tarama testler�n�n varlığı, pre�nvaz�v lezyonların etk�l� b�r şek�lde tedav� ed�leb�l�r olması bu hastalığa 

özgü öneml� b�r özell�k olup, taramaya ve erken tanıya �mkan sağlar. Serv�ks kanser� taramasında 35–40 yaş aralığındak� 

tüm kadınlardan en az b�r kez smear alınması; sonrasında beş yıllık aralıklarla tekrarlanması ve son üç test� negat�f olan 65 

yaşındak� kadınlarda taramaya son ver�lmes�; HIV enfeks�yonu olanlar ve �mmünosupres�f tedav� alan olgularda �lk yıl �k� 

kez, Sonuçları negat�fse yılda b�r kez alınması öngörülmüştür [12].

4. Kanser Tedav�s�

Kanser�n tedav�s�nde kemoterap�, radyoterap�, cerrah� yöntemler� en sık başvurulan yöntemler olmakla b�rl�kte, 

hormon terap�s� ve b�yoloj�k yöntemler�n kullanılması g�b� farklı yaklaşımlar da d�ğer yöntemlere destek olacak şek�lde 

b�rl�kte veya tek başına kullanılab�l�r. Kanser�n k�ş�ye özgü b�r hastalık olması, her yöntem�n kend�ne özgü avantaj ve 

dezavantajlarının bulunması, tedav�ler�n k�ş�den k�ş�ye farklılık göstereb�lmes� neden�yle tek b�r kes�n tedav� yöntem�n�n 

varlığından söz etmek �mkansızdır [13].
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ÖZET

Neoplazmlar yen� oluşan anormal doku k�tles�d�r. Tümör olarak da adlandırılır. Neoplazmlar davranışına göre ben�gn 

ve mal�gn neoplazmlar olarak �k�ye ayrılırlar. Ben�gn neoplaz�ler �le mal�gn neoplaz�ler d�ferans�asyon, büyüme hızı, 

�nvazyon ve metastaz olup olmamasına göre farklı özell�kler göster�rler. Mal�gn�ten�n en öneml� göstergeler� metastaz ve 

�nvazyondur. Patoloj�k olarak hücresel at�p�, anaplaz�n�n olması da mal�gn�te gösterges� olarak değerlend�r�leb�l�r. Bu 

derlemede ben�gn ve mal�gn neoplaz�ler�n özell�kler�n� kısaca gözden geç�rmeye çalışacağız. 

Anahtar Kel�meler: Ben�gn Neoplaz�, Mal�gn Neoplaz�, Metastaz

ABSTRACT

Neoplasms are newly formed abnormal t�ssue mass. Also called tumor. Neoplasms d��er accord�ng to the�r 

behav�or as ben�gn and mal�gnant neoplasms. Ben�gn neoplasms and mal�gnant neoplasms d��er �n d��erent�at�on, 

growth rate, �nvas�on and metastas�s. Metastas�s and �nvas�on are the most �mportant �nd�cators of mal�gnancy. 

Patholog�cal cellular atyp�a and anaplas�a are also �nd�cat�ve of mal�gnancy. In th�s rev�ew, we w�ll try to br�efly rev�ew the 

features of ben�gn and mal�gnant neoplasms.

Keywords: Ben�gn Neoplas�a, Mal�gnant Neoplas�a, Metastas�s

1. G�r�ş

Neoplaz�; kel�me anlamı olarak yen� büyüme, yen� oluşum demekt�r. Neoplazm �se; normal doku büyümes� �le 

koord�ne olmayan, büyümen�n başlamasına sebep olan uyarı kalktıktan sonra da büyümeye devam eden anormal doku 

k�tles�ne den�r. Neoplazm yer�ne tümör ter�m� de kullanılmaktadır [1].  

Ben�gn ve mal�gn tüm tümörler prol�fere olan neoplast�k hücrelerden oluşan parank�m �le bağ dokusu ve kan 

damarlarından oluşan destek doku olan stromadan oluşmaktadır. Stromayı konak doku sağlar. Tüm neoplazmlar 

beslenme ve kanlanma �ç�n konağa bağımlıdır. Stroma parank�m �ç�n çatı ve destek oluşturur. Stroması az olan tümörler 

yumuşak kıvamlıdır. Stroması bol olan tümörler �se sertt�r [2]. 

2. Neoplazmlarda İs�mlend�rme

Neoplazmlar �s�mlend�r�l�rken köken aldıkları dokuya, davranışlarına ve makroskop�k ve m�kroskob�k 

görünümler�ne göre �s�mlend�r�l�rler.
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2.1. Köken Aldıkları Dokuya Göre İs�mlend�rme

Köken aldığı hücreye ''-om, -oma'' ek� eklen�r. Mezank�mal tümörler bu kurala uyarlar. F�broma, kondroma, 

osteoma g�b� �s�mlend�r�l�r. 

2.2. Davranışına Göre İs�mlend�rme

Ben�gn Neoplazmlar: Lokal�ze kalan, yayılım göstermeyen neoplazmlardır.

Mal�gn Neoplazmlar: Komşu dokulara yayılıp onları harap eden, dolaşıma geçerek uzak bölgelere yayılan metastaz 

yapan neoplazmlardır.

2.3. Makroskop�k ve M�kroskob�k Görünümler�ne Göre İs�mlend�rme

Ep�telyal tümörler hücre or�j�n�, m�kroskob�k patern ve bazıları makroskop�k yapıya göre adlandırılır. Bezlerden 

kaynaklanan ben�gn ep�telyal neoplazmlar adenoma olarak adlandırılır. Ep�tel yüzey�nden m�kroskob�k veya makroskop�k 

parmaksı çıkıntı, s�ğ�l benzer� uzantı oluşturan ben�gn ep�telyal neoplazmlar pap�lloma olarak adlandırılır [3].

3. Ben�gn ve Mal�gn Neoplazmların Özell�kler�

1. D�ferans�yasyon ve anaplaz�

2. Büyüme hızı

3. İnvazyon

4. Metastaz 

3.1. D�ferans�asyon ve Anaplaz�

D�ferans�asyon (ayrımlaşma), ter�m olarak b�r tümörü oluşturan parank�m hücreler�n�n, eşdeğer matür formlarına 

morfoloj�k (m�kroskop�k) ve fonks�yonel olarak benzeme dereces�n� bel�rtmekted�r. 

Genel olarak ben�gn tümörler�n heps� �y� d�ferans�ye tümörlerd�r. Yan� ben�gn tümörler� oluşturan parank�m 

hücreler� köken aldıkları dokudak� eşdeğer, matür hücrelere hem morfoloj�k hem fonks�yonel olarak çok benzerler. 

Mal�gn tümörlerdek� d�ferans�asyon dereces� �se değ�şkend�r. Bazıları �y� d�ferans�ye olab�l�rken, d�ğerler� az ya da 

orta derecede d�ferans�asyon göstereb�l�r. Bazen h�ç d��erans�asyon göstermeyeb�l�rler bu tümörler �ç�n “�nd�ferans�ye 

ya da and�ferans�ye tümör” ter�m� kullanılır. Ayrıca, b�r mal�gn tümör �y� d�ferans�ye de olsa, h�çb�r zaman d�ferans�asyonu 

ben�gn b�r tümör kadar �y� olamaz ve b�r m�ktar d�ferans�asyon kaybı göster�r. 

Anaplaz�, b�r tümörü oluşturan hücrelerdek� d�ferans�asyonun azlığı ya da h�ç bulunmamasıdır. Anaplaz� ter�m�, 

anlam olarak mal�gn tümör hücreler�nde başlangıçta var olan d�ferans�asyonun kaybolduğunu bel�rt�yor g�b� 

algılanıyorsa da, günümüzdek� b�lg�ler, mal�gn tümörler�n büyük b�r kısmının hemen her dokuda bulunan kök hücrelerden 

gel�şt�ğ�n� göstermekted�r. Dolayısıyla, �y� d�ferans�ye mal�gn tümörde, tümörün köken aldığı kök hücreler d�ferans�ye 

olmakta ve a�t olduğu dokuya özgü normal hücrelere benzemeye çalışmaktadır. Ayrıca az d�ferans�ye ya da �nd�ferans�ye 

mal�gn tümörlerde bu davranış ya az görülmekte ya da h�ç olmamaktadır [4].

Anaplaz�de morfoloj�k değ�ş�kl�kler (Hücresel at�p� kr�terler�):

H�perkromaz�: Hücre nukleusunun bol DNA �çer�ğ�ne bağlı olarak hematoks�len eoz�n boyası �le koyu mor 

boyanmasıdır.

Nükleus/s�toplazma oranının değ�şmes�: Normalde, hücrelerdek� nükleus/s�toplazma oranı 1/4 �le 1/6 arasında 

�ken, mal�gn tümör hücreler�nde bu oran 1/1'e yaklaşab�l�r.

Pleomorfizm: Tümörü oluşturan parank�m hücreler� arasında bel�rg�n şek�l ve boyut farklılığı bulunmasıdır.

Bel�rg�n nükleol varlığı

M�toz: Mal�gn tümörler� oluşturan hücrelerde çok sayıda t�p�k ve at�p�k m�toz �zleneb�l�r. Ancak, t�p�k m�tozlar, 

çoğalmakta olan hücreler �çeren normal dokularda ve h�perplaz� durumunda da görüleb�l�r. Mal�gn tümörler �ç�n özell�kle 

at�p�k m�toz varlığı öneml� b�r tanı kr�ter�d�r [5]. 

B�r anaplaz� kr�ter� olmamakla b�rl�kte nekroz anaplast�k tümörlerde sıklıkla görüleb�len b�r bulgudur. Bu t�p 

tümörlerde stroma genell�kle az olduğundan, parank�mal tümör hücreler� �ç�n yeterl� vasküler beslenme sağlanamaz ve 

özell�kle tümörün ortasında gen�ş nekroz alanları ortaya çıkar.

Anaplast�k tümörlerde, tümör hücreler�n�n organ�zasyonu ortadan kalkmıştır. Elektron m�kroskop�k olarak �y� 

d�ferans�ye mal�gn tümör hücreler� normal hücrelere çok benzerken, d�ferans�asyon azaldıkça nükleer kromat�n nükleus 

membranında kümelen�r ve spes�fik organeller azalmaya başlar. Ayrıca, d�ferans�asyon azalması �le b�rl�kte morfoloj� 

dışında değ�şen b�r başka özell�k tümör hücreler�n�n fonks�yonel kapas�tes�d�r. Mal�gn tümörler ne kadar �y� d�ferans�ye 

�se, hücreler fonks�yonel kapas�teler�n� o kadar korur. Endokr�n organlardan gel�şen ben�gn tümörler ve �y� d�ferans�ye 

adenokars�nomlar sıklıkla köken aldıkları organa a�t horman salgılarlar [6].

3.2. Büyüme Hızı

B�r tümörde d�ferans�asyon azaldıkça büyüme hızı artar. Dolayısıyla, genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde ben�gn 

tümörler mal�gn tümörlere göre çok daha yavaş büyüme hızına sah�pt�r. Ancak, bazı ben�gn tümörler mal�gn tümörlere 

göre daha hızlı büyüyeb�l�r. Hormonal faktörler ve vasküler beslenme durumu ben�gn tümörler�n büyüme hızını etk�leyen 

faktörler arasındadır. Örneğ�n, le�omyomlar düz kas dokusundan köken alan ben�gn kas tümörler�d�r ve uterusta 

yerleşenler ham�lel�kte hızla büyüyeb�l�rken, menapozda atrofiye uğrayıp küçüleb�l�rler. Bu durum, kısmen östrojene 

bağımlı olarak ortaya çıkmaktadır [7].

3.3. Lokal İnvazyon

Ben�gn tümörler�n hemen hemen heps�, çevre dokulara �nvazyon göstermeden, sadece çevres�ndek� normal 

dokulara bası yapıp, ekspans�f şek�lde, yavaş büyüyen tümörlerd�r. Genell�kle, çevreler�ndek� dokunun stromasından 

kaynaklanan fibröz b�r kapsül ben�gn tümörler� çevreled�ğ�nden, çevre dokulardan kesk�n sınırlarla ayrılır ve kolaylıkla 

çıkarılab�l�rler. Hemanj�om, ben�gn b�r vasküler tümör olmasına karşın bu duruma b�r �st�sna oluşturur.

Mal�gn tümörler �se çevre dokulara �nvazyon göstererek, doku hasarına yol açarlar. Genel olarak, çevre dokulardan 

kesk�n sınırlarla ayrılmazlar. Bazen tümör mal�gn olduğu halde büyüme hızı yavaş ve ben�gn tümörlerde olduğu g�b� 

çevres�ndek� doku �le arasında fibröz b�r kapsül oluşturab�l�r. Ancak, böyle b�r kapsül varlığına rağmen, m�kroskop�k 

olarak tümörün genell�kle bu kapsülü aştığı ve çevre dokulara �nvazyon gösterd�ğ� görüleb�l�r. Bu nedenle, bu kapsül 

gerçek değ�l yalancı kapsüldür ve psödokapsül olarak adlandırılır [8]. 

Mal�gn tümörler anatom�k sınır tanımaz ve çevreler�ndek�, normal doku stromasının dışında lenfat�kler�, damarları, 

s�n�rler� ve çevres� dokuları da �nfiltre edeb�l�rler. Bu nedenle cerrah� yolla tedav� ed�l�rken, b�r m�ktar normal çevre doku �le 

b�rl�kte çıkarılmaları gerek�r.

Metastazdan sonra en öneml� mal�gn�te kr�ter� lokal �nvazyondur [9].

3.4. Metastaz

Metastaz kel�me anlamı olarak pr�mer tümör �le devamlılık göstermeyen tümör odaklarının bulunmasını �fade eder. 

B�r tümörün mal�gn n�tel�kte olduğunun en kes�n kr�ter�d�r. Yan�, b�r tümör metastaz yapmış �se o tümörün kes�nl�kle 

mal�gn olduğu kabul ed�l�r. Bey�n gl�omlarında ve der�n�n bazal hücrel� kars�nomlarında çok nad�r olmakla b�rl�kte tüm 

mal�gn tümörler metastaz yapab�l�r.

Genel olarak, b�r tümör ne kadar büyükse ve ne kadar hızlı büyüyor �se metastaz yapma olasılığı o kadar yüksekt�r 

[10]. 
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2.1. Köken Aldıkları Dokuya Göre İs�mlend�rme

Köken aldığı hücreye ''-om, -oma'' ek� eklen�r. Mezank�mal tümörler bu kurala uyarlar. F�broma, kondroma, 

osteoma g�b� �s�mlend�r�l�r. 

2.2. Davranışına Göre İs�mlend�rme

Ben�gn Neoplazmlar: Lokal�ze kalan, yayılım göstermeyen neoplazmlardır.

Mal�gn Neoplazmlar: Komşu dokulara yayılıp onları harap eden, dolaşıma geçerek uzak bölgelere yayılan metastaz 

yapan neoplazmlardır.

2.3. Makroskop�k ve M�kroskob�k Görünümler�ne Göre İs�mlend�rme

Ep�telyal tümörler hücre or�j�n�, m�kroskob�k patern ve bazıları makroskop�k yapıya göre adlandırılır. Bezlerden 

kaynaklanan ben�gn ep�telyal neoplazmlar adenoma olarak adlandırılır. Ep�tel yüzey�nden m�kroskob�k veya makroskop�k 

parmaksı çıkıntı, s�ğ�l benzer� uzantı oluşturan ben�gn ep�telyal neoplazmlar pap�lloma olarak adlandırılır [3].

3. Ben�gn ve Mal�gn Neoplazmların Özell�kler�

1. D�ferans�yasyon ve anaplaz�

2. Büyüme hızı

3. İnvazyon

4. Metastaz 

3.1. D�ferans�asyon ve Anaplaz�

D�ferans�asyon (ayrımlaşma), ter�m olarak b�r tümörü oluşturan parank�m hücreler�n�n, eşdeğer matür formlarına 

morfoloj�k (m�kroskop�k) ve fonks�yonel olarak benzeme dereces�n� bel�rtmekted�r. 

Genel olarak ben�gn tümörler�n heps� �y� d�ferans�ye tümörlerd�r. Yan� ben�gn tümörler� oluşturan parank�m 

hücreler� köken aldıkları dokudak� eşdeğer, matür hücrelere hem morfoloj�k hem fonks�yonel olarak çok benzerler. 

Mal�gn tümörlerdek� d�ferans�asyon dereces� �se değ�şkend�r. Bazıları �y� d�ferans�ye olab�l�rken, d�ğerler� az ya da 

orta derecede d�ferans�asyon göstereb�l�r. Bazen h�ç d��erans�asyon göstermeyeb�l�rler bu tümörler �ç�n “�nd�ferans�ye 

ya da and�ferans�ye tümör” ter�m� kullanılır. Ayrıca, b�r mal�gn tümör �y� d�ferans�ye de olsa, h�çb�r zaman d�ferans�asyonu 

ben�gn b�r tümör kadar �y� olamaz ve b�r m�ktar d�ferans�asyon kaybı göster�r. 

Anaplaz�, b�r tümörü oluşturan hücrelerdek� d�ferans�asyonun azlığı ya da h�ç bulunmamasıdır. Anaplaz� ter�m�, 

anlam olarak mal�gn tümör hücreler�nde başlangıçta var olan d�ferans�asyonun kaybolduğunu bel�rt�yor g�b� 

algılanıyorsa da, günümüzdek� b�lg�ler, mal�gn tümörler�n büyük b�r kısmının hemen her dokuda bulunan kök hücrelerden 

gel�şt�ğ�n� göstermekted�r. Dolayısıyla, �y� d�ferans�ye mal�gn tümörde, tümörün köken aldığı kök hücreler d�ferans�ye 

olmakta ve a�t olduğu dokuya özgü normal hücrelere benzemeye çalışmaktadır. Ayrıca az d�ferans�ye ya da �nd�ferans�ye 

mal�gn tümörlerde bu davranış ya az görülmekte ya da h�ç olmamaktadır [4].

Anaplaz�de morfoloj�k değ�ş�kl�kler (Hücresel at�p� kr�terler�):

H�perkromaz�: Hücre nukleusunun bol DNA �çer�ğ�ne bağlı olarak hematoks�len eoz�n boyası �le koyu mor 

boyanmasıdır.

Nükleus/s�toplazma oranının değ�şmes�: Normalde, hücrelerdek� nükleus/s�toplazma oranı 1/4 �le 1/6 arasında 

�ken, mal�gn tümör hücreler�nde bu oran 1/1'e yaklaşab�l�r.

Pleomorfizm: Tümörü oluşturan parank�m hücreler� arasında bel�rg�n şek�l ve boyut farklılığı bulunmasıdır.

Bel�rg�n nükleol varlığı

M�toz: Mal�gn tümörler� oluşturan hücrelerde çok sayıda t�p�k ve at�p�k m�toz �zleneb�l�r. Ancak, t�p�k m�tozlar, 

çoğalmakta olan hücreler �çeren normal dokularda ve h�perplaz� durumunda da görüleb�l�r. Mal�gn tümörler �ç�n özell�kle 

at�p�k m�toz varlığı öneml� b�r tanı kr�ter�d�r [5]. 

B�r anaplaz� kr�ter� olmamakla b�rl�kte nekroz anaplast�k tümörlerde sıklıkla görüleb�len b�r bulgudur. Bu t�p 

tümörlerde stroma genell�kle az olduğundan, parank�mal tümör hücreler� �ç�n yeterl� vasküler beslenme sağlanamaz ve 

özell�kle tümörün ortasında gen�ş nekroz alanları ortaya çıkar.

Anaplast�k tümörlerde, tümör hücreler�n�n organ�zasyonu ortadan kalkmıştır. Elektron m�kroskop�k olarak �y� 

d�ferans�ye mal�gn tümör hücreler� normal hücrelere çok benzerken, d�ferans�asyon azaldıkça nükleer kromat�n nükleus 

membranında kümelen�r ve spes�fik organeller azalmaya başlar. Ayrıca, d�ferans�asyon azalması �le b�rl�kte morfoloj� 

dışında değ�şen b�r başka özell�k tümör hücreler�n�n fonks�yonel kapas�tes�d�r. Mal�gn tümörler ne kadar �y� d�ferans�ye 

�se, hücreler fonks�yonel kapas�teler�n� o kadar korur. Endokr�n organlardan gel�şen ben�gn tümörler ve �y� d�ferans�ye 

adenokars�nomlar sıklıkla köken aldıkları organa a�t horman salgılarlar [6].

3.2. Büyüme Hızı

B�r tümörde d�ferans�asyon azaldıkça büyüme hızı artar. Dolayısıyla, genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde ben�gn 

tümörler mal�gn tümörlere göre çok daha yavaş büyüme hızına sah�pt�r. Ancak, bazı ben�gn tümörler mal�gn tümörlere 

göre daha hızlı büyüyeb�l�r. Hormonal faktörler ve vasküler beslenme durumu ben�gn tümörler�n büyüme hızını etk�leyen 

faktörler arasındadır. Örneğ�n, le�omyomlar düz kas dokusundan köken alan ben�gn kas tümörler�d�r ve uterusta 

yerleşenler ham�lel�kte hızla büyüyeb�l�rken, menapozda atrofiye uğrayıp küçüleb�l�rler. Bu durum, kısmen östrojene 

bağımlı olarak ortaya çıkmaktadır [7].

3.3. Lokal İnvazyon

Ben�gn tümörler�n hemen hemen heps�, çevre dokulara �nvazyon göstermeden, sadece çevres�ndek� normal 

dokulara bası yapıp, ekspans�f şek�lde, yavaş büyüyen tümörlerd�r. Genell�kle, çevreler�ndek� dokunun stromasından 

kaynaklanan fibröz b�r kapsül ben�gn tümörler� çevreled�ğ�nden, çevre dokulardan kesk�n sınırlarla ayrılır ve kolaylıkla 

çıkarılab�l�rler. Hemanj�om, ben�gn b�r vasküler tümör olmasına karşın bu duruma b�r �st�sna oluşturur.

Mal�gn tümörler �se çevre dokulara �nvazyon göstererek, doku hasarına yol açarlar. Genel olarak, çevre dokulardan 

kesk�n sınırlarla ayrılmazlar. Bazen tümör mal�gn olduğu halde büyüme hızı yavaş ve ben�gn tümörlerde olduğu g�b� 

çevres�ndek� doku �le arasında fibröz b�r kapsül oluşturab�l�r. Ancak, böyle b�r kapsül varlığına rağmen, m�kroskop�k 

olarak tümörün genell�kle bu kapsülü aştığı ve çevre dokulara �nvazyon gösterd�ğ� görüleb�l�r. Bu nedenle, bu kapsül 

gerçek değ�l yalancı kapsüldür ve psödokapsül olarak adlandırılır [8]. 

Mal�gn tümörler anatom�k sınır tanımaz ve çevreler�ndek�, normal doku stromasının dışında lenfat�kler�, damarları, 

s�n�rler� ve çevres� dokuları da �nfiltre edeb�l�rler. Bu nedenle cerrah� yolla tedav� ed�l�rken, b�r m�ktar normal çevre doku �le 

b�rl�kte çıkarılmaları gerek�r.

Metastazdan sonra en öneml� mal�gn�te kr�ter� lokal �nvazyondur [9].

3.4. Metastaz

Metastaz kel�me anlamı olarak pr�mer tümör �le devamlılık göstermeyen tümör odaklarının bulunmasını �fade eder. 

B�r tümörün mal�gn n�tel�kte olduğunun en kes�n kr�ter�d�r. Yan�, b�r tümör metastaz yapmış �se o tümörün kes�nl�kle 

mal�gn olduğu kabul ed�l�r. Bey�n gl�omlarında ve der�n�n bazal hücrel� kars�nomlarında çok nad�r olmakla b�rl�kte tüm 

mal�gn tümörler metastaz yapab�l�r.

Genel olarak, b�r tümör ne kadar büyükse ve ne kadar hızlı büyüyor �se metastaz yapma olasılığı o kadar yüksekt�r 

[10]. 
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Metastaz yolları:

1-Vücut boşlukları ve yüzeyler�ne yayılım: 

Per�toneal, plevral ve per�kard�yal yayılım. En sık over kanserler�nde görülür. 

2- Lenfat�k yayılım: 

Daha çok kars�nomlarda görülür ama sarkomlarda daha nad�r de olsa bu yolu kullanırlar. Tümörler�n kend� 

lenfat�kler� yoktur. Çevre normal dokunun lenfat�kler�n� kullanarak yayılırlar ve bu nedenle öncel�kle bölgesel lenf 

nodlarına yayılırlar. Genell�kle lenfat�k drenaj yolunu �zlerler ama bazen atlayan metastazlar görülür. Venöz s�stemle olan 

geç�şler, geç�r�len �nflamasyon ve radyasyona bağlı fibroz�s sonucu drene olduğu �lk lenf nodu elver�şs�z olunca daha 

sonrak� lenf nodunda tümör yerleş�m� olab�l�r [11].

Sent�nel lenf nodu �se drenaj üzer�ndek� �lk lenf nodudur ve özell�kle meme, kolon kanserler� �le mal�gn 

melanomlarda lenfat�k d�sseks�yon yapılıp yapılmama kararı ver�lmes�nde bel�rley�c�d�r [12].

3- Hematojen yayılım: 

Sarkomlarda sık yayılım yoludur ancak kars�nomların �ler� evres�nde de ortaya çıkar. Venler arterlerden daha kolay 

�nvazyona uğrarlar. En sık metastaza uğrayan organlar; vena kava aracılığıyla akc�ğer ve vena porta aracılığıyla 

karac�ğerd�r.

Bazı kanserler�n özell�kle ven �nvazyonu yapma eğ�l�m� vardır. Böbreğ�n renal hücrel� kars�nomu �le karac�ğer kanser� 

(hepatosellüler Ca) erken dönemde ven �nvazyonu yapan tümörlerd�r. Renal hücrel� kars�nom hücreler�, renal vene ve 

oradan vena cava �nfer�ora uzanır. Bu yolla sağ kalbe kadar uzanan olgular b�le mevcuttur.

Tümörler�n anatom�k yerleş�mler� ve gel�şt�kler� organların doğal venöz drenajı metastazları tam olarak açıklamak 

�ç�n yeterl� değ�ld�r. Örneğ�n prostat kars�nomları özell�kle lumbar vertebralara, nöroblastom özell�kle karac�ğer ve 

kem�klere, akc�ğer kars�nomları da özell�kle adrenal bezlere ve bey�ne yüksek oranda metastaz yaparlar [13].

Tablo 1. Ben�gn ve Mal�gn Neoplazmların Farkları

4. Sonuç

Neoplazmlarda d�ferans�asyon, büyüme hızı, �nvazyon ve metastaz neoplazmların ben�gn m� yoksa mal�gn m� 

olduğunu gösteren özell�klerd�r. En öneml� mal�gn�te kr�ter� metastazdır, sonrasında �k�nc� mal�gn�te gösterges� olarak 

lokal �nvazyon gelmekted�r. Neoplazmların özell�kler�n�n b�l�nmes� gel�şen tümörün tedav�s�nde de b�ze yol göster�c� 

olacaktır.
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Metastaz yolları:

1-Vücut boşlukları ve yüzeyler�ne yayılım: 

Per�toneal, plevral ve per�kard�yal yayılım. En sık over kanserler�nde görülür. 

2- Lenfat�k yayılım: 
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lenfat�kler� yoktur. Çevre normal dokunun lenfat�kler�n� kullanarak yayılırlar ve bu nedenle öncel�kle bölgesel lenf 
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3- Hematojen yayılım: 
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Tablo 1. Ben�gn ve Mal�gn Neoplazmların Farkları

4. Sonuç

Neoplazmlarda d�ferans�asyon, büyüme hızı, �nvazyon ve metastaz neoplazmların ben�gn m� yoksa mal�gn m� 

olduğunu gösteren özell�klerd�r. En öneml� mal�gn�te kr�ter� metastazdır, sonrasında �k�nc� mal�gn�te gösterges� olarak 

lokal �nvazyon gelmekted�r. Neoplazmların özell�kler�n�n b�l�nmes� gel�şen tümörün tedav�s�nde de b�ze yol göster�c� 

olacaktır.
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ÖZET

Paleoantropoloj�k çalışmalarda kem�k tümörler�, geçm�şten günümüze �nsan �skeletler�nde saptanan paleopato-

loj�k b�r lezyondur. Tümörler b�r�nc�l, �k�nc�l veya �y� huylu (ben�gn), kötü huylu (mal�gn) olarak sınıflandırılab�l�r. B�r�nc�l b�r 

tümör, bulunduğu dokudan kaynaklanır, �k�nc�l b�r tümör �se bulunduğu dokudan farklı b�r dokuda ortaya çıkar. İy� huylu 

b�r tümör, �ç�nde bulunduğu dokunun dışına yayılmaz. Buna karşılık kötü huylu b�r tümörün özell�ğ�, köken dokusunun 

dışına yayılmış olmasıdır. Kötü huylu tümörler genell�kle ölüm neden�d�r, oysa bu, �st�snalar olmasına rağmen, �y� huylu 

tümörler �ç�n geçerl� değ�ld�r. Esk� Anadolu toplumlarına a�t �skeletler üzer�nde bu lezyona �l�şk�n b�rçok paleopatoloj�k 

çalışma yapılmıştır. Ant�k �nsan kalıntılarındak� herhang� b�r küçük neoplast�k lezyon bel�rt�s�ne d�kkat etmek, tümörler�n 

türü ve atalarımızı etk�leyen görecel� �ns�dansı hakkındak� b�lg�m�z� arttırmak �ç�n öneml�d�r. Modern ver�lerle 

karşılaştırma, �nsanlık tar�h�ndek� kanser�n evr�m kalıplarını anlamaya yardımcı olab�l�r. Bu çalışmada, Paleol�t�k 

dönemden günümüze kadar Anadolu'da ve dünyanın b�rçok bölges�nde yaşamış toplumların �skelet kalıntıları üzer�nde 

saptanan tümör olgusu değerlend�rmeye alınmıştır.

Anahtar kel�meler: Paleopatoloj�, ben�gn tümörler, mal�gn tümörler

ABSTRACT

In paleoanthropolog�cal stud�es, bone tumors are a paleopatholog�cal les�on detected �n human skeletons to 

present from past. Tumors can be class�fied as pr�mary, secondary or ben�gn (ben�gnant), mal�gn (mal�gnant). A pr�mary 

tumor or�g�nates from the t�ssue �n wh�ch �t �s located and a secondary tumor occurs �n a t�ssue other than the t�ssue. A 

ben�gn tumor does not spread out of the t�ssue. In contrast, the character of a mal�gnant tumor �s spread out of the t�ssue 

of or�g�n. Mal�gnant tumors usually the cause of death, but th�s, although there are except�ons, �t does not apply to ben�gn 

tumors. Many paleopatholog�cal stud�es have been performed on the skeleton of the anc�ent Anatol�an soc�et�es. To pay 

attent�on to any small s�gns of neoplast�c les�on �n anc�ent human rema�ns, �t �s �mportant to �ncrease our knowledge of 

the type of tumors and the�r relat�ve �nc�dence a�ect�ng our ancestors. Compar�son w�th modern data, �t can help to 

understand the patterns evolut�on of cancer �n human h�story. In th�s study, the �nc�dence of tumor on skeletal rema�ns of 

the soc�et�es l�v�ng �n Anatol�a and many parts of the world was evaluated unt�l the present from the Paleol�th�c.

Keywords: Paleopathology, ben�gn tumors, mal�gn tumors

1. G�r�ş

Neoplaz�n�n tıp d�l�ndek� olağan kullanımı olan “tümör”, Lat�ncede “tumor” sözcüğünden gelmekted�r. Celsus (MÖ 

30-MS 38) �lt�habın tanımlamasını yaparken, �lk kez tumor ter�m�n� kullanmıştır. Kel�me anlamı, b�r dokudak� kanama veya 
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ödem g�b� nedenlerle meydana gelen ş�şk�nl�kler� anlatır. Bugün �ç�n tümör, yalnızca vücutta ş�şk�nl�klere neden olan 

neoplast�k k�tleler �ç�n kullanılan b�r ter�md�r. Tümör, osteojen�k mezenk�m�n (kem�k, kıkırdak, l�fl� doku veya kan 

damarları) doku b�leşenler�nden herhang� b�r�n�n kontrolsüz çoğalmasının sonucu oluşan b�ç�mler olarak tanımlanmıştır 

[1]. Arkeoloj�k �skelet materyaller�nde, yaygın ve / veya dağınık osteol�t�k yıkım, özell�kle metastat�k kars�nom ve mult�ple 

myelom arasında ayırıcı tanıları zorlaştırır [1, 2]. 

Tümörler üzer�ne yapılan çalışmalar “onkoloj�” (oncos=tümör, logos=�l�m) adı altında �ncelen�r. Onkoloj�de 

neoplazmların “ben�gn” ve “mal�gn” olarak gruplandırılması öneml�d�r. Bu ayırım, neoplazmın potans�yel kl�n�k davranışı 

ve m�kroskop�k görünümü baz alınarak yapılır. B�r tümörün m�kroskop�k ve makroskop�k özell�kler� b�r derece ılımlı �se 

ben�gn yan� �y� huylu tümör olarak tanımlanır ve bu lezyonun bulunduğu yerde lokal�ze kalacağı, vücudun d�ğer 

bölgeler�ne yayılmayacağı, lokal cerrah� çıkarımın yeterl� olacağı ve hastanın yaşamını sürdüreceğ� anlamına gel�r. Ancak 

bazı durumlarda ben�gn tümörler, lezyonun ve lokal�zasyonun özell�ğ�ne göre c�dd� problemlere neden olab�l�r [3]. 

Mal�gn (kötü huylu-hab�s) tümörler�n tümü “kanser” olarak adlandırılır. Kanser kel�mes�, Lat�nce kökenl� “cancer” 

sözcüğünden türet�lm�şt�r, kel�me anlamı yengeçt�r, “tutunduğu yer� bırakmaz” anlamındadır. Bu ter�m �lk kez 

H�ppocrates (MÖ 460-375) tarafından, mal�gn tümörler� (�y�leşmeyen tümör) anlatmak �ç�n kullanılmıştır. Mal�gn tümör 

gel�şt�ğ� yerde b�r yengeç g�b� o bölgey� kavrar ve �natçı b�r tavır serg�ler. Mal�gn olarak bel�rt�len b�r neoplazm uzak 

bölgelere kan ve lenf yollarıyla yayılarak (metastaz) ölüme neden olur [4]. Kötü huylu tümörler�n, arkeoloj�k �skelet 

kalıntıları arasında daha önce beklenenden daha yaygın olduğu düşünülmekted�r [5]. 

Çoğu ben�gn tümörler h�stogenet�k olarak sınıflandırılır. Özell�kle mezanş�mal kökenl� ben�gn olanlar, tümörün 

kaynak aldığı hücre t�p�ne “oma” ek� eklenerek adlandırılır. F�bröz dokudan (fibroblast kaynaklı) çıkan ben�gn tümör 

“fibroma”; kondros�tlerden kaynaklı (kıkırdak) ben�gn tümör, “kondromadır”. Yağ dokusu; l�poma, kem�k dokusu; 

osteomadır. Ben�gn ep�telyal tümörler�n adlandırılması çok daha komplekst�r. Bunlar bazen m�kroskop�k görünümler�, 

bazen makroskop�k görünümler� temel alınarak �s�mlend�r�l�r. D�ğer b�r bölümü hücreler�n köken�ne göre adlandırılır. 

Mal�gn tümörlerdek� adlandırma b�rkaç ek ve �st�sna dışında aynı şemaya göre yapılır. Mezanş�mal dokudan veya onun 

türevler�nden doğan mal�gn neoplazmlara “sarkoma” adı ver�l�r [3, 6]. Ben�gn ve mal�gn kem�k tümörler�n�n yaş ve 

c�ns�yete göre dağılımı Tablo 1'de ver�lm�şt�r.

Tablo 1: Ben�gn ve mal�gn kem�k tümörler�n�n yaş ve c�ns�yete göre dağılımı 

[6], E: Erkek  K: Kadın

Kem�k tümörler�n�n ep�dem�yoloj�s�ne bakıldığında, pr�mer kem�k tümörler�n�n nad�r görüldüğü ve �y� huylu 

tümörler�n kötü huylu tümörden çok daha yaygın olduğu bel�rt�lmekted�r. Mal�gn pr�mer kem�k tümörler�, tüm mal�gn 

tümörler�n % 1'�nden daha azını oluşturur ve erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Pr�mer mal�gn tümörler�n 60 yaş ve 

üstü b�reylerde yoğunlaştığı, 75 yaş üzer� b�reylerde �se dörtte b�r oranında olduğu görülmekted�r. Yaşlılarda bu 

tümörler�n b�rçoğu Paget hastalığından kaynaklanab�l�r. Ergenl�k dönem�nde çocuklarda osteosarkom oranlarında b�r 

artış saptanmıştır. Son çeyrek yüzyıl boyunca B�rleş�k Krallık'ta kem�k kanser� oranında bel�rg�n b�r artış olmamıştır [7]. 

İskelette tümörler ve tümör benzer� k�stler nad�r olarak ortaya çıkar. Büyüme �y� farklılaşmış (olgun) dokudan 

oluşuyorsa ve lokal�ze kalırsa, tümör �y� huylu olarak adlandırılır. Eğer tümör zayıf b�r şek�lde farklılaşmış (olgunlaşmamış) 

dokudan oluşuyorsa ve kontrol ed�lmeden büyümeye devam ed�yorsa ve vücudun d�ğer bölgeler�ne kan damarları ve / 

veya lenfat�kler yoluyla yayılab�l�yorsa, tümör kötü huylu olarak tanımlanır. Vücudun d�ğer bölgeler�ndek�ler�n aks�ne, 

�skelet�n pr�mer �y� huylu ve hab�s tümörler� genç, akt�f olarak büyüyen b�reylerde ortaya çıkar. Vücudun çeş�tl� 

organlarında ve dokularında ortaya çıkan kötü huylu tümörler (kars�nomlar ve sarkomlar), kan akımı yoluyla kem�klere 

yayılarak metastat�k tümörlere neden olab�l�r. İskelet�n pr�mer tümörler�n�n aks�ne, metastat�k tümörler genell�kle 

çokludur ve yaşlı grubunu tems�l eder. Mevcut popülasyonlarda, kem�ktek� metastat�k tümörler b�r�nc�l olanlardan çok 

daha yaygındır. Kuru kem�kte spes�fik tümör t�pler�n�n tanımlanması her zaman mümkün değ�ld�r; ancak, çevredek� 

kem�ğ�n değ�şmes�n�n yanı sıra konumu ve yaşı da yararlı �puçları sunar. 

İnsan tümörler�n�n paleopatoloj�s� �le �lg�l� olarak, modern tıp deney�m� ve esk� popülasyonlarla �lg�l� koşullar 

arasındak� temel farkın akılda tutulması gerek�r. En öneml�s� ortalama ölüm yaşlarındak� farklılıklardır. Pr�mer mal�gn 

tümörler�n genell�kle büyüme dönem�nde ortaya çıkması neden�yle, esk� �skeletlerdek� sıklıklarının modern �skelet 

örnekler�ne benzer olması bekleneb�l�r. Bununla b�rl�kte, �k�nc�l kem�k tümörler� daha �ler� (yaşlı) yaş kategor�ler�yle 

�l�şk�l�d�r ve bu nedenle arkeoloj�k �skeletlerde bulunma olasılığı daha düşüktür. D�ğer b�r faktör, kanser�n türü ve görülme 

sıklığı üzer�nde �y� b�l�nen çevresel etk�d�r. Örneğ�n, akc�ğer kanser�, s�gara �çme ve hava k�rl�l�ğ� �le �l�şk�l�d�r. Bu tür b�r 

kanser�n mevcut olduğu �skelette görülen metastazlar, böyle çevresel sorunların olmadığı durumlarda çok az olab�l�r. 

Bununla b�rl�kte, odun ateş�nden duman g�b� d�ğer koşullara maruz kalmanın kanserojen olab�leceğ�n� vurgulamak 

öneml�d�r. Wells, paleopatoloj�k örneklerde nazofarengeal (üst yutak) kem�k tümörler�n�n görülme sıklığının yüksek 

olduğunu kaydetm�şt�r. Bugün bu durum Batı dünyasında oldukça nad�r görülmekted�r, ancak Afr�ka'da yaşayan 

�nsanlarda ve Ç�nl�ler arasında oldukça yaygındır  [1, 3, 7, 8]. 

Ant�k popülasyonlarda neoplast�k lezyonların oluşumu ve sıklığı hem paleopatologlar hem de tıp tar�hç�ler� �ç�n 

tartışma konusu olmuştur. Mevcut b�lg� kaynakları, hem �skelet ve mumyalaşmış örnekler�n çalışılmasından, hem de esk� 

sanat eserler�n�n ve yazılı kayıtların anal�z�nden üret�lm�şt�r. Paleopatoloj�, ant�k dönemde tümörler�n çalışılmasında kr�t�k 

öneme sah�pt�r. Paleopatoloj�k örnekler�n kısıtlılığı ve kötü korunması neden�yle yorumlanmaları oldukça güçtür. Ant�k 
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ödem g�b� nedenlerle meydana gelen ş�şk�nl�kler� anlatır. Bugün �ç�n tümör, yalnızca vücutta ş�şk�nl�klere neden olan 

neoplast�k k�tleler �ç�n kullanılan b�r ter�md�r. Tümör, osteojen�k mezenk�m�n (kem�k, kıkırdak, l�fl� doku veya kan 

damarları) doku b�leşenler�nden herhang� b�r�n�n kontrolsüz çoğalmasının sonucu oluşan b�ç�mler olarak tanımlanmıştır 

[1]. Arkeoloj�k �skelet materyaller�nde, yaygın ve / veya dağınık osteol�t�k yıkım, özell�kle metastat�k kars�nom ve mult�ple 

myelom arasında ayırıcı tanıları zorlaştırır [1, 2]. 

Tümörler üzer�ne yapılan çalışmalar “onkoloj�” (oncos=tümör, logos=�l�m) adı altında �ncelen�r. Onkoloj�de 

neoplazmların “ben�gn” ve “mal�gn” olarak gruplandırılması öneml�d�r. Bu ayırım, neoplazmın potans�yel kl�n�k davranışı 

ve m�kroskop�k görünümü baz alınarak yapılır. B�r tümörün m�kroskop�k ve makroskop�k özell�kler� b�r derece ılımlı �se 

ben�gn yan� �y� huylu tümör olarak tanımlanır ve bu lezyonun bulunduğu yerde lokal�ze kalacağı, vücudun d�ğer 

bölgeler�ne yayılmayacağı, lokal cerrah� çıkarımın yeterl� olacağı ve hastanın yaşamını sürdüreceğ� anlamına gel�r. Ancak 

bazı durumlarda ben�gn tümörler, lezyonun ve lokal�zasyonun özell�ğ�ne göre c�dd� problemlere neden olab�l�r [3]. 

Mal�gn (kötü huylu-hab�s) tümörler�n tümü “kanser” olarak adlandırılır. Kanser kel�mes�, Lat�nce kökenl� “cancer” 

sözcüğünden türet�lm�şt�r, kel�me anlamı yengeçt�r, “tutunduğu yer� bırakmaz” anlamındadır. Bu ter�m �lk kez 

H�ppocrates (MÖ 460-375) tarafından, mal�gn tümörler� (�y�leşmeyen tümör) anlatmak �ç�n kullanılmıştır. Mal�gn tümör 

gel�şt�ğ� yerde b�r yengeç g�b� o bölgey� kavrar ve �natçı b�r tavır serg�ler. Mal�gn olarak bel�rt�len b�r neoplazm uzak 

bölgelere kan ve lenf yollarıyla yayılarak (metastaz) ölüme neden olur [4]. Kötü huylu tümörler�n, arkeoloj�k �skelet 

kalıntıları arasında daha önce beklenenden daha yaygın olduğu düşünülmekted�r [5]. 

Çoğu ben�gn tümörler h�stogenet�k olarak sınıflandırılır. Özell�kle mezanş�mal kökenl� ben�gn olanlar, tümörün 

kaynak aldığı hücre t�p�ne “oma” ek� eklenerek adlandırılır. F�bröz dokudan (fibroblast kaynaklı) çıkan ben�gn tümör 

“fibroma”; kondros�tlerden kaynaklı (kıkırdak) ben�gn tümör, “kondromadır”. Yağ dokusu; l�poma, kem�k dokusu; 

osteomadır. Ben�gn ep�telyal tümörler�n adlandırılması çok daha komplekst�r. Bunlar bazen m�kroskop�k görünümler�, 

bazen makroskop�k görünümler� temel alınarak �s�mlend�r�l�r. D�ğer b�r bölümü hücreler�n köken�ne göre adlandırılır. 

Mal�gn tümörlerdek� adlandırma b�rkaç ek ve �st�sna dışında aynı şemaya göre yapılır. Mezanş�mal dokudan veya onun 

türevler�nden doğan mal�gn neoplazmlara “sarkoma” adı ver�l�r [3, 6]. Ben�gn ve mal�gn kem�k tümörler�n�n yaş ve 

c�ns�yete göre dağılımı Tablo 1'de ver�lm�şt�r.

Tablo 1: Ben�gn ve mal�gn kem�k tümörler�n�n yaş ve c�ns�yete göre dağılımı 

[6], E: Erkek  K: Kadın

Kem�k tümörler�n�n ep�dem�yoloj�s�ne bakıldığında, pr�mer kem�k tümörler�n�n nad�r görüldüğü ve �y� huylu 

tümörler�n kötü huylu tümörden çok daha yaygın olduğu bel�rt�lmekted�r. Mal�gn pr�mer kem�k tümörler�, tüm mal�gn 

tümörler�n % 1'�nden daha azını oluşturur ve erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Pr�mer mal�gn tümörler�n 60 yaş ve 

üstü b�reylerde yoğunlaştığı, 75 yaş üzer� b�reylerde �se dörtte b�r oranında olduğu görülmekted�r. Yaşlılarda bu 

tümörler�n b�rçoğu Paget hastalığından kaynaklanab�l�r. Ergenl�k dönem�nde çocuklarda osteosarkom oranlarında b�r 

artış saptanmıştır. Son çeyrek yüzyıl boyunca B�rleş�k Krallık'ta kem�k kanser� oranında bel�rg�n b�r artış olmamıştır [7]. 

İskelette tümörler ve tümör benzer� k�stler nad�r olarak ortaya çıkar. Büyüme �y� farklılaşmış (olgun) dokudan 

oluşuyorsa ve lokal�ze kalırsa, tümör �y� huylu olarak adlandırılır. Eğer tümör zayıf b�r şek�lde farklılaşmış (olgunlaşmamış) 

dokudan oluşuyorsa ve kontrol ed�lmeden büyümeye devam ed�yorsa ve vücudun d�ğer bölgeler�ne kan damarları ve / 

veya lenfat�kler yoluyla yayılab�l�yorsa, tümör kötü huylu olarak tanımlanır. Vücudun d�ğer bölgeler�ndek�ler�n aks�ne, 

�skelet�n pr�mer �y� huylu ve hab�s tümörler� genç, akt�f olarak büyüyen b�reylerde ortaya çıkar. Vücudun çeş�tl� 

organlarında ve dokularında ortaya çıkan kötü huylu tümörler (kars�nomlar ve sarkomlar), kan akımı yoluyla kem�klere 

yayılarak metastat�k tümörlere neden olab�l�r. İskelet�n pr�mer tümörler�n�n aks�ne, metastat�k tümörler genell�kle 

çokludur ve yaşlı grubunu tems�l eder. Mevcut popülasyonlarda, kem�ktek� metastat�k tümörler b�r�nc�l olanlardan çok 

daha yaygındır. Kuru kem�kte spes�fik tümör t�pler�n�n tanımlanması her zaman mümkün değ�ld�r; ancak, çevredek� 

kem�ğ�n değ�şmes�n�n yanı sıra konumu ve yaşı da yararlı �puçları sunar. 

İnsan tümörler�n�n paleopatoloj�s� �le �lg�l� olarak, modern tıp deney�m� ve esk� popülasyonlarla �lg�l� koşullar 

arasındak� temel farkın akılda tutulması gerek�r. En öneml�s� ortalama ölüm yaşlarındak� farklılıklardır. Pr�mer mal�gn 

tümörler�n genell�kle büyüme dönem�nde ortaya çıkması neden�yle, esk� �skeletlerdek� sıklıklarının modern �skelet 

örnekler�ne benzer olması bekleneb�l�r. Bununla b�rl�kte, �k�nc�l kem�k tümörler� daha �ler� (yaşlı) yaş kategor�ler�yle 

�l�şk�l�d�r ve bu nedenle arkeoloj�k �skeletlerde bulunma olasılığı daha düşüktür. D�ğer b�r faktör, kanser�n türü ve görülme 

sıklığı üzer�nde �y� b�l�nen çevresel etk�d�r. Örneğ�n, akc�ğer kanser�, s�gara �çme ve hava k�rl�l�ğ� �le �l�şk�l�d�r. Bu tür b�r 

kanser�n mevcut olduğu �skelette görülen metastazlar, böyle çevresel sorunların olmadığı durumlarda çok az olab�l�r. 

Bununla b�rl�kte, odun ateş�nden duman g�b� d�ğer koşullara maruz kalmanın kanserojen olab�leceğ�n� vurgulamak 

öneml�d�r. Wells, paleopatoloj�k örneklerde nazofarengeal (üst yutak) kem�k tümörler�n�n görülme sıklığının yüksek 

olduğunu kaydetm�şt�r. Bugün bu durum Batı dünyasında oldukça nad�r görülmekted�r, ancak Afr�ka'da yaşayan 

�nsanlarda ve Ç�nl�ler arasında oldukça yaygındır  [1, 3, 7, 8]. 

Ant�k popülasyonlarda neoplast�k lezyonların oluşumu ve sıklığı hem paleopatologlar hem de tıp tar�hç�ler� �ç�n 

tartışma konusu olmuştur. Mevcut b�lg� kaynakları, hem �skelet ve mumyalaşmış örnekler�n çalışılmasından, hem de esk� 

sanat eserler�n�n ve yazılı kayıtların anal�z�nden üret�lm�şt�r. Paleopatoloj�, ant�k dönemde tümörler�n çalışılmasında kr�t�k 

öneme sah�pt�r. Paleopatoloj�k örnekler�n kısıtlılığı ve kötü korunması neden�yle yorumlanmaları oldukça güçtür. Ant�k 
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tümörler�n �ncelenmes�nde coğrafi b�r kr�ter �zlenerek uygun şek�lde b�r yaklaşım ed�n�leb�l�r. Neoplast�k lezyonlar 

Neol�t�k dönemden �t�baren oldukça fazladır. Afr�ka, Avrasya ve Amer�ka'dak� ant�k popülasyonlarda bazı �y� huylu 

tümörler ve kötü huylu tümörler modern toplumlarla karşılaştırılab�l�r b�r frekansa sah�pt�r. Buna karşılık modern 

popülasyonlarda sıklıkla görülen kars�nomlar ve hemopo�et�k tümörler�n ant�k dönemde genell�kle nad�r olduğu 

görülmekted�r. Bu muhtemelen büyük ölçüde esk� popülasyonların demografik yapısı �le �lg�l�d�r. Bununla b�rl�kte esk� 

Mısır'da nazofarangel kars�nom ve Afr�ka, Avrasya ve Amer�ka'da mult�ple myelom g�b� bazı hab�s tümörler geçm�şte daha 

sık ortaya çıkmış olab�l�r  [9]. 

İy� huylu neoplaz�ler arasında en yaygın görülenler, sınırları bel�rl� ve b�r kapsüle sah�p olan osteomalar ve 

osteoblastomlardır  [10]. Osteomalar, per�osteumda oluşan normal kem�k büyümes�d�r. Bu lezyon her yaşta görüleb�l�r, 

ancak en çok 40 yaşın üzer�ndek� b�reyler� etk�ler. İy� huylu ve yavaş büyüyen b�r osteojen�k tümör olan osteoma, �y� 

farklılaşmış olgun kem�k dokusundan oluşur ve kompakt veya sünger�ms� kem�k  çoğalmasıyla karakter�ze ed�l�r. Genel 

olarak osteoma bölgeler� cran�al tonoz ve yüz �skelet�d�r  [11, 12]. Osteomalar �çer�s�nde en yaygın kem�k tümörler� “button 

osteoma”lardır. Genell�kle kem�ğ�n dış yüzey�nde küçük b�r yumru veya düğme şekl�nde görünürler. Button osteomanın 

tam olarak et�yoloj�s� b�l�nmemekted�r  [3, 13]. Bu oluşum kafatasında tekl� ya da çoklu şek�lde görüleb�l�r, sıklıkla frontal 

ve par�etal kem�klerde gözlen�r  [1]. 

Mal�gn lezyonlar çok daha �nvaz�vd�r ve düzenl� b�r formları yoktur. B�r mal�gn lezyon olan osteosarkomaların en çok 

etk�led�ğ� grup erkek adölesanlardır. Mult�ple myeloma genell�kle her �k� c�ns�yette yaşlı b�reylerde ortaya çıkar ve kem�k 

üzer�nde del�nm�ş �zlen�m� veren, da�resel defektlerle Sonuçlanır [10].

Yapılan paleopatoloj�k çalışmalar bazı kanser türler�n�n esk� çağlarda az da olsa görüldüğünü ve �nsanın tar�h� kadar 

esk� olduğunu ortaya koymaktadır [14]. Esk� Anadolu toplumlarına a�t �skelet kalıntılarının günışığına çıkarılmaya 

başlandığı 1930'lu yıllardan �t�baren bel�rl� dönemlerde bu �nsanların sağlık sorunları üzer�nde araştırmalar yapılmıştır 

[15]. Esk� Anadolu toplumlarına a�t �skelet kalıntıları üzer�nde saptanan tümör oluşumları Tablo 2'de ver�lm�şt�r.

Tablo 2: Esk� Anadolu toplumlarına a�t �skelet kalıntılarında saptanan tümör oluşumları

[16 - 21]. 

Kem�k tümörler� Esk� Anadolu toplumlarında nad�r rastlanan patoloj�k b�r olgudur. Neol�t�k ve Kalkol�t�k Dönemlere 

a�t tümör örneğ� henüz b�l�nmemekted�r. En esk� örnekler ş�md�l�k Tunç Çağı'ndan gelmekted�r. Erdal (2005) tarafından, 

İk�ztepe Erken Tunç Çağı toplumunda trepanasyonların (bey�n amel�yatı) olası sebepler� üzer�ne yapılan b�r �ncelemede, 

SK 603 numaralı b�rey�n (yaşlı, erkek) sol par�etal�nde �ç yüzeyde yaklaşık 39 x 21,5 mm. boyutlarında oval b�r forma sah�p 

b�r tümoral oluşum gözlenm�şt�r. Lezyonun gel�şt�ğ� �ç bölgede tabula �nternave d�ploë tamamen yok olmuş, alan 

çukurlaşmıştır. Çukurluğun �çer�s�nde değ�ş�k boyutlarda, düzens�z yen� kem�k oluşumları mevcuttur. Trepanasyonun 

beyn�n sol tarafında duyusal ve motor korteksler�n�n üzer�nde gel�şen tümoral oluşumun yol açtığı olumsuzlukları tedav� 

etmeye yönel�k olduğu söyleneb�l�r [16].

Az�z Mercur�us Roma Dönem� toplumuna a�t [17]  �skeletlerde b�r 

b�rey�n (erkek, 33-45 yaş), Spradon Roma Dönem� toplumuna a�t [18] 

�skeletlerde dört b�rey�n (üç erkek, b�r kadın) kafataslarında frontal 

ve par�etal bölgelerde �y� huylu b�r tümör türü olan button osteomaya 

rastlanmıştır (Res�m 1). 

Güllüdere Ortaçağ toplumunda [20], 56 yaşlarındak� b�r erkek 

b�reyde sağ t�b�ada fibula �le eklem yapan yüzeyde b�r kem�k tümörü 

saptanmıştır. Van Kales� / Esk� Van Şehr� Ortaçağ toplumuna a�t [19]  

58 yaşındak� er�şk�n b�r kadına a�t sol femurda trachanter m�nörün 

hemen altında ben�gn b�r kem�k tümörü olan osteokondrom 

gözlenm�şt�r.

Esk� Anadolu toplumlarında �lk kez Zeyt�nl� Ada (Helen-Roma-

B�zans-Osmanlı) �skeletler� �çer�s�nde b�r sol mand�bulada tanım-

lanan odontoma, m�ne, dent�n, sement ve bağ dokusu yapılarını �çe-

ren, doku değ�ş�m�ne uğramış b�r odontojen�k tümördür (Res�m 2, 3). 

Odontoma nad�r görülen b�r oral patoloj�d�r, d�ş fol�külünün gel�ş�m-

sel b�r malformasyonu olarak düşünülür ve kes�n et�yoloj�s� b�l�nme-

mekted�r. Odontomalar çene �ç�ne gömülü kalab�l�r veya patlak ver-

m�ş olab�l�rler. Maks�lla veya mand�bulanın herhang� b�r kısmında 

ortaya çıkab�l�rler. Üst çenen�n ön bölges�nde kompound odantoma, 

alt çenen�n arka kısmında kompleks odontoma daha sık görülür [21].  

Esk� Anadolu toplumlarının yanı sıra dünya l�teratürüne g�rm�ş 

b�rçok ant�k neop�laz� örnekler� bulunmaktadır. Geçm�şte bazı kötü 

huylu tümörler�n, yeters�z hatta daha az teşh�s ed�lmes�, kanser�n 

yalnızca modern dünyanın b�r hastalığı olduğunu düşündürmüştür. 

B�l�nen en esk� neoplaz� örnekler�nden b�r� Kenya, Kanam'da bulunan 

Homo erectus'a a�t mand�bulanın ramus bölges�nde saptanan 

oss�fy�ng sarcomadır [6, 22].  B�r d�ğer örnek �se, Almanya'da bulunan 

Neandertal adamına a�t fos�l kem�klerde bulunan men�ng�omadır [6].  

Araştırmacılar Swartkrans'ta (Güney Afr�ka) 1.7 m�lyon yıl �le tar�h-

lend�r�len b�r hom�n�d fos�l örneğ�nde 5. metatarsalde kötü huylu b�r 

kem�k tümörü olan osteosarkomayı (Res�m 4), Malapa'da (Güney 

Afr�ka) 1.98 m�lyon yıl önce yaşamış Australop�thecus sed�ba fos�l 

örneğ�nde (12-13 yaşları arasında b�r erkek çocuk) 6. thoracal 

vertebrada �y� huylu b�r kem�k tümörü  olan osteomayı (Res�m 5) kay-

detm�şlerd�r [23, 24].  Bu �nsanlık tar�h�nde b�r çocukta görülen �lk 

tümör vakasıdır. 

Res�m 1. Buttun Osteoma, Spradon [18]  

Res�m 2. Odontoma, Zeyt�nl� Ada [21]  

Res�m 3. Odontoma, Zeyt�nl� Ada [21]  

Res�m 4. 5. Metatarsalde osteosarkoma, Swartkrans [23] 
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tümörler�n �ncelenmes�nde coğrafi b�r kr�ter �zlenerek uygun şek�lde b�r yaklaşım ed�n�leb�l�r. Neoplast�k lezyonlar 

Neol�t�k dönemden �t�baren oldukça fazladır. Afr�ka, Avrasya ve Amer�ka'dak� ant�k popülasyonlarda bazı �y� huylu 

tümörler ve kötü huylu tümörler modern toplumlarla karşılaştırılab�l�r b�r frekansa sah�pt�r. Buna karşılık modern 

popülasyonlarda sıklıkla görülen kars�nomlar ve hemopo�et�k tümörler�n ant�k dönemde genell�kle nad�r olduğu 

görülmekted�r. Bu muhtemelen büyük ölçüde esk� popülasyonların demografik yapısı �le �lg�l�d�r. Bununla b�rl�kte esk� 

Mısır'da nazofarangel kars�nom ve Afr�ka, Avrasya ve Amer�ka'da mult�ple myelom g�b� bazı hab�s tümörler geçm�şte daha 

sık ortaya çıkmış olab�l�r  [9]. 

İy� huylu neoplaz�ler arasında en yaygın görülenler, sınırları bel�rl� ve b�r kapsüle sah�p olan osteomalar ve 

osteoblastomlardır  [10]. Osteomalar, per�osteumda oluşan normal kem�k büyümes�d�r. Bu lezyon her yaşta görüleb�l�r, 

ancak en çok 40 yaşın üzer�ndek� b�reyler� etk�ler. İy� huylu ve yavaş büyüyen b�r osteojen�k tümör olan osteoma, �y� 

farklılaşmış olgun kem�k dokusundan oluşur ve kompakt veya sünger�ms� kem�k  çoğalmasıyla karakter�ze ed�l�r. Genel 

olarak osteoma bölgeler� cran�al tonoz ve yüz �skelet�d�r  [11, 12]. Osteomalar �çer�s�nde en yaygın kem�k tümörler� “button 

osteoma”lardır. Genell�kle kem�ğ�n dış yüzey�nde küçük b�r yumru veya düğme şekl�nde görünürler. Button osteomanın 

tam olarak et�yoloj�s� b�l�nmemekted�r  [3, 13]. Bu oluşum kafatasında tekl� ya da çoklu şek�lde görüleb�l�r, sıklıkla frontal 

ve par�etal kem�klerde gözlen�r  [1]. 

Mal�gn lezyonlar çok daha �nvaz�vd�r ve düzenl� b�r formları yoktur. B�r mal�gn lezyon olan osteosarkomaların en çok 

etk�led�ğ� grup erkek adölesanlardır. Mult�ple myeloma genell�kle her �k� c�ns�yette yaşlı b�reylerde ortaya çıkar ve kem�k 

üzer�nde del�nm�ş �zlen�m� veren, da�resel defektlerle Sonuçlanır [10].

Yapılan paleopatoloj�k çalışmalar bazı kanser türler�n�n esk� çağlarda az da olsa görüldüğünü ve �nsanın tar�h� kadar 

esk� olduğunu ortaya koymaktadır [14]. Esk� Anadolu toplumlarına a�t �skelet kalıntılarının günışığına çıkarılmaya 

başlandığı 1930'lu yıllardan �t�baren bel�rl� dönemlerde bu �nsanların sağlık sorunları üzer�nde araştırmalar yapılmıştır 

[15]. Esk� Anadolu toplumlarına a�t �skelet kalıntıları üzer�nde saptanan tümör oluşumları Tablo 2'de ver�lm�şt�r.

Tablo 2: Esk� Anadolu toplumlarına a�t �skelet kalıntılarında saptanan tümör oluşumları

[16 - 21]. 

Kem�k tümörler� Esk� Anadolu toplumlarında nad�r rastlanan patoloj�k b�r olgudur. Neol�t�k ve Kalkol�t�k Dönemlere 

a�t tümör örneğ� henüz b�l�nmemekted�r. En esk� örnekler ş�md�l�k Tunç Çağı'ndan gelmekted�r. Erdal (2005) tarafından, 

İk�ztepe Erken Tunç Çağı toplumunda trepanasyonların (bey�n amel�yatı) olası sebepler� üzer�ne yapılan b�r �ncelemede, 

SK 603 numaralı b�rey�n (yaşlı, erkek) sol par�etal�nde �ç yüzeyde yaklaşık 39 x 21,5 mm. boyutlarında oval b�r forma sah�p 

b�r tümoral oluşum gözlenm�şt�r. Lezyonun gel�şt�ğ� �ç bölgede tabula �nternave d�ploë tamamen yok olmuş, alan 

çukurlaşmıştır. Çukurluğun �çer�s�nde değ�ş�k boyutlarda, düzens�z yen� kem�k oluşumları mevcuttur. Trepanasyonun 

beyn�n sol tarafında duyusal ve motor korteksler�n�n üzer�nde gel�şen tümoral oluşumun yol açtığı olumsuzlukları tedav� 

etmeye yönel�k olduğu söyleneb�l�r [16].

Az�z Mercur�us Roma Dönem� toplumuna a�t [17]  �skeletlerde b�r 

b�rey�n (erkek, 33-45 yaş), Spradon Roma Dönem� toplumuna a�t [18] 

�skeletlerde dört b�rey�n (üç erkek, b�r kadın) kafataslarında frontal 

ve par�etal bölgelerde �y� huylu b�r tümör türü olan button osteomaya 

rastlanmıştır (Res�m 1). 

Güllüdere Ortaçağ toplumunda [20], 56 yaşlarındak� b�r erkek 

b�reyde sağ t�b�ada fibula �le eklem yapan yüzeyde b�r kem�k tümörü 

saptanmıştır. Van Kales� / Esk� Van Şehr� Ortaçağ toplumuna a�t [19]  

58 yaşındak� er�şk�n b�r kadına a�t sol femurda trachanter m�nörün 

hemen altında ben�gn b�r kem�k tümörü olan osteokondrom 

gözlenm�şt�r.

Esk� Anadolu toplumlarında �lk kez Zeyt�nl� Ada (Helen-Roma-

B�zans-Osmanlı) �skeletler� �çer�s�nde b�r sol mand�bulada tanım-

lanan odontoma, m�ne, dent�n, sement ve bağ dokusu yapılarını �çe-

ren, doku değ�ş�m�ne uğramış b�r odontojen�k tümördür (Res�m 2, 3). 

Odontoma nad�r görülen b�r oral patoloj�d�r, d�ş fol�külünün gel�ş�m-

sel b�r malformasyonu olarak düşünülür ve kes�n et�yoloj�s� b�l�nme-

mekted�r. Odontomalar çene �ç�ne gömülü kalab�l�r veya patlak ver-

m�ş olab�l�rler. Maks�lla veya mand�bulanın herhang� b�r kısmında 

ortaya çıkab�l�rler. Üst çenen�n ön bölges�nde kompound odantoma, 

alt çenen�n arka kısmında kompleks odontoma daha sık görülür [21].  

Esk� Anadolu toplumlarının yanı sıra dünya l�teratürüne g�rm�ş 

b�rçok ant�k neop�laz� örnekler� bulunmaktadır. Geçm�şte bazı kötü 

huylu tümörler�n, yeters�z hatta daha az teşh�s ed�lmes�, kanser�n 

yalnızca modern dünyanın b�r hastalığı olduğunu düşündürmüştür. 

B�l�nen en esk� neoplaz� örnekler�nden b�r� Kenya, Kanam'da bulunan 

Homo erectus'a a�t mand�bulanın ramus bölges�nde saptanan 

oss�fy�ng sarcomadır [6, 22].  B�r d�ğer örnek �se, Almanya'da bulunan 

Neandertal adamına a�t fos�l kem�klerde bulunan men�ng�omadır [6].  

Araştırmacılar Swartkrans'ta (Güney Afr�ka) 1.7 m�lyon yıl �le tar�h-

lend�r�len b�r hom�n�d fos�l örneğ�nde 5. metatarsalde kötü huylu b�r 

kem�k tümörü olan osteosarkomayı (Res�m 4), Malapa'da (Güney 

Afr�ka) 1.98 m�lyon yıl önce yaşamış Australop�thecus sed�ba fos�l 

örneğ�nde (12-13 yaşları arasında b�r erkek çocuk) 6. thoracal 

vertebrada �y� huylu b�r kem�k tümörü  olan osteomayı (Res�m 5) kay-

detm�şlerd�r [23, 24].  Bu �nsanlık tar�h�nde b�r çocukta görülen �lk 

tümör vakasıdır. 

Res�m 1. Buttun Osteoma, Spradon [18]  

Res�m 2. Odontoma, Zeyt�nl� Ada [21]  

Res�m 3. Odontoma, Zeyt�nl� Ada [21]  

Res�m 4. 5. Metatarsalde osteosarkoma, Swartkrans [23] 
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Almanya'da (Sulzburg, Güneybatı Almanya) Ortaçağ Dönem �le 

tar�hlend�r�len b�r çocuk (8-10 yaş) �skelet�nde sağ femurun prox�mal 

kısmında osteosarkomaya rastlanmıştır [25].  (Res�m 6). Bu kötü huylu 

tümöral oluşuma; İsv�çre'de Dem�r Çağı �le tar�hlend�r�len b�r �skelette, 

Esk� Mısırlılarda 5. Sülale dönem�ne a�t b�r mumyada, aynı zamanda 

Kolomb önces� Peru Kızılder�l�ler�ne a�t b�r �skelette rastlanmıştır. B�r 

başka kötü huylu tümör sayılan carc�nomanın b�l�nen en esk� örneğ�, 

İran'da Tepe H�ssar arkeoloj�k yerleş�m merkez�nde zamanımızdan 

5500 yıl önce yaşamış b�r er�şk�n �skelet�nde saptanmıştır. Carc�noma, 

Esk� Mısır'da III. Sülale dönem�nde de karşımıza çıkmaktadır. Mult�ple 

myloma adıyla b�ld�ğ�m�z kanser türünün tar�h� �se Neol�t�k döneme 

kadar g�tmekted�r. Bunun örneğ�n� Fransa'da görmektey�z. Aynı 

şek�lde, Amer�ka'da zamanımızdan 5300 yıl önces�yle tar�hlenen Knoll 

Kızılder�l�ler�ne a�t sek�z �skelet üzer�nde mult�ple myloma gözlen-

m�şt�r [26].  Mısır'da İsa'dan önce 1500-500 yılları �le tar�hlend�r�len 

c�ns�yet� bel�rlenemeyen er�şk�n b�reylerde mult�ple myloma saptan-

mıştır [23].  

Japonya'da Jomon Dönem�'ne a�t kafatasında mal�gn kem�k tümörü [4]; L�ma, Peru'da büyük b�r osteoma (Res�m 7), 

Ill�no�s, USA'da dış kulak tümörü (Res�m 8), Pachacamac, Peru'da button osteoma bulunan arkeoloj�k tümör örnekler� 

arasında yer almaktadır [1].

Mısır'da Dakhleh vahasında yapılan arkeoloj�k çalışmalar 

net�ces�nde altı b�reyde kanser olgusu saptanmıştır. Bunlar ara-

sında en d�kkat çek�c� örnekler, 55-60 yaşlarında mumyalanmış 

b�r erkek b�reyde rektum kanser� (adenocarc�noma) (Res�m 9), 

25-30 yaşlarında b�r kadında rah�m kanser� ve 3-5 yaşlarında 

b�r çocukta lösem� (Res�m 10) sayılab�l�r [27]. 

Esk� Anadolu toplumları �çer�s�nde odontomaya sadece 

Zeyt�nl� Ada'da (Helen-Roma-B�zans-Osmanlı) rastlanmıştır. 

Dünyada yapılan çalışmalar �ncelend�ğ�nde, muhtemelen en esk� 

odontoma vakası, 1992-1993 yılları arasında Belç�ka Namur'da 

Kral�yet Müzes� tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve 

Erken Mezol�t�k Dönem �le tar�hlend�r�len b�r toplu mezarda ele 

geçen b�r b�reyde saptanan kompleks odontomadır [21]. 

2. Sonuç

Esk� dönemlerde yaşamış �nsanlar, günümüz �nsan-

larından b�yoloj�k, kültürel ve sosyal örgütlenme anla-

mında öneml� ölçüde farklılık göstermekted�rler. Bu fark-

lılıkların neoplazm t�pler� ve prevalansları da dah�l olmak 

üzere hastalıkları gel�şt�rme ve yayma yetenekler�ndek� 

farklılıkları da ortaya koyması gerekt�ğ� oldukça açıktır. 

İnsandak� genet�k değ�ş�kl�kler�n zaman �ç�nde kansere 

duyarlılık da dah�l olmak üzere b�yoloj�k çeş�tl�l�klere 

neden olduğu ve sosyo-kültürel değ�ş�mler�n de �nsan 

kanser� modeller�n� değ�şt�rd�ğ� muhtemel görünmek-

ted�r. Paleopatoloj�n�n rolü bu varyasyonları tesp�t etmek, 

araştırmayı �nsanlara ve hayvanlara yaymak, fos�llerde 

neoplazmların varlığını ve yaygınlığını gözlemlemek, esk� 

ve modern kanıtları karşılaştırmaktır. Ant�k dönemlerde 

kanser�n nad�r olmasının olası sebepler� arasında tütün 

kullanımı, sanay�den kaynaklı k�rl�l�k, beslenme alışkanlıkları, obez�te, c�nsel ve üreme uygulamaları ve uygarlık 

tarafından sık sık değ�şt�r�len d�ğer faktörler�n yer almaması ya da sınırlı olduğu düşünülmekted�r [28]. Paleoantropoloj�k 

çalışmalar sayes�nde, geçm�şten günümüze �skeletlere yansıyan tümöral oluşumların varlığı, değ�ş�mler� ve gel�ş�mler� 

gözler önüne ser�lm�şt�r.
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Res�m 5. Australop�thecus sed�ba, altıncı thoracal 
vertebrada osteoma [24]  

Res�m 6. B�r çocuk b�reyde sağ femurun
proks�mal�nde osteosarkoma, Almanya [25]  

Res�m 7. Large osteoma, L�ma, Peru [1] Res�m 8. Dış kulak tümörü, Ill�no�s, USA [1]

Res�m 9. Dakhleh vahasında bulunan b�r erkek mumyada
rektum kanser� [27]

Res�m 10. Dakhleh vahasında bulunan lösem�l� b�r çocuk b�rey [27]
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Almanya'da (Sulzburg, Güneybatı Almanya) Ortaçağ Dönem �le 

tar�hlend�r�len b�r çocuk (8-10 yaş) �skelet�nde sağ femurun prox�mal 

kısmında osteosarkomaya rastlanmıştır [25].  (Res�m 6). Bu kötü huylu 

tümöral oluşuma; İsv�çre'de Dem�r Çağı �le tar�hlend�r�len b�r �skelette, 

Esk� Mısırlılarda 5. Sülale dönem�ne a�t b�r mumyada, aynı zamanda 

Kolomb önces� Peru Kızılder�l�ler�ne a�t b�r �skelette rastlanmıştır. B�r 

başka kötü huylu tümör sayılan carc�nomanın b�l�nen en esk� örneğ�, 

İran'da Tepe H�ssar arkeoloj�k yerleş�m merkez�nde zamanımızdan 

5500 yıl önce yaşamış b�r er�şk�n �skelet�nde saptanmıştır. Carc�noma, 

Esk� Mısır'da III. Sülale dönem�nde de karşımıza çıkmaktadır. Mult�ple 

myloma adıyla b�ld�ğ�m�z kanser türünün tar�h� �se Neol�t�k döneme 

kadar g�tmekted�r. Bunun örneğ�n� Fransa'da görmektey�z. Aynı 

şek�lde, Amer�ka'da zamanımızdan 5300 yıl önces�yle tar�hlenen Knoll 

Kızılder�l�ler�ne a�t sek�z �skelet üzer�nde mult�ple myloma gözlen-

m�şt�r [26].  Mısır'da İsa'dan önce 1500-500 yılları �le tar�hlend�r�len 

c�ns�yet� bel�rlenemeyen er�şk�n b�reylerde mult�ple myloma saptan-

mıştır [23].  

Japonya'da Jomon Dönem�'ne a�t kafatasında mal�gn kem�k tümörü [4]; L�ma, Peru'da büyük b�r osteoma (Res�m 7), 

Ill�no�s, USA'da dış kulak tümörü (Res�m 8), Pachacamac, Peru'da button osteoma bulunan arkeoloj�k tümör örnekler� 

arasında yer almaktadır [1].

Mısır'da Dakhleh vahasında yapılan arkeoloj�k çalışmalar 

net�ces�nde altı b�reyde kanser olgusu saptanmıştır. Bunlar ara-

sında en d�kkat çek�c� örnekler, 55-60 yaşlarında mumyalanmış 

b�r erkek b�reyde rektum kanser� (adenocarc�noma) (Res�m 9), 

25-30 yaşlarında b�r kadında rah�m kanser� ve 3-5 yaşlarında 

b�r çocukta lösem� (Res�m 10) sayılab�l�r [27]. 

Esk� Anadolu toplumları �çer�s�nde odontomaya sadece 

Zeyt�nl� Ada'da (Helen-Roma-B�zans-Osmanlı) rastlanmıştır. 

Dünyada yapılan çalışmalar �ncelend�ğ�nde, muhtemelen en esk� 

odontoma vakası, 1992-1993 yılları arasında Belç�ka Namur'da 

Kral�yet Müzes� tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve 

Erken Mezol�t�k Dönem �le tar�hlend�r�len b�r toplu mezarda ele 

geçen b�r b�reyde saptanan kompleks odontomadır [21]. 

2. Sonuç

Esk� dönemlerde yaşamış �nsanlar, günümüz �nsan-

larından b�yoloj�k, kültürel ve sosyal örgütlenme anla-

mında öneml� ölçüde farklılık göstermekted�rler. Bu fark-

lılıkların neoplazm t�pler� ve prevalansları da dah�l olmak 

üzere hastalıkları gel�şt�rme ve yayma yetenekler�ndek� 

farklılıkları da ortaya koyması gerekt�ğ� oldukça açıktır. 

İnsandak� genet�k değ�ş�kl�kler�n zaman �ç�nde kansere 

duyarlılık da dah�l olmak üzere b�yoloj�k çeş�tl�l�klere 

neden olduğu ve sosyo-kültürel değ�ş�mler�n de �nsan 

kanser� modeller�n� değ�şt�rd�ğ� muhtemel görünmek-

ted�r. Paleopatoloj�n�n rolü bu varyasyonları tesp�t etmek, 

araştırmayı �nsanlara ve hayvanlara yaymak, fos�llerde 

neoplazmların varlığını ve yaygınlığını gözlemlemek, esk� 

ve modern kanıtları karşılaştırmaktır. Ant�k dönemlerde 

kanser�n nad�r olmasının olası sebepler� arasında tütün 

kullanımı, sanay�den kaynaklı k�rl�l�k, beslenme alışkanlıkları, obez�te, c�nsel ve üreme uygulamaları ve uygarlık 

tarafından sık sık değ�şt�r�len d�ğer faktörler�n yer almaması ya da sınırlı olduğu düşünülmekted�r [28]. Paleoantropoloj�k 

çalışmalar sayes�nde, geçm�şten günümüze �skeletlere yansıyan tümöral oluşumların varlığı, değ�ş�mler� ve gel�ş�mler� 

gözler önüne ser�lm�şt�r.
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ÖZET

Demografik ve ep�dem�yoloj�k geç�ş teor�s�; nüfus ver�ler�nde toplumda gerçekleşen ölümler�n temel etken olduğu 

görüşünü ben�msemekted�r. Ayrıca bu ver�ler�n sınırlarını bel�rley�c� unsur olarak, özell�kle 1900'lü yıllarda morb�d�te ve 

mortal�teye neden olan salgın enfeks�yon hastalıklarının yer�n� günümüzde dejenerat�f hastalıkların aldığı kabul 

ed�lmekted�r. 

Dünyada 2018 yılında 18 m�lyon yen� kanser vakası ve kansere bağlı 9,5 m�lyon ölüm b�ld�r�lm�şt�r. Türk�ye'de �se 210 

b�n yen� kanser vakası tanımlanırken, 116 b�n kansere bağlı ölüm b�ld�r�lm�şt�r. Ülkem�zde erkeklerde en fazla görülen ve 

ölümle Sonuçlanan kanser türü akc�ğer kanser� �ken, kadınlarda meme kanser� öne çıkmaktadır. 

Sosyal hek�ml�k açısından; b�r toplumda en çok görülen, en çok sakat bırakan, en çok ölüme neden olan hastalıklar 

toplumun en öneml� sağlık sorunudur anlayışından yola çıkılarak kanser�n dünyada ve ülkem�zde halk sağlığı yönünden 

önem�ne karar vermek �ç�n bu hastalığın ep�dem�yoloj�k olarak �ncelenmes� �ht�yacı duyulmuştur. Bu bölümde; dünyada 

ve ülkem�zde öneml� b�r halk sağlığı sorunu n�tel�ğ� oluşturan başlıca kanser türler� �ç�n hastalığın büyüklüğü ve dağılımı 

tanımlanmış, sık görülen kanser türler� karşılaştırılmıştır. Bu çalışma �le 2018 yılı özel�nde hem dünya hem Türk�ye'de 

değ�ş�k kanser türler�n�n sıklıkları karşılaştırmalı olarak ver�lm�ş ve ülke kanser pol�t�kalarının güncellenmes� �ç�n 

kullanılab�lecek öneml� vurgular yapılmıştır.

Anahtar Kel�meler: Kanser, Ep�dem�yoloj�, İns�dans

ABSTRACT

Demographic and epidemiological transition theory; it is accepted that deaths in society are the main factor in 

population data. Besides, it is accepted that degenerative diseases are replaced by epidemic infectious diseases which 

cause morbidity and mortality especially in 1900s. 

In 2018, 18 million new cancer cases and 9.5 million cancer related deaths were reported in the world. In Turkey, 210 

thousand new cancer cases described, 116 thousand cancer related death has been reported. In our country, the most 

common type of cancer in men is lung cancer, while in women, breast cancer is prominent.

In terms of social medicine; In order to determine the importance of cancer in terms of public health in the world and 

in our country, it is needed to examine this disease epidemiologically. In this chapter; The size and distribution of the 

disease were defined for the major types of cancer that constitute a significant public health problem in the world and in 

our country, and the common types of cancer were compared. The frequency of di�erent types of cancer in both Turkey 

and the world in 2018 are shown in comparison with this study. In addition, important emphasis has been made on 

updating the country's cancer treatment policies.

Keywords: Cancer, Epidemiology, Incidence

1. G�r�ş

Bulaşıcı olmayan hastalıklar günümüzde küresel ölümler�n çoğundan sorumludur [1]. Kanser ölümün önde gelen 

neden�d�r ve 21. yüzyılda dünyanın her ülkes�nde yaşam beklent�s�n�n artmasının önündek� en büyük engel olarak 
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görülmekted�r. 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tahm�nler�ne göre, kanser, 172 ülken�n 91'�nde 70 yaşından 

önce �lk veya �k�nc� ölüm neden�d�r ve ek 22 ülkede üçüncü veya dördüncü sırada yer almaktadır (Şek�l 1).

Kanser �ns�dansı ve mortal�te dünya çapında hızla artmaktadır. Kanser�n sebepler� çoklu ve karmaşıktır. Ancak bu 

nedenler; popülasyonun yaşlanması ve büyümes�, bunun yanı sıra b�rçoğu sosyoekonom�k gel�şme �le �l�şk�l� olan kanser 

�ç�n ana r�sk faktörler�n�n yaygınlığı ve dağılımındak� artış şekl�nde özetleneb�l�r [2, 3]. Dünya çapında hızlı nüfus artışı ve 

yaşlanma kanser�n önde gelen ölüm neden� olarak öne çıkmasına neden olmuş, bunun yanında b�rçok ülkede kansere 

kıyasla �nme ve koroner kalp hastalığının ölüm oranlarında bel�rg�n düşüş göstermes� kanser�n önem�n� b�r kez daha 

artırmaktadır. Kanser�n erken ölüm neden� olarak konumunun ulusal, sosyal ve ekonom�k kalkınma düzeyler�n� ne ölçüde 

yansıttığı, Şek�l 1 ve 2A'dak� har�taları karşılaştırarak görüleb�l�r (�k�nc� har�ta 4 katmanlı İnsan� Gel�şme Endeks�'n� (İGE) 

göstermekted�r). Kanser geç�şler�, hastalığın artan büyüklüğünün ortak kanser türler�n�n değ�şen b�r profil� �le paralel 

olduğu gel�şmekte olan ekonom�lerde çarpıcı şek�lde görülmekted�r. Y�nelenen b�r gözlem, en gel�şm�ş ülkelerde 

(örneğ�n, Avrupa, Kuzey Amer�ka ve Asya ve Okyanusya'dak� yüksek gel�rl� ülkeler) çok sık görülen kanserler tarafında, 

enfeks�yonla �l�şk�l� ve yoksullukla �lg�l� hastalıklarla b�r yer değ�şt�rme olmasıdır. Yan� yaşam tarzının batılılaşması �le 

kanser �ns�dansı ve 70 yaş altı kanserden ölümler arasında b�r bağlantı var g�b� görünmekted�r [3-5]. Ancak b�reysel 

ülkelerdek� ve bölgeler arasındak� farklı kanser profiller�, nüfuslardak� yerel r�sk faktörler�n�n oldukça farklı evrelerde 

kalmasıyla b�rl�kte, bel�rg�n coğrafi çeş�tl�l�ğ�n hala var olduğunu göster�r. Bu durum gel�ş�m spektrumunun karşıt 

uçlarında bulunan ülkelerde görülen rah�m ağzı, m�de ve karac�ğer g�b� enfeks�yonla �l�şk�l� kanser oranlarındak� bel�rg�n 

farklılıklar �le göster�lmekted�r [4]. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC) ürett�ğ� kanser �ns�dansı ve mortal�te 

tahm�nler�ne göre GLOBOCAN 2018 Dünya çapında 2018 yılında [6], 2002 [7], 2008 [8] ve 2012 [9] raporlarında yer alan 

öncek� raporlarda olduğu g�b� küresel düzeyde kanser �ns�dansı ve mortal�tes�n�n b�r tanımı ve önceden tanımlanmış 20 

dünya bölges�nde gözlemlenen coğrafi değ�şkenl�ğ�n b�r değerlend�rmes� yapılmıştır. Genel olarak ve başlıca kanser 

türler� �ç�n hastalığın büyüklüğü ve dağılımı tanımlanmış, dünya genel�nde ve Türk�ye'de sık görülen kanser türler� 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışma �le 2018 yılı özel�nde hem dünya hem de Türk�ye'de değ�ş�k kanser türler�n�n sıklıkları 

karşılaştırmalı olarak ver�lm�ş ve ülke kanser pol�t�kalarının güncellenmes� �ç�n kullanılab�lecek öneml� vurgular 

yapılmıştır [10].

Dünya nüfusu 2018 yılında 7.632.818.272 k�ş� olarak bel�rt�lmekted�r. Bu yıl �çer�s�nde toplam yen� kanser vaka sayısı 

18.078.957 k�ş� olarak saptanmıştır. Dünya genel�nde kansere yakalanma kümülat�f r�sk� 20.20 olarak tesp�t ed�lm�ş olup, 

en fazla kansere tutulum b�rb�r�ne yakın oranlarda (%11.6) akc�ğer ve meme kanserler� olarak görülmekted�r. Ancak meme 

kanser�nde kümülat�f r�sk akc�ğer kanser�n�n �k� katı olarak gözlenm�şt�r. En düşük oranla karşılaşılan kanser şekl� �se %0.1 

oranı �le vaj�na kanser� olarak görülmüştür. 

Türk�ye'de 2018 nüfusu 81.916.866'dır. Türk�ye'dek� 2018 yılına a�t yen� kanser vakalarının sayısı 210.537 olarak 

bulunmuş olup, 2018 yılı �çer�s�nde en çok gözlenen kanser türü akc�ğer kanser� olup (%17.79), �k�nc� sırada meme kanser� 

gelmekted�r (%11.46). Kümülat�f r�sk� en yüksek olan kanser türü �se prostat kanser�d�r (%12.65). Türk�ye'de kanser 

Şek�l 1. 70 yaş altında kanserden ölümler�n Dünya çapındak� dağılımı.

Şek�l 2. Gel�şm�şl�k düzey� �le kanser sıklığı arasındak� �l�şk�n�n global düzeydek� har�tası

34   •   İlhan Çet�n Her Yönüyle Kanser   •   35



görülmekted�r. 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tahm�nler�ne göre, kanser, 172 ülken�n 91'�nde 70 yaşından 

önce �lk veya �k�nc� ölüm neden�d�r ve ek 22 ülkede üçüncü veya dördüncü sırada yer almaktadır (Şek�l 1).

Kanser �ns�dansı ve mortal�te dünya çapında hızla artmaktadır. Kanser�n sebepler� çoklu ve karmaşıktır. Ancak bu 

nedenler; popülasyonun yaşlanması ve büyümes�, bunun yanı sıra b�rçoğu sosyoekonom�k gel�şme �le �l�şk�l� olan kanser 

�ç�n ana r�sk faktörler�n�n yaygınlığı ve dağılımındak� artış şekl�nde özetleneb�l�r [2, 3]. Dünya çapında hızlı nüfus artışı ve 

yaşlanma kanser�n önde gelen ölüm neden� olarak öne çıkmasına neden olmuş, bunun yanında b�rçok ülkede kansere 

kıyasla �nme ve koroner kalp hastalığının ölüm oranlarında bel�rg�n düşüş göstermes� kanser�n önem�n� b�r kez daha 

artırmaktadır. Kanser�n erken ölüm neden� olarak konumunun ulusal, sosyal ve ekonom�k kalkınma düzeyler�n� ne ölçüde 

yansıttığı, Şek�l 1 ve 2A'dak� har�taları karşılaştırarak görüleb�l�r (�k�nc� har�ta 4 katmanlı İnsan� Gel�şme Endeks�'n� (İGE) 

göstermekted�r). Kanser geç�şler�, hastalığın artan büyüklüğünün ortak kanser türler�n�n değ�şen b�r profil� �le paralel 

olduğu gel�şmekte olan ekonom�lerde çarpıcı şek�lde görülmekted�r. Y�nelenen b�r gözlem, en gel�şm�ş ülkelerde 

(örneğ�n, Avrupa, Kuzey Amer�ka ve Asya ve Okyanusya'dak� yüksek gel�rl� ülkeler) çok sık görülen kanserler tarafında, 

enfeks�yonla �l�şk�l� ve yoksullukla �lg�l� hastalıklarla b�r yer değ�şt�rme olmasıdır. Yan� yaşam tarzının batılılaşması �le 

kanser �ns�dansı ve 70 yaş altı kanserden ölümler arasında b�r bağlantı var g�b� görünmekted�r [3-5]. Ancak b�reysel 

ülkelerdek� ve bölgeler arasındak� farklı kanser profiller�, nüfuslardak� yerel r�sk faktörler�n�n oldukça farklı evrelerde 

kalmasıyla b�rl�kte, bel�rg�n coğrafi çeş�tl�l�ğ�n hala var olduğunu göster�r. Bu durum gel�ş�m spektrumunun karşıt 

uçlarında bulunan ülkelerde görülen rah�m ağzı, m�de ve karac�ğer g�b� enfeks�yonla �l�şk�l� kanser oranlarındak� bel�rg�n 

farklılıklar �le göster�lmekted�r [4]. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC) ürett�ğ� kanser �ns�dansı ve mortal�te 

tahm�nler�ne göre GLOBOCAN 2018 Dünya çapında 2018 yılında [6], 2002 [7], 2008 [8] ve 2012 [9] raporlarında yer alan 

öncek� raporlarda olduğu g�b� küresel düzeyde kanser �ns�dansı ve mortal�tes�n�n b�r tanımı ve önceden tanımlanmış 20 

dünya bölges�nde gözlemlenen coğrafi değ�şkenl�ğ�n b�r değerlend�rmes� yapılmıştır. Genel olarak ve başlıca kanser 

türler� �ç�n hastalığın büyüklüğü ve dağılımı tanımlanmış, dünya genel�nde ve Türk�ye'de sık görülen kanser türler� 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışma �le 2018 yılı özel�nde hem dünya hem de Türk�ye'de değ�ş�k kanser türler�n�n sıklıkları 

karşılaştırmalı olarak ver�lm�ş ve ülke kanser pol�t�kalarının güncellenmes� �ç�n kullanılab�lecek öneml� vurgular 

yapılmıştır [10].

Dünya nüfusu 2018 yılında 7.632.818.272 k�ş� olarak bel�rt�lmekted�r. Bu yıl �çer�s�nde toplam yen� kanser vaka sayısı 

18.078.957 k�ş� olarak saptanmıştır. Dünya genel�nde kansere yakalanma kümülat�f r�sk� 20.20 olarak tesp�t ed�lm�ş olup, 

en fazla kansere tutulum b�rb�r�ne yakın oranlarda (%11.6) akc�ğer ve meme kanserler� olarak görülmekted�r. Ancak meme 

kanser�nde kümülat�f r�sk akc�ğer kanser�n�n �k� katı olarak gözlenm�şt�r. En düşük oranla karşılaşılan kanser şekl� �se %0.1 

oranı �le vaj�na kanser� olarak görülmüştür. 

Türk�ye'de 2018 nüfusu 81.916.866'dır. Türk�ye'dek� 2018 yılına a�t yen� kanser vakalarının sayısı 210.537 olarak 

bulunmuş olup, 2018 yılı �çer�s�nde en çok gözlenen kanser türü akc�ğer kanser� olup (%17.79), �k�nc� sırada meme kanser� 

gelmekted�r (%11.46). Kümülat�f r�sk� en yüksek olan kanser türü �se prostat kanser�d�r (%12.65). Türk�ye'de kanser 

Şek�l 1. 70 yaş altında kanserden ölümler�n Dünya çapındak� dağılımı.

Şek�l 2. Gel�şm�şl�k düzey� �le kanser sıklığı arasındak� �l�şk�n�n global düzeydek� har�tası
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kümülat�f r�sk� %39.70 olup, dünya kanser kümülat�f r�sk�n�n yaklaşık olarak 2 katıdır. İlk üç sırada Türk�ye ve Dünyada en 

fazla görülen kanser türler� aynı olup akc�ğer, meme ve prostat olarak sıralanmaktadır. Dördüncü sırada Dünyada kolon 

kanser� (%6.1) varken, Türk�ye'de t�ro�d kanser� (%6.68) yer almıştır. Beş�nc� sırada hem Dünyada hem de Türk�ye'de m�de 

kanser� yer almıştır. 

Dünyada 2018 yılında 9.555.027 k�ş� kanser neden�yle hayatını kaybetm�şt�r. Dünyada kanserden ölüm vakaları en 

fazla akc�ğer kanser�nde meydana gelmekted�r (%18.4). İk�nc� ve üçüncü sırada %8.2 oranı �le m�de ve karac�ğer kanser� 

gelmekted�r. Kanserden en az ölümün görüldüğü kanser t�p� �se vaj�na kanser�d�r (%0.08). Kanserden ölümler�n tüm 

dünyada kümülat�f r�sk� %10.63 olup, �lk sırada akc�ğer (%2.2), �k�nc� sırada meme kanser� gelmekted�r (%1.41). Türk�ye'de 
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Tablo 1.  Yen� Kanser Vakaları (Dünya) 2018 [11]
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Tablo 2.  Yen� Kanser Vakaları (Türk�ye) 2018 [11]
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kümülat�f r�sk� %39.70 olup, dünya kanser kümülat�f r�sk�n�n yaklaşık olarak 2 katıdır. İlk üç sırada Türk�ye ve Dünyada en 

fazla görülen kanser türler� aynı olup akc�ğer, meme ve prostat olarak sıralanmaktadır. Dördüncü sırada Dünyada kolon 

kanser� (%6.1) varken, Türk�ye'de t�ro�d kanser� (%6.68) yer almıştır. Beş�nc� sırada hem Dünyada hem de Türk�ye'de m�de 

kanser� yer almıştır. 

Dünyada 2018 yılında 9.555.027 k�ş� kanser neden�yle hayatını kaybetm�şt�r. Dünyada kanserden ölüm vakaları en 

fazla akc�ğer kanser�nde meydana gelmekted�r (%18.4). İk�nc� ve üçüncü sırada %8.2 oranı �le m�de ve karac�ğer kanser� 

gelmekted�r. Kanserden en az ölümün görüldüğü kanser t�p� �se vaj�na kanser�d�r (%0.08). Kanserden ölümler�n tüm 

dünyada kümülat�f r�sk� %10.63 olup, �lk sırada akc�ğer (%2.2), �k�nc� sırada meme kanser� gelmekted�r (%1.41). Türk�ye'de 
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1.01

0.46

0.36

0.72

0.35

0.25

0.25

0.20

0.16

0.13

0.11

0.08

0.14

0.06

0.06

0.09

0.04

0.09

0.04

0.04

20.20

Tablo 1.  Yen� Kanser Vakaları (Dünya) 2018 [11]

Sıralama Kanser Tipi Sayı % (Yüzde) Küm. Risk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

-

Akciğer

Meme

Prostat

Tiroid

Mide

Kolon

Mesane

Rektum

Pankreas

Lösemiler

Beyin Santral Sinir Sistemi

Non-Hodgkin Lenfoma

Korpus Uteri

Böbrek

Karaciğer

Larinks

Over

Cervix Uteri

Multiple myeloma

Dudak, Oral kavite

Safra Kesesi

Cilt Melanomu

Hodgkin lymphoma

Testis

Özefagus

Nazofarinks

Mezotelyoma

Salgı bezleri

Kaposi sarkomu

Anüs

Vulva

Hipofarinks

Orofarinks

Vajina

Penis

Tüm Kanser Tipleri

34.703

22.345

17.332

13.033

11.934

11.286

11.235

8.403

6.473

6.029

5.909

5.733

5.463

4.728

4.362

3.820

3.729

2.356

2.331

1.948

1.763

1.622

1.565

1.560

1.470

922

825

511

473

342

262

247

203

98

19

210.537

17.79

11.46

8.89

6.68

6.12

5.79

5.76

4.31

3.32

3.09

3.03

2.94

2.80

2.42

2.24

1.96

1.91

1.21

1.20

1.00

0.90

0.83

0.80

0.80

0.75

0.47

0.42

0.26

0.24

0.18

0.13

0.13

0.10

0.05

0.01

-

8.68

6.46

12.65

1.60

3.28

3.22

2.99

2.10

1.99

1.36

1.31

1.18

1.76

0.93

1.35

0.83

1.29

0.74

0.57

0.47

0.51

0.39

0.19

0.29

0.38

0.15

0.19

0.12

0.16

0.09

0.14

0.05

0.04

0.04

0.01

39.70

Tablo 2.  Yen� Kanser Vakaları (Türk�ye) 2018 [11]
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�se 2018 yılında 116.710 k�ş� kanserden hayatını kaybetm�ş olup, �lk sırada akc�ğer kanser� gelmekte (%31.02), �k�nc� sırada 

m�de kanser� (%5.02), üçüncü sırada kolon kanser� (%4.76) gelmekted�r. En düşük ölüm oranına sah�p kanser türü pen�s 

kanser�d�r. Türk�ye'de kanserden ölümlerde kümülat�f r�sk %29.28'd�r En yüksek kümülat�f r�sk akc�ğer kanser�nde olup 

(%8.38), �k�nc� sırada kolon (%6.72), üçüncü sırada da meme kanserd�r (%3.0). Türk�ye'de akc�ğer kanser�nden ölüm 

yüzdes� (%31.02), Dünya'dak�n�n (%18.4) yaklaşık olarak �k� katıdır. Ayrıca akc�ğer kanser�nden ölüm kümülat�f r�sk� 

Türk�ye'de (%8.38), Dünyadan (%2.22) 4 kata yakın daha yüksekt�r. Toplam kanserden ölüm kümülat�f r�sk� �se Türk�ye'de 

(%29.28), Dünyadan (%10.63) üç kata yakın şek�lde yüksekl�k göstermekted�r. 

Sıralama Kanser Tipi Sayı % (Yüzde) Küm. Risk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

-

Akciğer

Mide

Karaciğer

Meme

Kolon

Özefagus

Pankreas

Prostat

Serviks uteri

Rektum

Lösemi

Hodgkin olmayan lenfoma

Beyin. Sinir sistemi

Mesane

Yumurtalık

Dudak. Ağız boşluğu

Böbrek

Safra kesesi

Multipl miyelom

Gırtlak

Corpus uteri

Nazofarenks

Derinin melanomu

Orofarenks

Tiroid

Hipofarinks

Hodgkin lenfoma

Mezotelyoma

Tükürük bezleri

Kaposi sarkoması

Anüs

Vulva

Penis

Testis

Vajina

Tüm kanser tipleri

1.761.007

782.685

781.631

626.679

551.269

508.585

432.242

358.989

311.365

310.394

309.006

248.724

241.037

199.922

184.799

177.384

175.098

165.087

106.105

94.771

89.929

72.987

60.712

51.005

41.071

34.984

26.167

25.576

22.176

19.902

19.129

15.222

15.138

9.507

8.062

9.555.027

18.4

8.2

8.2

6.6

5.8

5.3

4.5

3.8

3.3

3.2

3.2

2.6

2.5

2.1

1.9

1.9

1.8

1.7

1.1

0.99

0.94

0.76

0.64

0.53

0.43

0.37

0.27

0.27

0.23

0.21

0.20

0.16

0.16

0.10

0.08

-

2.22

0.95

0.98

1.41

0.54

0.67

0.50

0.60

0.77

0.35

0.33

0.27

0.30

0.18

0.45

0.23

0.20

0.18

0.12

0.13

0.21

0.10

0.07

0.07

0.05

0.05

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.03

0.04

0.02

0.02

10.63

Tablo 3.  Kanserden Ölüm (Dünya) 2018 [11]

Sıralama Kanser Tipi Sayı % (Yüzde) Küm. Risk

1

2

3

4
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6

7

8

9
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20
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28
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30
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34
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-
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Prostat

Beyin Santral Sinir Sistemi

Lösemiler

Karaciğer
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Over
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Multiple myeloma

Cervix Uteri

Özefagus
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Korpus Uteri

Tiroid

Cilt Melanomu

Mezotelyoma

Nazofarinks

Dudak, Oral kavite

Hodgkin lymphoma

Testis

Hipofarinks

Vulva

Salgı bezleri

Orofarinks

Kaposi sarkomu

Anüs

Vajina

Penis

Tüm Kanser Tipleri

33.683

10.006

7.971

6.416

5.452

5.165

5.084

4.681

4.307

4.222

2.886

2.484

2.191

2.025

1.847

1.509

1.280

1.255

1153

1.051

742

669

597

513

452

239

204

112

100

99

77

44

37

20

4

116.710

31.02

5.02

4.76

0.68

9.22

7.34

3.89

1.87

5.91

4.31

4.68

2.66

0.97

2.29

3.97

1.70

2.02

1.18

1.39

0.42

1.06

0.62

0.22

0.19

1.16

0.47

0.55

0.09

0.04

0.03

0.09

0.10

0.07

0.02

0

-

8.38

2.29

6.72

0.25

3.00

2.71

1.61

0.62

1.99

1.24

1.25

0.79

0.55

0.69

1.35

0.54

0.94

0.56

0.42

0.15

0.39

0.22

0.05

0.06

0.37

0.11

0.15

0.03

0.02

0.01

0.06

0.03

0.02

0.01

0

29.28

Tablo 4.  Kanserden Ölüm (Türk�ye) 2018 [11]
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�se 2018 yılında 116.710 k�ş� kanserden hayatını kaybetm�ş olup, �lk sırada akc�ğer kanser� gelmekte (%31.02), �k�nc� sırada 

m�de kanser� (%5.02), üçüncü sırada kolon kanser� (%4.76) gelmekted�r. En düşük ölüm oranına sah�p kanser türü pen�s 

kanser�d�r. Türk�ye'de kanserden ölümlerde kümülat�f r�sk %29.28'd�r En yüksek kümülat�f r�sk akc�ğer kanser�nde olup 

(%8.38), �k�nc� sırada kolon (%6.72), üçüncü sırada da meme kanserd�r (%3.0). Türk�ye'de akc�ğer kanser�nden ölüm 

yüzdes� (%31.02), Dünya'dak�n�n (%18.4) yaklaşık olarak �k� katıdır. Ayrıca akc�ğer kanser�nden ölüm kümülat�f r�sk� 

Türk�ye'de (%8.38), Dünyadan (%2.22) 4 kata yakın daha yüksekt�r. Toplam kanserden ölüm kümülat�f r�sk� �se Türk�ye'de 

(%29.28), Dünyadan (%10.63) üç kata yakın şek�lde yüksekl�k göstermekted�r. 

Sıralama Kanser Tipi Sayı % (Yüzde) Küm. Risk
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21
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Hipofarinks

Hodgkin lenfoma

Mezotelyoma

Tükürük bezleri

Kaposi sarkoması

Anüs

Vulva

Penis

Testis

Vajina

Tüm kanser tipleri

1.761.007

782.685

781.631

626.679

551.269

508.585

432.242

358.989

311.365

310.394

309.006

248.724

241.037

199.922

184.799

177.384

175.098

165.087

106.105

94.771

89.929

72.987

60.712

51.005

41.071

34.984

26.167

25.576
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19.902

19.129

15.222
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9.507
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5.8
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4.5
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0.37

0.27

0.27

0.23
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0.16

0.10
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1.41
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0.67

0.50

0.60
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0.35
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0.30

0.18

0.45

0.23
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0.18

0.12

0.13

0.21
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0.07
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0.05
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0.03
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0.02
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0.04
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10.63

Tablo 3.  Kanserden Ölüm (Dünya) 2018 [11]

Sıralama Kanser Tipi Sayı % (Yüzde) Küm. Risk
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Testis

Hipofarinks

Vulva

Salgı bezleri

Orofarinks

Kaposi sarkomu
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10.006

7.971

6.416
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5.165
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4.681

4.307

4.222
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2.484

2.191

2.025
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1.509

1.280

1.255

1153
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513
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239

204
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31.02
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0.68

9.22

7.34

3.89

1.87
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4.31
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2.66

0.97

2.29
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0.62
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2.71
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1.99
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0.15
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0.01

0

29.28
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Dünyada kanser vakalarının 5 yıllık prevelansı 43.841.302 olup, en yüksek prevelansa b�r�nc� sırada meme, �k�nc� 

prostat, üçüncü sırada �se kolon kanserler� sah�pt�r. Akc�ğer kanser� �se 4. sırada yer almaktadır. Prevelansı en düşük 

kanser t�p� �se mezotelyomadır. Türk�yede'k� 5 yıllık kanser prevelansı 470.851'd�r. En yüksek prevelansa sah�p kanser 

türler� m�de, pankreas ve kolon kanser� olup, akc�ğer kanserler� dünyada olduğu g�b� Türk�ye'de de 4. Sırada yer 

almaktadır. En düşük prevelansa sah�p kanser t�p� �se pen�s kanserler�d�r. Dünyada prevelans oranı 574.38 olup, 

Türk�ye'de de buna yakın b�r rakam gözlenmekted�r. En yüksek prevelans oranı Dünyada (181.78) ve Türk�ye'de (164.37) �le 

meme kanser�d�r. İk�nc� sırada en yüksek oran Dünyada prostat kanser� �ken (96.73), Türk�ye'de kolon kanser�d�r (96.86). 

Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

Meme

Prostat

Kolon

Akciğer

Tiroid

Rektum

Mesane

Mide

Serviks uteri

Non-Hodgkin lenfoma

Corpus uteri

Lösemi

Böbrek

Derinin melanomu

Dudak. ağız boşluğu

Beyin. sinir sistemi

Over

Karaciğer

Özefagus

Gırtlak

Multipl miyelom

Nazofarenks

Testis

Pankreas

Orofarenks

Hodgkin lenfoma

Safra kesesi

Vulva

Anüs

Tükürük bezleri

Hipofarinks

Penis

Kaposi sarkomu

Vajina

Mezotelyoma

Tüm kanser tipleri

6.875.099

3.724.658

2.785.583

2.129.964

1.997.846

1.876.453

1.648.482

1.589.752

1.474.265

1.353.273

1.283.348

1.174.433

1.025.730

965.623

913.514

771.110

762.663

675.210

547.104

488.900

376.005

362.219

284.073

282.574

280.508

275.947

233.820

132.269

127.599

123.460

119.130

93.850

88.379

43.877

31.250

43.841.302

181.78

96.73

36.49

27.91

26.17

24.58

21.60

20.83

38.98

17.73

33.93

15.39

13.44

12.65

11.97

10.10

20.17

8.85

7.17

6.41

4.93

4.75

7.38

3.70

3.68

3.62

3.06

3.50

1.67

1.62

1.56

2.44

1.16

1.16

0.41

574.38

Tablo 5.  Yıllık Kanser Prevelansı (Tüm Yaşlar, Dünya) 2018 [11]

Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

Mide

Pankreas

Kolon

Akciğer

Beyin Santral Sinir Sistemi

Prostat

Lösemiler

Over

Mesane

Meme

Böbrek

Non-Hodgkin Lenfoma

Rektum

Multiple myeloma

Cervix Uteri

Özefagus

Nazofarinks

Mezotelyoma

Safra Kesesi

Korpus Uteri

Cilt Melanomu

Karaciğer

Larinks

Hodgkin lymphoma

Tiroid

Dudak, Oral kavite

Hipofarinks

Vulva

Salgı bezleri

Testis

Orofarinks

Anüs

Kaposi sarkomu

Vajina

Penis

Tüm Kanser Tipleri

68.288

45.836

39.103

32.632

31.746

27.043

21.682

17.269

16.566

16.369

15.839

15.135

11.640

10.608

9.901

6.683

5.644

5.610

5.432

5.356

4.809

4.033

3.127

2.861

1.924

1.419

1.239

1.213

889

884

757

606

425

268

63

470.851

164,37

55,95

96,86

39,84

38,75

33,01

26,47

41,57

20,22

19,98

19,34

18,48

14,21

12,95

23,83

16,09

13,98

6,85

6,63

6,54

5,87

4,92

3,82

3,49

2,35

1,73

1,51

1,48

1,09

1,08

1,82

0,74

0,52

0,65

0,16

574,79

Tablo 6.  Yıllık Kanser Prevelansı (Tüm Yaşlar, Türk�ye) 2018 [11]

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Akciğer

Meme

Kolorektal

Prostat

Mide

Diğer Kanserler

Toplam 

2 093 876

2 088 849

849 518

1 276 106

1 033 701

9 736 907

18 078 957

 11.6

 11.6

 10.2

 7.1

 5.7

 53.9

100

Tablo 7.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (her �k� c�ns�yet, 
tüm yaşlar),Dünya [11]

Grafik 1.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, her �k� c�ns�yet, 
tüm yaşlar, Dünya

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Akciğer

Meme

Kolorektal

Prostat

Tiroid

Diğer Kanserler

Toplam 

34 703

22 345

20 031

17 332

13 033

103 093

210 537

16.5

10.6

9.5

8.2

6.2

49.0

100

Tablo 8.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (her �k� c�ns�yet, 
tüm yaşlar) Türk�ye [11]

Grafik 2.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, her �k� c�ns�yet, 
tüm yaşlar, Türk�ye

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Akciğer

Prostat

Kolorektal

Mide

Karaciğer

Diğer Kanserler

Toplam 

1 368 524

1 276 106

1 026 215

683 754

596 574

4 505 245

9 456 418

14.5
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10.9

7.2

6.3

47.6
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Tablo 9.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (erkek, tüm 
yaşlar), Dünya [11]

Grafik 3.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, erkek, tüm yaşlar, 
Dünya
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Dünyada kanser vakalarının 5 yıllık prevelansı 43.841.302 olup, en yüksek prevelansa b�r�nc� sırada meme, �k�nc� 

prostat, üçüncü sırada �se kolon kanserler� sah�pt�r. Akc�ğer kanser� �se 4. sırada yer almaktadır. Prevelansı en düşük 

kanser t�p� �se mezotelyomadır. Türk�yede'k� 5 yıllık kanser prevelansı 470.851'd�r. En yüksek prevelansa sah�p kanser 

türler� m�de, pankreas ve kolon kanser� olup, akc�ğer kanserler� dünyada olduğu g�b� Türk�ye'de de 4. Sırada yer 

almaktadır. En düşük prevelansa sah�p kanser t�p� �se pen�s kanserler�d�r. Dünyada prevelans oranı 574.38 olup, 

Türk�ye'de de buna yakın b�r rakam gözlenmekted�r. En yüksek prevelans oranı Dünyada (181.78) ve Türk�ye'de (164.37) �le 

meme kanser�d�r. İk�nc� sırada en yüksek oran Dünyada prostat kanser� �ken (96.73), Türk�ye'de kolon kanser�d�r (96.86). 

Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

Meme

Prostat

Kolon

Akciğer

Tiroid

Rektum

Mesane

Mide

Serviks uteri

Non-Hodgkin lenfoma

Corpus uteri

Lösemi

Böbrek

Derinin melanomu

Dudak. ağız boşluğu

Beyin. sinir sistemi

Over

Karaciğer

Özefagus

Gırtlak

Multipl miyelom

Nazofarenks

Testis

Pankreas

Orofarenks

Hodgkin lenfoma

Safra kesesi

Vulva

Anüs

Tükürük bezleri

Hipofarinks

Penis

Kaposi sarkomu

Vajina

Mezotelyoma

Tüm kanser tipleri

6.875.099

3.724.658

2.785.583

2.129.964

1.997.846

1.876.453

1.648.482

1.589.752

1.474.265

1.353.273

1.283.348

1.174.433

1.025.730

965.623

913.514

771.110

762.663

675.210

547.104

488.900

376.005

362.219

284.073

282.574

280.508

275.947

233.820

132.269

127.599

123.460

119.130

93.850

88.379

43.877

31.250

43.841.302

181.78

96.73

36.49

27.91

26.17

24.58

21.60

20.83

38.98

17.73

33.93

15.39

13.44

12.65

11.97

10.10

20.17

8.85

7.17

6.41

4.93

4.75

7.38

3.70

3.68

3.62

3.06

3.50

1.67

1.62

1.56

2.44

1.16

1.16

0.41

574.38

Tablo 5.  Yıllık Kanser Prevelansı (Tüm Yaşlar, Dünya) 2018 [11]

Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

Mide

Pankreas

Kolon

Akciğer

Beyin Santral Sinir Sistemi

Prostat

Lösemiler

Over

Mesane

Meme

Böbrek

Non-Hodgkin Lenfoma

Rektum

Multiple myeloma

Cervix Uteri

Özefagus

Nazofarinks

Mezotelyoma

Safra Kesesi

Korpus Uteri

Cilt Melanomu

Karaciğer

Larinks

Hodgkin lymphoma

Tiroid

Dudak, Oral kavite

Hipofarinks

Vulva

Salgı bezleri

Testis

Orofarinks

Anüs

Kaposi sarkomu

Vajina

Penis

Tüm Kanser Tipleri

68.288

45.836

39.103

32.632

31.746

27.043

21.682

17.269

16.566

16.369

15.839

15.135

11.640

10.608

9.901

6.683

5.644

5.610

5.432

5.356

4.809

4.033

3.127

2.861

1.924

1.419

1.239

1.213

889

884

757

606

425

268

63

470.851

164,37

55,95

96,86

39,84

38,75

33,01

26,47

41,57

20,22

19,98

19,34

18,48

14,21

12,95

23,83

16,09

13,98

6,85

6,63

6,54

5,87

4,92

3,82

3,49

2,35

1,73

1,51

1,48

1,09

1,08

1,82

0,74

0,52

0,65

0,16

574,79

Tablo 6.  Yıllık Kanser Prevelansı (Tüm Yaşlar, Türk�ye) 2018 [11]

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Akciğer

Meme

Kolorektal

Prostat

Mide

Diğer Kanserler

Toplam 

2 093 876

2 088 849

849 518

1 276 106

1 033 701

9 736 907

18 078 957

 11.6

 11.6

 10.2

 7.1

 5.7

 53.9

100

Tablo 7.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (her �k� c�ns�yet, 
tüm yaşlar),Dünya [11]

Grafik 1.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, her �k� c�ns�yet, 
tüm yaşlar, Dünya

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Akciğer

Meme

Kolorektal

Prostat

Tiroid

Diğer Kanserler

Toplam 

34 703

22 345

20 031

17 332

13 033

103 093

210 537

16.5

10.6

9.5

8.2

6.2

49.0

100

Tablo 8.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (her �k� c�ns�yet, 
tüm yaşlar) Türk�ye [11]

Grafik 2.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, her �k� c�ns�yet, 
tüm yaşlar, Türk�ye
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Diğer Kanserler

Toplam 
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1 026 215
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4 505 245

9 456 418
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Tablo 9.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (erkek, tüm 
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Grafik 3.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, erkek, tüm yaşlar, 
Dünya
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2018 yılında Dünyadak� yen� görülen kanser vaka sayılarına bakıldığında, akc�ğer ve meme kanser� aynı yüzdelerle 

(%11.6) b�r�nc� ve �k�nc� sırada yer almaktadır. Bunu kolorektal, prostat ve m�de kanserler� �zlemekted�r. C�ns�yetlere göre 

bakıldığında �se erkeklerde b�r�nc� sırada akc�ğer kanser� (%14.5) yer alırken, kadınlarda meme kanser� (%24.2) yer 

almaktadır. Erkeklerde �k�nc� sırada prostat (%13.5), üçüncü sırada kolorektal kanserler (%10.9) yer alırken, kadınlarda 

�k�nc� sırayı kolorektal kanser (%9.5), üçüncü sırayı �se akc�ğer kanser� almaktadır (%8.4). Türk�ye'de 2018 yılında görülen 

yen� kanser vakalarına bakıldığında, akc�ğer kanser� %16,5, meme kanser� %10.6 ve kolorektal kanserler %9.5'l�k oranları 

�le �lk üç sırada yer almaktadır. C�ns�yetlere göre değerlend�rme yapıldığında; erkeklerde b�r�nc� sırada akc�ğer kanser� 

(%24.7), �k�nc� sırada prostat (%14.6) yer alırken kolorektal kanser üçüncü sırayı almaktadır (%9.7). Kadınlarda �se meme 

kanser� (%24.4), t�ro�d kanser� (%11.5) ve kolorektal kanser (%9.3) �lk üç sırada yer almaktadır. 

Dünyada ve Türk�ye'de en sık görülen dört kanser aynı sıralama �le yer almaktadır. Ancak 5. sırada Dünyada m�de 

kanser� yer alırken (%5.7), Türk�ye'de t�ro�d kanser� yer almaktadır (%6.2). Erkeklerde Dünyada ve Türk�ye'de �lk üç sıra 

aynı �ken Dünyada dördüncü sıraya m�de (%7.2), Türk�ye'de �se mesane kanser� (%8.1) yerleşm�şt�r. Beş�nc� sırada �se 

Dünyada karac�ğer kanser� yer alırken (%6.3), Türk�ye'de m�de kanser� (%6.2) yer almaktadır. Türk�ye'dek� erkeklerde 

akc�ğer kanser� görülme yüzdes� (%24.7) Dünyadan (%14.3) 1.5 kat daha fazladır. Kadın c�ns�yet�ne baktığımızda Dünyada 

meme kanser� b�r�nc� sırada yer alırken (%24.2), kolorektal kanser �k�nc� sırada (%9.5), akc�ğer kanser� (%8.4) �se üçüncü 

sırada yer almaktadır. Dördüncü ve beş�nc� sırada �se serv�ks (%6.6) ve t�ro�d kanserler� (%5.1) yer almaktadır. Türk�ye'de 

�se b�r�nc� sırada y�ne meme kanser� (%24.4) yer alırken, t�ro�d kanser� (%11.5) �k�nc� ve kolorektal kanser (%9.3) üçüncü 

sırayı almaktadır. Dördüncü sırayı korpus uter� (%6.0), beş�nc� sırayı �se akc�ğer kanser� (%5.8) almaktadır. Meme 

kanserler� Dünyada (%24.2) ve Türk�ye'de (%24.4) benzer oranlarda görülürken, t�ro�d kanser� Türk�ye'de (%11.5), 

Dünyadak�n�n (%5.1) �k� katından daha fazla b�r sıklıkta görülmekted�r. Bunun yanında akc�ğer kanser� �se Dünyada 

(%8.4), Türk�ye'dek�n�n (%5.8) yaklaşık 1.5 katı daha fazla görülmekted�r. 
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Mesane

Mide

Diğer Kanserler

Toplam 

29 405
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9 578

7 414

43 605

118 882

24.7

14.6

9.7  

8.1

6.2

36.7
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Tablo 10.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (erkek, 
tüm yaşlar),Türk�ye [11]

Grafik 4.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, erkek, tüm yaşlar, 
Türk�ye

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Meme

Kolorektal

Akciğer

Serviks Uteri

Tiroid

Diğer Kanserler

Toplam 

2 088 849

823 303

725 352

569 847

436 344

3 978 844

8 622 539

24.2

9.5

8.4

6.6

5.1

46.1

100

Tablo 11.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (kadın, tüm 
yaşlar), Dünya [11]

Grafik 5.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, kadın, tüm yaşlar, 
Dünya

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Meme

Tiroid

Kolorektal

Korpus Uteri

Akciğer

Diğer Kanserler

Toplam 

22 345

10 563

8 483

5 463

5 298

39 503

91 655

24.4

11.5

9.3

6.0

5.8

43.1

100

Tablo 12.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (kadın, tüm 
yaşlar), Türk�ye [11]

Grafik 6.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı (kadın, tüm yaşlar), 
Türk�ye

42   •   İlhan Çet�n Her Yönüyle Kanser   •   43



2018 yılında Dünyadak� yen� görülen kanser vaka sayılarına bakıldığında, akc�ğer ve meme kanser� aynı yüzdelerle 

(%11.6) b�r�nc� ve �k�nc� sırada yer almaktadır. Bunu kolorektal, prostat ve m�de kanserler� �zlemekted�r. C�ns�yetlere göre 

bakıldığında �se erkeklerde b�r�nc� sırada akc�ğer kanser� (%14.5) yer alırken, kadınlarda meme kanser� (%24.2) yer 

almaktadır. Erkeklerde �k�nc� sırada prostat (%13.5), üçüncü sırada kolorektal kanserler (%10.9) yer alırken, kadınlarda 

�k�nc� sırayı kolorektal kanser (%9.5), üçüncü sırayı �se akc�ğer kanser� almaktadır (%8.4). Türk�ye'de 2018 yılında görülen 

yen� kanser vakalarına bakıldığında, akc�ğer kanser� %16,5, meme kanser� %10.6 ve kolorektal kanserler %9.5'l�k oranları 

�le �lk üç sırada yer almaktadır. C�ns�yetlere göre değerlend�rme yapıldığında; erkeklerde b�r�nc� sırada akc�ğer kanser� 

(%24.7), �k�nc� sırada prostat (%14.6) yer alırken kolorektal kanser üçüncü sırayı almaktadır (%9.7). Kadınlarda �se meme 

kanser� (%24.4), t�ro�d kanser� (%11.5) ve kolorektal kanser (%9.3) �lk üç sırada yer almaktadır. 

Dünyada ve Türk�ye'de en sık görülen dört kanser aynı sıralama �le yer almaktadır. Ancak 5. sırada Dünyada m�de 

kanser� yer alırken (%5.7), Türk�ye'de t�ro�d kanser� yer almaktadır (%6.2). Erkeklerde Dünyada ve Türk�ye'de �lk üç sıra 

aynı �ken Dünyada dördüncü sıraya m�de (%7.2), Türk�ye'de �se mesane kanser� (%8.1) yerleşm�şt�r. Beş�nc� sırada �se 

Dünyada karac�ğer kanser� yer alırken (%6.3), Türk�ye'de m�de kanser� (%6.2) yer almaktadır. Türk�ye'dek� erkeklerde 

akc�ğer kanser� görülme yüzdes� (%24.7) Dünyadan (%14.3) 1.5 kat daha fazladır. Kadın c�ns�yet�ne baktığımızda Dünyada 

meme kanser� b�r�nc� sırada yer alırken (%24.2), kolorektal kanser �k�nc� sırada (%9.5), akc�ğer kanser� (%8.4) �se üçüncü 

sırada yer almaktadır. Dördüncü ve beş�nc� sırada �se serv�ks (%6.6) ve t�ro�d kanserler� (%5.1) yer almaktadır. Türk�ye'de 

�se b�r�nc� sırada y�ne meme kanser� (%24.4) yer alırken, t�ro�d kanser� (%11.5) �k�nc� ve kolorektal kanser (%9.3) üçüncü 

sırayı almaktadır. Dördüncü sırayı korpus uter� (%6.0), beş�nc� sırayı �se akc�ğer kanser� (%5.8) almaktadır. Meme 

kanserler� Dünyada (%24.2) ve Türk�ye'de (%24.4) benzer oranlarda görülürken, t�ro�d kanser� Türk�ye'de (%11.5), 

Dünyadak�n�n (%5.1) �k� katından daha fazla b�r sıklıkta görülmekted�r. Bunun yanında akc�ğer kanser� �se Dünyada 

(%8.4), Türk�ye'dek�n�n (%5.8) yaklaşık 1.5 katı daha fazla görülmekted�r. 

KAYNAKLAR

[1] World Health Organ�zat�on. Global Health Observatory. Geneva: World Health Organ�zat�on; 2018.

  who.�nt/gho/database/en/. Accessed June 21, 2018. 

[2] Omran, A. R. (1971). The ep�dem�olog�c trans�t�on. A theory of the ep�dem�ology of populat�on change. M�lbank Mem Fund, 

49,509-538. 

[3] Gersten, O., W�lmoth, J. R. (2002). The cancer tran-s�t�on �n Japan s�nce 1951. Demogr Res, 7, 271-306. 

[4] Bray, F. (2014). Trans�t�ons �n human development and the global cancer burden. In: Stewart B. W, W�ld, C.P, eds. World Cancer 

Report 2014. Lyon: IARC Press, 42-55. 

[5] Maule, M., Merlett�, F. (2012). Cancer trans�t�on and pr�or�t�es for cancer control. Lancet Oncol, 13, 745-746. 

[6] Ferlay. J., Bray, F., Stel�arova-Foucher, E., Forman, D. (2018). Cancer Inc�dence �n F�ve Cont�nents, CI5plus. IARC CancerBase No. 9. 

Lyon: Internat�onal Agency for Research on Cancer; 2018. c�5.�arc.fr/CI5plus/default. aspx. Accessed June 21, 2018.

[7] Park�n, D.M., Bray, F., Ferlay, J., P�san�, P. (2005). Global cancer stat�st�cs, 2002. CA Cancer J Cl�n, 55, 74-108. 

[8] Jemal, A., Bray, F., Center, M.M., Ferlay, J., Ward, E., Forman, D. (2011). Global cancer stat�st�cs. CA Cancer J Cl�n, 61, 69-90. 

[9] Torre, L.A., Bray, F., S�egel, R.L., Ferlay, J., Lortet-T�eulent, J., Jemal, A. (2015). Global cancer stat�st�cs, 2012. CA Cancer J Cl�n, 65, 

87-108 .

[10] Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., S�egel, R.L., Torre, L.A., Jemal, A. (2018). Global cancer stat�st�cs 2018: GLOBOCAN est�mates 

of �nc�dence and mortal�ty worldw�de for 36 cancers �n 185 countr�es. CA Cancer J Cl�n, 68(6), 394-424.

[11] https://www.u�cc.org/new-global-cancer-data-globocan-2018

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Akciğer

Prostat

Kolorektal

Mesane

Mide

Diğer Kanserler

Toplam 

29 405

17 332

11 548

9 578

7 414

43 605

118 882

24.7

14.6

9.7  

8.1

6.2

36.7

100

Tablo 10.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (erkek, 
tüm yaşlar),Türk�ye [11]

Grafik 4.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, erkek, tüm yaşlar, 
Türk�ye

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Meme

Kolorektal

Akciğer

Serviks Uteri

Tiroid

Diğer Kanserler

Toplam 

2 088 849

823 303

725 352

569 847

436 344

3 978 844

8 622 539

24.2

9.5

8.4

6.6

5.1

46.1

100

Tablo 11.  2018 Yılındak� Yen� Kanser Vakaları (kadın, tüm 
yaşlar), Dünya [11]

Grafik 5.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı, kadın, tüm yaşlar, 
Dünya

Sıra Kanser Tipi Sayı % (Yüzde)

1

2

3

4

5

Meme

Tiroid

Kolorektal

Korpus Uteri

Akciğer

Diğer Kanserler

Toplam 

22 345

10 563

8 483

5 463

5 298

39 503

91 655

24.4

11.5

9.3

6.0

5.8

43.1

100
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Grafik 6.  2018 Yılındak� Yen� Vakaların Sayısı (kadın, tüm yaşlar), 
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ÖZET

Hücre organ�zmanın yapısal ve fonks�yonel �şlev gören en küçük ün�tes�d�r. Ortak özell�kler� bulunmakla b�rl�kte 

farklı özell�klere sah�p olan prokaryot -gel�şmem�ş canlılarda bulunan- ve eukaryot -gel�şm�ş canlılarda bulunan- 

temelde �k� tür hücre çeş�d� vardır. Hücreler temelde su, elektrol�t, prote�n, l�p�t ve karbonh�dratlardan oluşmuş oldukça 

küçük fakat kompl�ke yapılardır. Hücre zarı, s�toplazma ve organel ve çek�rdek den�len ana yapılardan oluşur. Hücreler 

büyüme, gel�şmen�n b�r sonucu olarak ve ayrıca organ�zmada kaybed�len b�r hücren�n tekrardan yer�ne konması �ç�n 

çoğalmaya �ht�yaç duyarlar. Bu çoğalma sürec�ne hücre s�klusu denmekted�r. Hücre s�klusu kend� �ç�nde �nterfaz, m�toz ve 

s�tok�nez olmak üzere üç temel aşamada meydana gelmekted�r. Bu s�klus organ�zmanın fizyoloj�k açıdan devamlılığının 

uygun olarak sağlaması ve tümöral oluşumların meydana gelmemes� �ç�n öneml� denet�m mekan�zmaları tarafından 

kontrol ed�lmekted�r. K�tabın bu bölümünde hücre ve hücre s�klusu �ncelenecekt�r. 

Anahtar Kel�meler: Hücre, Hücre Zarı, Organel, Hücrede Taşınma, Hücre S�klusu

ABSTRACT 

The cell is the smallest unit of the organism that functions structurally and functionally. There are basically two types 

of cells, prokaryotes, found in undeveloped organisms, and eukaryotes, found in developed organisms. While both of 

them have common characteristics but they have di�erent features. Cells are very small but complicated structures 

consisting essentially of water, electrolytes, proteins, lipids, and carbohydrates. The cell is composed of main structures 

which are the cell membrane, cytoplasm, organelles, and nuclei. Cells need proliferation as a result of growth, 

development, and also to replace a lost cell in the organism. This proliferation process is called the cell cycle. The cell 

cycle itself consists of three basic stages: interphase, mitosis, and cytokinesis. This cycle is controlled by important 

control mechanisms to ensure proper physiological continuity of the organism and to prevent tumor formation. In this 

part of the book, the cell and its cell cycle will be examined.

Keywords: Cell, Cell Membrane, Organelle, Cell Transport, Cell Cycle

1. G�r�ş

Kanser� anlamak ve tanımlayab�lmek adına organ�zmanın temel�n� oluşturan hücren�n ve hücreler�n çoğalmasını 

sağlayan mekan�zmalarının anlaşılması önem arz etmekted�r. Bu sebeple k�tabın bu bölümünde tek başına b�r k�tap 

olab�lecek kapas�tede olmasına karşın, okuyucuya temel b�r bakış açısı kazandırmak b�lg�ler� tazelemek adına özet olarak 

hücre ve hücre s�klusu �şlenecekt�r. Okuyucuların bunu nazara alarak detaylı olarak öğrenmek �sted�kler� kısımları güncel 

k�taplardan okumaları tavs�ye ed�l�r.

2. Hücre

Hücreler yapısal ve fonks�yonel açıdan organ�zmaların en küçük b�r�mler�d�r. Hücreler küçük olmakla b�rl�kte oldukça 

karmaşık yapılardır. İlk kez 17. yüzyılda ışık m�kroskobunun gel�şt�r�lmes� �le b�rl�kte yaşamın bu temel b�r�m� hakkında 

ayrıntılı b�lg�ler ed�n�lmeye başlanmıştır. B�r İng�l�z araştırmacı olan Robert Hooke 1663 yılında mantar ve b�tk� örnekler�n� 



NORMAL HÜCRE VE HÜCRE SİKLUSU

NORMAL CELL AND CELL CYCLE

Dr. Öğr. Üyes� Ahmet Şevk� TAŞKIRAN
S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� 

Tıp Fakültes� F�zyoloj� Anab�l�m Dalı

e-ma�l: ahmettask�ran@cumhur�yet.edu.tr

ORCID ID: 0000-0002-5810-8415

ÖZET

Hücre organ�zmanın yapısal ve fonks�yonel �şlev gören en küçük ün�tes�d�r. Ortak özell�kler� bulunmakla b�rl�kte 

farklı özell�klere sah�p olan prokaryot -gel�şmem�ş canlılarda bulunan- ve eukaryot -gel�şm�ş canlılarda bulunan- 

temelde �k� tür hücre çeş�d� vardır. Hücreler temelde su, elektrol�t, prote�n, l�p�t ve karbonh�dratlardan oluşmuş oldukça 

küçük fakat kompl�ke yapılardır. Hücre zarı, s�toplazma ve organel ve çek�rdek den�len ana yapılardan oluşur. Hücreler 

büyüme, gel�şmen�n b�r sonucu olarak ve ayrıca organ�zmada kaybed�len b�r hücren�n tekrardan yer�ne konması �ç�n 

çoğalmaya �ht�yaç duyarlar. Bu çoğalma sürec�ne hücre s�klusu denmekted�r. Hücre s�klusu kend� �ç�nde �nterfaz, m�toz ve 

s�tok�nez olmak üzere üç temel aşamada meydana gelmekted�r. Bu s�klus organ�zmanın fizyoloj�k açıdan devamlılığının 

uygun olarak sağlaması ve tümöral oluşumların meydana gelmemes� �ç�n öneml� denet�m mekan�zmaları tarafından 

kontrol ed�lmekted�r. K�tabın bu bölümünde hücre ve hücre s�klusu �ncelenecekt�r. 

Anahtar Kel�meler: Hücre, Hücre Zarı, Organel, Hücrede Taşınma, Hücre S�klusu

ABSTRACT 

The cell is the smallest unit of the organism that functions structurally and functionally. There are basically two types 

of cells, prokaryotes, found in undeveloped organisms, and eukaryotes, found in developed organisms. While both of 

them have common characteristics but they have di�erent features. Cells are very small but complicated structures 

consisting essentially of water, electrolytes, proteins, lipids, and carbohydrates. The cell is composed of main structures 

which are the cell membrane, cytoplasm, organelles, and nuclei. Cells need proliferation as a result of growth, 

development, and also to replace a lost cell in the organism. This proliferation process is called the cell cycle. The cell 

cycle itself consists of three basic stages: interphase, mitosis, and cytokinesis. This cycle is controlled by important 

control mechanisms to ensure proper physiological continuity of the organism and to prevent tumor formation. In this 

part of the book, the cell and its cell cycle will be examined.

Keywords: Cell, Cell Membrane, Organelle, Cell Transport, Cell Cycle

1. G�r�ş

Kanser� anlamak ve tanımlayab�lmek adına organ�zmanın temel�n� oluşturan hücren�n ve hücreler�n çoğalmasını 

sağlayan mekan�zmalarının anlaşılması önem arz etmekted�r. Bu sebeple k�tabın bu bölümünde tek başına b�r k�tap 

olab�lecek kapas�tede olmasına karşın, okuyucuya temel b�r bakış açısı kazandırmak b�lg�ler� tazelemek adına özet olarak 

hücre ve hücre s�klusu �şlenecekt�r. Okuyucuların bunu nazara alarak detaylı olarak öğrenmek �sted�kler� kısımları güncel 

k�taplardan okumaları tavs�ye ed�l�r.

2. Hücre

Hücreler yapısal ve fonks�yonel açıdan organ�zmaların en küçük b�r�mler�d�r. Hücreler küçük olmakla b�rl�kte oldukça 

karmaşık yapılardır. İlk kez 17. yüzyılda ışık m�kroskobunun gel�şt�r�lmes� �le b�rl�kte yaşamın bu temel b�r�m� hakkında 

ayrıntılı b�lg�ler ed�n�lmeye başlanmıştır. B�r İng�l�z araştırmacı olan Robert Hooke 1663 yılında mantar ve b�tk� örnekler�n� 



j�let yardımıyla keserek m�kroskop altında �nceled�. Bu �ncelemeler sırasında b�tk�ler�n küçük bölmelerle dolu olduğunu 

buldu ve bunlara “odacık” anlamına gelen “hücre (cell)” adını verd�. B�r Alman araştımacı olan Anton van Leeuwenhoek �se 

Robert Hooke'nın çalışmasını b�r adım �ler�ye taşıyarak bakter� g�b� daha küçük canlıları ve tek hücrel� organ�zmaları 

�nceled�.  Araştırmalarının sonucunda bu organ�zmalara “hayvancık” anlamını taşıyan “an�malcules” adını verd�.

2.1. Hücreler�n Genel Özell�kler�

Hücreler morfoloj�k (şek�lsel) ve metabol�k açıdan büyük farklılıklar göster�rler. B�r bakter� türü olan E. Col� 1µm (µm 

= m�krometre = 1 metren�n m�lyonda b�r�) uzunluğundayken, aksonları 1 metre uzunluğunda olan s�n�r hücreler� vardır. Bu 

farklılıklarla b�rl�kte hücreler�n büyük b�r kısmı yaklaşık olarak 1-30 µm arasındadır. Hücreler�n bu kadar küçük yapılar 

olmasının en öneml� yaşamsal yönü d�füzyondur. Çünkü hücren�n metabol�zmasının sağlanması ve sürdürülmes� �ç�n 

d�füzyon hayat� öneme sah�pt�r (D�füzyon moleküller�n, yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru, eş�t 

dağılım sağlanıncaya kadar olan harekett� �fade eder. D�füzyonun hücrelere enerj� harcamaksızın gerekl� moleküller� 

sağlamada ve hücre �ç� toks�nler� uzaklaştırmada öneml� rolü vardır. Sonrak� başlıklarda daha ayrıntılı �ncelenecekt�r. ). B�r 

madden�n zamanın karekökü �le orantılı olarak mesafe kat ett�ğ� göz önünde bulundurulursa mesafen�n azalması yan� 

hücreler�n küçük yapılar olmasının d�füzyonu hızlı b�r şek�lde yapmasına olanak sağladığını gözler önüne sermekted�r. 

Hücreler�n temel fonks�yonel ve yapısal özell�kler� Tablo 1'de özetlenm�şt�r [1].

2.2. Hücreler� B�rb�r�nden Ayıran Özell�kler

Hücreler arasında çok fazla benzerl�k olmakla b�rl�kte, bel�rg�n ve öneml� farklılıklarda vardır. Bu ana farklılıklar 

hücreler� bell� başlı ana gruplara ayırmamızı sağlar. İk� öneml� ana grup vardı. Bunlar:

1.Prokaryotlar

2.Eukaryotlar

(Anlam bakımında pro=önce, eu= gerçek ve karyot=nükleus (çek�rdek)'u �fade etmekted�r.)

Prokaryotlar ve ökaryotlar arasındak� en öneml� fark �s�mlend�rmeden anlaşılacağı üzere zarla çevr�l� b�r çek�rdeğe 

sah�p olup olmamaktır. Bununla b�rl�kte her �k� grupta da DNA, hücre zarı ve r�bozomlar mevcuttur. İlerde anlatılacağı 

üzere bu yapılar hücren�n yaşamını sağlayan en temel etmenlerd�r.  Tablo 2'de Prokaryotlar �le eukaryotlar arasındak� 

farklılar özetlenm�şt�r.

2.3. Hücren�n Yapısal B�leşenler�

Hücrey� oluşturan farklı b�leşenler�n tümü protoplazma olarak adlandırılır. Protoplazma temel olarak 5 yapısal 

b�leşenden oluşmuştur [1]. Bunlar:

2.3.1. Su: Hücren�n temel sıvı ortamını sağlamaktadır ve hücren�n yaklaşık % 75-80'�n� oluşturmaktadır. Hücre 

�çeres�nde öneml� rolü olan b�rçok madde suda çözünmüş olarak bulunmaktadır.

2.3.2. Elektrol�tler: Hücresel reaks�yonların gerçekleşt�r�lmes�nde öneml� role sah�p olan �norgan�k kısımdır. Hücre 

�ç�nde en öneml� elektrol�tler: potasyum, magnezyum, fosfat, sülfat, b�karbonat, klor ve kals�yumdur.

2.3.3. Prote�nler: Sudan sonra hücrede �k�nc� olarak en fazla bulunan yapı taşıdır. Hücren�n yaklaşık % 10-20's�n� 

oluşturur. Temelde yapısal prote�nler ve globüler prote�nler olmak üzere �k� sınıfta �ncelen�rler. Yapısal prote�nler�n görev� 

hücre zarında elektrol�tler�n ve moleküller�n geç�ş�n� sağlayan porlar oluşturmakken, globüler prote�nler enz�m olarak 

�şlev görmekted�r.

2.3.4. L�p�tler: Hücre k�tles�n�n yaklaşık % 2�n� oluştururlar. Temel fonks�yonu başta hücre zarı olmak üzere hücren�n 

membran yapılarını oluşturmaktır. Hücrede farklı t�plerde l�p�tler bulunmasına karşın, hücrede en fazla bulunan l�p�ler 

fosfol�p�tler ve kolestroldür.

2.3.5. Karbonh�dratlar: Yapısal açıdan tek başlarına b�r önem taşımamalarına rağmen, gl�koprote�nler g�b� hücre 

tanınmasının öneml� yapılarında �k�nc�l öneml� parçayı oluştururlar. Ayrıca fonks�yonel açıdan hücren�n enerj� 

kaynaklarından b�r�d�r ve hücren�n beslenmes� açıdan öneml� b�r yere sah�pt�r.

Bölümümüzde hücrey� daha yakından tanımak adına Şek�l 1'dek� d�yagramda bel�rt�ld�ğ� g�b�- hücrey� hücre zarı, 

s�toplazma & organeller ve çek�rdek olmak üzere 3 ayrı ana başlıkta �nceleyeceğ�z.

2.4. Hücre Zarı (Membranı)

Hücren�n en dış katmanını oluşturan ve hücrey� dış ortamdan ayıran �nce zara plazma zarı veya hücre zarı den�l�r. 

Esas görev� hücren�n sınırlarını ve yapısal bütünlüğünü sağlamaktır. Oldukça karmaşık b�r yapıdır ve seç�c� geç�rgen 

–bazı maddeler�n hücreye g�r�ş ve çıkışına �z�n vermes�ne karşılık bazılarına vermez özell�ğe sah�pt�r. Yüzey�nde bulunan 

reseptörler vasıtasıyla çevredek� d�ğer hücreler ve hücre dışı ortamda bulunan moleküllerle �let�ş�m kurab�l�rler. 

Organeller hücreler�n fonks�yonel ün�teler�d�r ve hücre zarına benzer zar �le çevr�l�d�rler. Hücre zarının en temel �k� görev� 

vardır. Bunlar.

1. DNA ve RNA g�b� yaşamın temel kodlarını �çeren moleküller� korumak

2. Hücreye zararı bulunab�lecek maddelerden hücrey� uzak tutmayı sağlamaktır.

Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri

•    Hücreler bulunduğu ortamdan yaşamsal olan ham materyali alabilirler.

•    Enerjilerini kendileri üretebilirler.

•    Kendi ihtiyacı olan molekülleri sentez edebilirler.

•    Organize bir şekilde büyüyebilirler.

•    Bulundukları çevrede oluşan uyarılara cevap verebilirler.

•    Çoğalabilme kabiliyetine sahiptirler (bazı hücre grupları istisna olmak üzere).

Tablo 1.  Hücreler�n fonks�yonel ve yapısal özell�kler�

Hücrelerin Yapısal Özellikleri

•    Kalıtsal bilgiler DNA içinde saklanır.

•    Genetik kod temelde aynıdır.

•    B ilgi DNA'dan proteinlere RNA aracılığı ile geçer.

•    Proteinler ribozomlar tarafından yapılır.

•    Proteinler hücrenin fonksiyon ve yapısını düzenlerler.

Özellikler Prokaryot Eukaryot

Çekidek zarı

Çekirdekçik

DNA içeriği

Yok

Yok

Var, Küçük

Var

Var

Var, Büyük

Tablo 2.  Prokaryot �le Eukaryot arasındak� farklılıklar

1. Hücre Zarı 2. S�toplazma ve Organeller 3. Çek�rdek¶ ¶
Şek�l 1. Bölüm akış d�yagramı
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hücre zarında elektrol�tler�n ve moleküller�n geç�ş�n� sağlayan porlar oluşturmakken, globüler prote�nler enz�m olarak 

�şlev görmekted�r.

2.3.4. L�p�tler: Hücre k�tles�n�n yaklaşık % 2�n� oluştururlar. Temel fonks�yonu başta hücre zarı olmak üzere hücren�n 

membran yapılarını oluşturmaktır. Hücrede farklı t�plerde l�p�tler bulunmasına karşın, hücrede en fazla bulunan l�p�ler 

fosfol�p�tler ve kolestroldür.

2.3.5. Karbonh�dratlar: Yapısal açıdan tek başlarına b�r önem taşımamalarına rağmen, gl�koprote�nler g�b� hücre 

tanınmasının öneml� yapılarında �k�nc�l öneml� parçayı oluştururlar. Ayrıca fonks�yonel açıdan hücren�n enerj� 

kaynaklarından b�r�d�r ve hücren�n beslenmes� açıdan öneml� b�r yere sah�pt�r.

Bölümümüzde hücrey� daha yakından tanımak adına Şek�l 1'dek� d�yagramda bel�rt�ld�ğ� g�b�- hücrey� hücre zarı, 

s�toplazma & organeller ve çek�rdek olmak üzere 3 ayrı ana başlıkta �nceleyeceğ�z.

2.4. Hücre Zarı (Membranı)

Hücren�n en dış katmanını oluşturan ve hücrey� dış ortamdan ayıran �nce zara plazma zarı veya hücre zarı den�l�r. 

Esas görev� hücren�n sınırlarını ve yapısal bütünlüğünü sağlamaktır. Oldukça karmaşık b�r yapıdır ve seç�c� geç�rgen 

–bazı maddeler�n hücreye g�r�ş ve çıkışına �z�n vermes�ne karşılık bazılarına vermez özell�ğe sah�pt�r. Yüzey�nde bulunan 

reseptörler vasıtasıyla çevredek� d�ğer hücreler ve hücre dışı ortamda bulunan moleküllerle �let�ş�m kurab�l�rler. 

Organeller hücreler�n fonks�yonel ün�teler�d�r ve hücre zarına benzer zar �le çevr�l�d�rler. Hücre zarının en temel �k� görev� 

vardır. Bunlar.

1. DNA ve RNA g�b� yaşamın temel kodlarını �çeren moleküller� korumak

2. Hücreye zararı bulunab�lecek maddelerden hücrey� uzak tutmayı sağlamaktır.

Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri

•    Hücreler bulunduğu ortamdan yaşamsal olan ham materyali alabilirler.

•    Enerjilerini kendileri üretebilirler.

•    Kendi ihtiyacı olan molekülleri sentez edebilirler.

•    Organize bir şekilde büyüyebilirler.

•    Bulundukları çevrede oluşan uyarılara cevap verebilirler.

•    Çoğalabilme kabiliyetine sahiptirler (bazı hücre grupları istisna olmak üzere).

Tablo 1.  Hücreler�n fonks�yonel ve yapısal özell�kler�

Hücrelerin Yapısal Özellikleri

•    Kalıtsal bilgiler DNA içinde saklanır.

•    Genetik kod temelde aynıdır.

•    B ilgi DNA'dan proteinlere RNA aracılığı ile geçer.

•    Proteinler ribozomlar tarafından yapılır.

•    Proteinler hücrenin fonksiyon ve yapısını düzenlerler.

Özellikler Prokaryot Eukaryot

Çekidek zarı

Çekirdekçik

DNA içeriği

Yok

Yok

Var, Küçük

Var

Var

Var, Büyük

Tablo 2.  Prokaryot �le Eukaryot arasındak� farklılıklar

1. Hücre Zarı 2. S�toplazma ve Organeller 3. Çek�rdek¶ ¶
Şek�l 1. Bölüm akış d�yagramı
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Unutulmamalı k� hücre zarı yukarıda bel�rt�len �k� temel görev� yer�ne get�r�rken hücren�n bes�n sağlama ve �let�ş�m 

g�b� öneml� �ht�yaçlarını karşılamasına engel olmayacak şek�lde fonks�yonunu �cra etmel�d�r.

2.5. Hücre Zarının Yapısı

Yapılan çalışmalarla b�rl�kte hücre zarının yapısıyla �lg�l� “sıvı moza�k” olarak adlandırılan model tanımlanmıştır. Bu 

modele göre hücre zarı çoğunluğunu prote�n ve fosfol�p�tlerden oluşmuş ç�ft katlı b�r yapıdır. Fosfol�p�tler hücre zarının 

sıvı bölümünü oluştururken, fosfol�p�tler arasında bulunan prote�nler �se bu yapının moza�k bölümünü oluşturmaktadır.

Fosfol�p�tler adından anlaşılacağı üzere fosfatın oluşturduğu ve suda çözüneb�len baş bölges� bu kısım h�drofil�k 

olarak adlandırılan polar�ze bölged�r ve yağ as�tler�nden oluşan ve suda çözünmeyen kuyruk bölümünden bu kısım 

h�drofob�k olarak adlandırılan yüksüz bölged�r oluşmaktadır (Şek�l 2.).

Yağ as�tler� b�rb�rler�ne bakacak şek�lde yerleşm�şlerd�r (Şek�l 2.). Ç�ft katlı l�p�t tabaka gl�koz, üre ve �yonlar g�b� 

suda er�yen moleküllere geç�rgen değ�lken oks�jen, karbond�oks�t ve alkol g�b� yağda er�yeb�len maddeler� kolayca 

geç�reb�lmekted�r.

Hücre zarı, zarı baştanbaşa kat eden �ntegral prote�nler ve büyük çoğunluğu mebranın �ç yüzey�nde bulunan ve 

penetre olmamış granüler prote�nler olmak üzere �k� t�p prote�n �çermekted�r. İntegral prote�nler�n çoğunluğu yağ 

tab�atında olmayıp suda er�yen moleküller�n özell�kle �yonların hücre �ç� ve hücre dışı sıvılar arasında geç�ş� sağlayan 

kanal (por) yapılarıdır. Per�feral prote�nler genell�kle b�r �ntegral prote�ne tutunmuş halde bulunur ve enz�m olarak ya da 

hücre �ç� yolakları kontrol etme �şlev� görürler (Şek�l 2.). 

Hücre zarının yüzey�nde az m�ktarda karbonh�drat bulunmaktadır. Bu karbonh�dratlar prote�ne bağlı durumda �se 

gl�koprote�n, l�p�tlere bağlı durumda �se gl�kol�p�t adını alır. Ayrıca �ntegral prote�nler�n büyük çoğunluğu aynı zamanda 

gl�koprote�nd�r. Fakat hücre �ç� organeller� çevreleyen zar yapısı tamamıyla fosfol�p�t yapıdan oluşmuştur.

Gl�koprote�n ve gl�kol�p�tler�n gl�ko bölümler� hücre dışına çıkıntılar vermekted�r. Bu çıkıntılar preteogl�kan den�len 

prote�n b�r çatı �le b�rb�r�ne tutunmaktadır. Bunun sonucu olarak hücren�n dış yüzey� gl�kokall�ks den�len gevşek b�r 

karbonh�drat tabaka �le örtülü durumdadır. Gl�koprote�n ve gl�kol�p�tler�n en temel özell�ğ� hücreye başka hücreler 

tarafından tanınma özell�ğ� yan� term�noloj�k açıdan ant�jen�k özell�k sağlamasıdır. Bu organ�zmanın kend�ne a�t olanla 

olmayanı ayırt etmes�nde öneml� rol oynar. Bu bağlamada kanser hücreler�n�n ant�jen�k özell�ğ�n�n normal hücreyle aynı 

olması,  bu hücreler�n bağışıklık hücreler� tarafından tanınıp engellenmes�n� engeller.

İnsan hücre zarı kolestrol yapısı da �çermekted�r. Bu yapı mebranın esnekl�ğ�n� dengelemede öneml� b�r yere 

sah�pt�r. Mebran esnekl�ğ� kolestrol/Fosfol�p�t oranıyla bel�rlen�r. İnsan hücre zarı görecel� olarak daha fazla kolestrol 

�ht�va eder ve bu zara mekan�k sab�tl�k sağlar [2].

Hücre zarının bazı öneml� fonks�yonları Tablo 3'te özetlenm�şt�r.

3. Hücre Zarında Meydana Gelen Taşıma Olayları

Moleküller�n hücre �ç� �le dışı arasında taşınması temelde pas�f taşıma enerj� gerekt�rmeks�z�n ve akt�f taşıma enerj� 

bağımlı- şekl�nde �k� yolla gerçekleşmekted�r. 

3.1. Pas�f Taşıma

Pas�f taşımanın bas�t d�füzyon, kolaylaştırılmış d�füzyon, osmoz ve filtrasyon olmak üzere dört çeş�d� vardır.

3.1.1. Bas�t D�füzyon: Moleküller�n kapalı b�r ortamda her yerde eş�t dağılım sağlanıncaya kadar yayılmasına bas�t 

d�füzyon den�r. Örneğ�n b�r alkol dolu kabın ağzını açık bırakılması sonucu odaya yayılması ve bu sırada kabın �ç�ndek� 

m�ktarınsa g�derek azalmasıdır. Yan� çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geç�ş söz konusudur ve bu geç�ş ortam �le kap 

eş�t dağılım göster�nceye dek devam eder.

Hücre zarı �ç�n en güzel örnek �se yağda er�yeb�len maddeler�n (oks�jen, üre ve alkol g�b�) ç�ft katlı zar tabakasını çok 

yoğun ortamdan az yoğun ortama olacak şek�lde geçmes�d�r. Yağda er�yen maddeler�n hücre zarında d�füzyon hızını 

molekülün l�p�ttek� er�yeb�l�rl�ğ� bel�rlemekted�r. Bas�t d�füzyonda herhang� b�r kanal olmaksızın eylem�n gerçekleşt�ğ�ne 

d�kkat ed�lmel�d�r.

3.1.2. Kolaylaştırılmış D�füzyon: B�r madden�n özel b�r taşıyıcı prote�n aracılığıyla çok yoğun ortamdan az yoğun 

bulunduğu ortama geç�ş�n� �fade etmekted�r. Yağda er�memeler�ne karşın hücre �ç�n hayat� öneme sah�p olan gl�koz ve 

am�no as�tler�n enerj� gerekt�rmeks�z�n taşınması bu yolla olmaktadır. Burada konunun daha �y� anlaşılması adına taşıyıcı 

prote�nlerden ayrıntıya g�rmeden bahsedeceğ�z. 

Prote�n kanallar hücre zarında bahsed�ld�ğ� üzere �ntegral prote�nlerd�r ve zarı baştanbaşa kat ederler. Bu kanalların 

büyük çoğunluğu b�r veya daha fazla sayıdak� �yon ve moleküller�n taşınması �ç�n seç�c�d�r. Prote�n kanallarının en 

öneml�ler� arasında başlıca sodyum ve potasyum kanalları gelmekted�r. Prote�n kanallar geç�rgenl�ğ� kontrol eden 

s�stemlere sah�pt�rler. Kapıların açılıp-kapanması �k� temel yol aracılığıyla gerçekleş�r:

Voltaj Kapısı: Hücre zarındak� elektr�ksel voltajın değ�ş�m�ne duyarlı olan kapılardır. 

K�myasal Kapısı: Kanal yapısında bulunan prote�n�n özgün bağlayıcı bölges�ne b�r l�gandın bağlanması �le açınıp 

kapanan kapılardır. Bu yüzden bu kapılar l�gand kapılı olarak da adlandırılır.

D�füzyon hızını etk�leyen faktörler Tablo 4'te özetlenm�şt�r.

Şek�l 2. Hücre zarının ve fosfol�p�tler�n yapısı

Hücre Zarının Fonksiyonları

•   H ücre içinde bulunan yaşamsal alan olan sitoplazmayı dış ortamdan ayırarak korur.

•   H ücreleri diğer hücrelerden ayırır.

•   Y aşam için gerekli olan kimyasal reaksiyonların oluşabileceği bir yüzey oluşturur.

•   H ücreye madde giriş ve çıkışını kontrol altına alınmasını sağlar.

•   İ çerdiği proteinlerle reseptör ve enzim görevi sağlar.

•   H ücreye kimlik yani antijenik özellik sağlar

•   S eçici geçirgendir. Yaşam için gerekli dengeyi sağlar

Tablo 3.  Hücre zarının temel fonks�yonları

Difüzyon Hızını Etkileyen Çeşitli Faktörler

•   Molekülün gaz ya da sıvı olması: gazlar daha hızlı difüze olur.

•   Isı: ısı arttıkça difüzyon hızı artar.

•   Molekülün büyüklüğü: difüzyon hızı molekül büyüklüğü ile ters orantılıdır.

•   Difüzyon alanı: difüzyon hızı difüzyon alanı ile doğru orantılıdır.

•   Difüzyon mesafesi: zar kalınlığı ve difüzyon mesafesi arttıkça difüzyon hızı azalır.

Tablo 4.  D�füzyon hızını etk�leyen faktörler
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Unutulmamalı k� hücre zarı yukarıda bel�rt�len �k� temel görev� yer�ne get�r�rken hücren�n bes�n sağlama ve �let�ş�m 

g�b� öneml� �ht�yaçlarını karşılamasına engel olmayacak şek�lde fonks�yonunu �cra etmel�d�r.

2.5. Hücre Zarının Yapısı

Yapılan çalışmalarla b�rl�kte hücre zarının yapısıyla �lg�l� “sıvı moza�k” olarak adlandırılan model tanımlanmıştır. Bu 

modele göre hücre zarı çoğunluğunu prote�n ve fosfol�p�tlerden oluşmuş ç�ft katlı b�r yapıdır. Fosfol�p�tler hücre zarının 

sıvı bölümünü oluştururken, fosfol�p�tler arasında bulunan prote�nler �se bu yapının moza�k bölümünü oluşturmaktadır.

Fosfol�p�tler adından anlaşılacağı üzere fosfatın oluşturduğu ve suda çözüneb�len baş bölges� bu kısım h�drofil�k 

olarak adlandırılan polar�ze bölged�r ve yağ as�tler�nden oluşan ve suda çözünmeyen kuyruk bölümünden bu kısım 

h�drofob�k olarak adlandırılan yüksüz bölged�r oluşmaktadır (Şek�l 2.).

Yağ as�tler� b�rb�rler�ne bakacak şek�lde yerleşm�şlerd�r (Şek�l 2.). Ç�ft katlı l�p�t tabaka gl�koz, üre ve �yonlar g�b� 

suda er�yen moleküllere geç�rgen değ�lken oks�jen, karbond�oks�t ve alkol g�b� yağda er�yeb�len maddeler� kolayca 

geç�reb�lmekted�r.

Hücre zarı, zarı baştanbaşa kat eden �ntegral prote�nler ve büyük çoğunluğu mebranın �ç yüzey�nde bulunan ve 

penetre olmamış granüler prote�nler olmak üzere �k� t�p prote�n �çermekted�r. İntegral prote�nler�n çoğunluğu yağ 

tab�atında olmayıp suda er�yen moleküller�n özell�kle �yonların hücre �ç� ve hücre dışı sıvılar arasında geç�ş� sağlayan 

kanal (por) yapılarıdır. Per�feral prote�nler genell�kle b�r �ntegral prote�ne tutunmuş halde bulunur ve enz�m olarak ya da 

hücre �ç� yolakları kontrol etme �şlev� görürler (Şek�l 2.). 

Hücre zarının yüzey�nde az m�ktarda karbonh�drat bulunmaktadır. Bu karbonh�dratlar prote�ne bağlı durumda �se 

gl�koprote�n, l�p�tlere bağlı durumda �se gl�kol�p�t adını alır. Ayrıca �ntegral prote�nler�n büyük çoğunluğu aynı zamanda 

gl�koprote�nd�r. Fakat hücre �ç� organeller� çevreleyen zar yapısı tamamıyla fosfol�p�t yapıdan oluşmuştur.

Gl�koprote�n ve gl�kol�p�tler�n gl�ko bölümler� hücre dışına çıkıntılar vermekted�r. Bu çıkıntılar preteogl�kan den�len 

prote�n b�r çatı �le b�rb�r�ne tutunmaktadır. Bunun sonucu olarak hücren�n dış yüzey� gl�kokall�ks den�len gevşek b�r 

karbonh�drat tabaka �le örtülü durumdadır. Gl�koprote�n ve gl�kol�p�tler�n en temel özell�ğ� hücreye başka hücreler 

tarafından tanınma özell�ğ� yan� term�noloj�k açıdan ant�jen�k özell�k sağlamasıdır. Bu organ�zmanın kend�ne a�t olanla 

olmayanı ayırt etmes�nde öneml� rol oynar. Bu bağlamada kanser hücreler�n�n ant�jen�k özell�ğ�n�n normal hücreyle aynı 

olması,  bu hücreler�n bağışıklık hücreler� tarafından tanınıp engellenmes�n� engeller.

İnsan hücre zarı kolestrol yapısı da �çermekted�r. Bu yapı mebranın esnekl�ğ�n� dengelemede öneml� b�r yere 

sah�pt�r. Mebran esnekl�ğ� kolestrol/Fosfol�p�t oranıyla bel�rlen�r. İnsan hücre zarı görecel� olarak daha fazla kolestrol 

�ht�va eder ve bu zara mekan�k sab�tl�k sağlar [2].

Hücre zarının bazı öneml� fonks�yonları Tablo 3'te özetlenm�şt�r.

3. Hücre Zarında Meydana Gelen Taşıma Olayları

Moleküller�n hücre �ç� �le dışı arasında taşınması temelde pas�f taşıma enerj� gerekt�rmeks�z�n ve akt�f taşıma enerj� 

bağımlı- şekl�nde �k� yolla gerçekleşmekted�r. 

3.1. Pas�f Taşıma

Pas�f taşımanın bas�t d�füzyon, kolaylaştırılmış d�füzyon, osmoz ve filtrasyon olmak üzere dört çeş�d� vardır.

3.1.1. Bas�t D�füzyon: Moleküller�n kapalı b�r ortamda her yerde eş�t dağılım sağlanıncaya kadar yayılmasına bas�t 

d�füzyon den�r. Örneğ�n b�r alkol dolu kabın ağzını açık bırakılması sonucu odaya yayılması ve bu sırada kabın �ç�ndek� 

m�ktarınsa g�derek azalmasıdır. Yan� çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geç�ş söz konusudur ve bu geç�ş ortam �le kap 

eş�t dağılım göster�nceye dek devam eder.

Hücre zarı �ç�n en güzel örnek �se yağda er�yeb�len maddeler�n (oks�jen, üre ve alkol g�b�) ç�ft katlı zar tabakasını çok 

yoğun ortamdan az yoğun ortama olacak şek�lde geçmes�d�r. Yağda er�yen maddeler�n hücre zarında d�füzyon hızını 

molekülün l�p�ttek� er�yeb�l�rl�ğ� bel�rlemekted�r. Bas�t d�füzyonda herhang� b�r kanal olmaksızın eylem�n gerçekleşt�ğ�ne 

d�kkat ed�lmel�d�r.

3.1.2. Kolaylaştırılmış D�füzyon: B�r madden�n özel b�r taşıyıcı prote�n aracılığıyla çok yoğun ortamdan az yoğun 

bulunduğu ortama geç�ş�n� �fade etmekted�r. Yağda er�memeler�ne karşın hücre �ç�n hayat� öneme sah�p olan gl�koz ve 

am�no as�tler�n enerj� gerekt�rmeks�z�n taşınması bu yolla olmaktadır. Burada konunun daha �y� anlaşılması adına taşıyıcı 

prote�nlerden ayrıntıya g�rmeden bahsedeceğ�z. 

Prote�n kanallar hücre zarında bahsed�ld�ğ� üzere �ntegral prote�nlerd�r ve zarı baştanbaşa kat ederler. Bu kanalların 

büyük çoğunluğu b�r veya daha fazla sayıdak� �yon ve moleküller�n taşınması �ç�n seç�c�d�r. Prote�n kanallarının en 

öneml�ler� arasında başlıca sodyum ve potasyum kanalları gelmekted�r. Prote�n kanallar geç�rgenl�ğ� kontrol eden 

s�stemlere sah�pt�rler. Kapıların açılıp-kapanması �k� temel yol aracılığıyla gerçekleş�r:

Voltaj Kapısı: Hücre zarındak� elektr�ksel voltajın değ�ş�m�ne duyarlı olan kapılardır. 

K�myasal Kapısı: Kanal yapısında bulunan prote�n�n özgün bağlayıcı bölges�ne b�r l�gandın bağlanması �le açınıp 

kapanan kapılardır. Bu yüzden bu kapılar l�gand kapılı olarak da adlandırılır.

D�füzyon hızını etk�leyen faktörler Tablo 4'te özetlenm�şt�r.

Şek�l 2. Hücre zarının ve fosfol�p�tler�n yapısı

Hücre Zarının Fonksiyonları

•   H ücre içinde bulunan yaşamsal alan olan sitoplazmayı dış ortamdan ayırarak korur.

•   H ücreleri diğer hücrelerden ayırır.

•   Y aşam için gerekli olan kimyasal reaksiyonların oluşabileceği bir yüzey oluşturur.

•   H ücreye madde giriş ve çıkışını kontrol altına alınmasını sağlar.

•   İ çerdiği proteinlerle reseptör ve enzim görevi sağlar.

•   H ücreye kimlik yani antijenik özellik sağlar

•   S eçici geçirgendir. Yaşam için gerekli dengeyi sağlar

Tablo 3.  Hücre zarının temel fonks�yonları

Difüzyon Hızını Etkileyen Çeşitli Faktörler

•   Molekülün gaz ya da sıvı olması: gazlar daha hızlı difüze olur.

•   Isı: ısı arttıkça difüzyon hızı artar.

•   Molekülün büyüklüğü: difüzyon hızı molekül büyüklüğü ile ters orantılıdır.

•   Difüzyon alanı: difüzyon hızı difüzyon alanı ile doğru orantılıdır.

•   Difüzyon mesafesi: zar kalınlığı ve difüzyon mesafesi arttıkça difüzyon hızı azalır.

Tablo 4.  D�füzyon hızını etk�leyen faktörler
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Ozmoz: Seç�c� geç�rgen b�r zardan suyun yüksek su konsantrasyonu olduğu bölgeden düşük su konsantrasyonu 

olan bölgeye geç�ş�n� �fade eder ve enerj� gerekt�rmez. Aslında ozmoz suyun d�füzyonudur. Ayrıca, su konsantrasyonu 

zarın her �k� yanında suda çözünmüş maddeler�n m�ktarınca bel�rlen�r. Çünkü su, ortamlar arasındak� dengey� sağlamak 

adına çözelt�n�n yoğun olduğu tarafa hareket etmekted�r. 

F�ltrasyon: Zarın �k� tarafı arasındak� h�drostat�k basınç farkı neden�yle, basıncın yüksek olduğu taraftan düşük 

olduğu tarafa doğru sıvı ve beraber�nde er�m�ş küçük moleküller�n geç�ş�ne filtrasyon (süzülme) den�r. İnsan vücudunda 

buna en güzel örnek kap�llerlerdek� ve böbrektek� taşıma olaylarıdır.

3.2. Akt�f Taşıma

Düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru enerj� harcanarak yapılan taşıma olaylarına akt�f taşıma 

denmekted�r. Akt�f taşıma şek�ller� akt�f transport, endos�toz ve egzos�tozdur.

3.2.1. Akt�f Transport: B�r molekülün hücre �ç�ne veya dışına taşınması sırasında grad�yente karşı konularak bu 

durum gerçekleşecekse bu durum akt�f transport olarak adlandırılır ve ATP yan� enerj� bağımlı olarak gerçekleş�r. Vücutta 

kullanılan akt�f transport s�stemler� şunlardır:

Sodyum potasyum pompası: Özell�kle s�n�r hücres� olmak üzere pek çok hücrede yaygın olarak bulunmaktadır. 

Esas görev� elektr�ksel potans�yel fark oluşumunun devamlılığını sağlamaktır.

Kals�yum pompası: Kaslarda ve s�n�r hücreler� başta olmak üzere b�rçok hücrede bulunmaktadır. Kals�yumun 

grad�yente karşı hareket�n� sağlar.

Sodyum bağımlı ko transport: Şeker ve am�no as�tler�n akt�f olarak taşınmasını sağlar. Bağırsaklarda maddeler�n 

em�l�m�nde öneml� görev� bulunmaktadır.

H�drojen bağımlı ko transport: Şeker�n akt�f olarak taşınmasını sağlar. Böbreklerde şeker�n ger� em�lmes�nde 

öneml� role sah�pt�r.

Tablo 5'te akt�f transport mekan�zmasının �şley�ş� özetlenm�şt�r.

3.2.2. Endos�toz: L�p�tler, prote�nler g�b� büyük moleküller ve çok m�ktarda suyun hücre �ç�ne hücre zarı �le çevr�lerek 

alınmasıdır. P�nos�toz, reseptör aracılıklı endos�toz ve fagos�toz olarak üç şek�lde gerçekleş�r.

P�nos�toz: Hücre dışı sıvının damlacıklar şekl�nde hücre �ç�ne alınması anlamına gel�r. Böbrek hücrelerde öneml� 

fonks�yonu vardır. Alınacak sıvı �çer�s�nde çözünmüş düşük molekül ağırlıklı moleküllerde hücre �ç�ne alınmış olur.

Reseprör Aracılı Endos�toz: Hücre dışındak� büyük molekülü tanıyarak ona bağlanan özel reseptörler vasıtasıyla 

olan taşıma b�ç�m�d�r. Bu yolla taşımaya LDL'n�n düşük molekül ağırlıklı l�poprote�n hücre �ç�ne alınması örnek olarak 

ver�leb�l�r. 

Fagos�toz: Büyük moleküller�n ve d�ğer hücreler�n plazma membranını geçerek hücre �ç�ne alınmasıdır. Fagos�toz 

hücren�n yemes� olarak tanımlanır ve buna beyaz kan hücreler�n�n bakter�ler� membranla çevreley�p s�nd�rmes� güzel b�r 

örnek olarak ver�leb�l�r.

3.2.3. Egzos�toz: Hücre dışına çıkarılacak s�toplazm�k vez�küller hüzre zarı �le b�rleşt�rerek atmasıdır. Egzos�tozla 

hücrede s�nd�r�lemeyen moleküller atıldığı g�b�, s�n�r hücreler�nde sentezlenen ve s�n�rler�n �let�ş�m kurmasını sağlayan 

nörotransm�tterler ve salgı bezler�nce üret�len hormonlar bu yolla hücre dışına taşınır [3].

4. S�toplazma ve Organeller

Hücre s�toplazması farklı büyüklükte part�küller ve organellerle doludur.  Moleküller�n �ç�nde dağıldığı sıvı berrak 

kısma s�tozol denmekted�r. Bu sıvıda prote�nler, gl�koz ve elektrol�tler bulunmaktadır. 

Organeller hücre �ç�nde özelleşm�ş görevler� yapan hücren�n alt b�r�mler�d�r. Bu yapılar hücre �ç�n gerekl� olan 

maddeler� sentezlemek, hücreye enerj� sağlamak ve hücre �ç�ne alınan büyük moleküller� s�nd�rmek g�b� farklı 

fonks�yonlarda özelleşm�şt�r.

4.1. Endoplazm�k Ret�kulum 

Hücre zarı �le çek�rdek arasında bulunan kanallar s�stem�d�r ve çek�rdekle hücre zarı arasındak� �l�şk�y� sağlar. L�p�t, 

prote�n (r�bozamlar aracılığıyla) ve kompleks karbonh�dratların üret�ld�ğ� yerd�r. İk� çeş�t endoplazm�k ret�kulum vardır. 

Bunlar:

Granüllü Endoplazm�k Ret�kulum: Üzer�nde r�bozomlar bulunması sebeb�yle bu şek�lde �s�mlend�r�lm�şt�r.

Düz Endoplazm�k Ret�kulum: R�bozom buludurmayan tüplerden oluşan b�r yapıdır.

4.2. Golg� Aygıtı

Yapı ve fonks�yonel yönden endoplazm�k ret�kulum �le yakından �l�şk�l� olan golg� paralel b�r d�z� membran 

formundak� kanallardan oluşmuştur. Salgı yapan hücrelerde gel�şm�şt�r. Görev� endoplazm�k ret�kulumda sentezlenen 

moleküllere fonks�yonel son şek�ller�n� vermek ve bu moleküller� membranla sararak paketlemekt�r. Buna ek olarak 

plazmanın yüzey alanını gen�şlet�lmes� ve yen�lenmes� görev�n� de üstlenmekted�r.

4.3. L�zozom

Hücre �ç� s�nd�r�m� sağlayan organeld�r. Yaklaşık 40 çeş�t enz�m �çermekted�r. L�zozomun zar yapısı �çer�ğ�n�n hücrey� 

s�nd�rmes�n� önler.

4.4. Peroks�zom

Mebranında spes�fik prote�n ve oks�dasyon enz�mler� �çeren organeld�r. Ana görevler�nden b�r� detoks�fikasyondur. 

4.5. R�bozom

Prote�nler�n sentez ed�ld�ğ� organeld�r ve mebrana sah�p değ�ld�r. Prote�n �ç�n gerekl� b�lg� DNA'dan RNA'ya 

aktarılarak r�bozomlarda prote�nler�n oluşturulmasını sağlar. Hücre �ç�n prote�n�n hayat� öneme sah�p olmasından dolayı, 

hücreler b�nlerce r�bozom �çermekted�r.

4.6. M�tokondr�

M�tokondr�ler hücreler�n enerj� üret�m santraller�d�r. B�r� �çerde çok sayıda katlantı yapmış �ç membran ve düzgün b�r 

dış membrandan oluşmaktadır. İç mebranın katlantılı olması yüzey alanının gen�şlemes�n� ve reaks�yon kab�l�yet�n�n 

artması anlamına gelmekted�r. Kend�ne a�t DNA, RNA ve r�bozomu vardır. Bu şu anlama gelmekted�r gerekt�ğ�nde 

çoğalab�l�rler, bölüneb�l�rler, büyüyeb�l�rler ve kend�s� �ç�n gerekl� bazı prote�nler� sentez edeb�l�rler.

5. Çek�rdek (Nükleus)

Hücren�n bölünme ve büyüme g�b� temel faal�yetler�n� yöneten bölümdür. Eukaryot hücrelerde bulunur ve genell�kle 

hücreler tek çek�rdeğe sah�pt�rler. Ç�ft katlı membranöz yapıyla sarılmıştır ve bu membran çok sayıda porlara sah�pt�r. Bu 

porlar vasıtasıyla s�toplazma �le �let�ş�m kurab�l�r. Başlıca görevler�; kalıtım b�lg�s�n� taşımak, hücren�n bölünmes�n� ve 

hücrey� yönetmekt�r. DNA'nın bulunduğu ve bu b�lg�ler�n RNA'ya aktarıldığı yerd�r. DNA moleküller� çek�rdek �ç�nde 

rasgele değ�l, kromozon den�len yapılar �ç�nde prote�n yapılarla b�rl�kte organ�ze olmuş b�ç�mde bulunur.

Aktif transport mekanizması

•   Hücre dışında bulunan molekül, spesifik taşıyıcı proteinine bağlanır

•   Molekül-taşıyıcı protein kompleksi oluşur ve kompleks zarı geçer

•   Bir enzim yardımıyla ATP'den elde edilen enerji molekül-taşıyıcı protein kompleksini birbirinden ayırır.

Tablo 5.  Akt�f transport mekan�zması
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Ozmoz: Seç�c� geç�rgen b�r zardan suyun yüksek su konsantrasyonu olduğu bölgeden düşük su konsantrasyonu 

olan bölgeye geç�ş�n� �fade eder ve enerj� gerekt�rmez. Aslında ozmoz suyun d�füzyonudur. Ayrıca, su konsantrasyonu 

zarın her �k� yanında suda çözünmüş maddeler�n m�ktarınca bel�rlen�r. Çünkü su, ortamlar arasındak� dengey� sağlamak 

adına çözelt�n�n yoğun olduğu tarafa hareket etmekted�r. 

F�ltrasyon: Zarın �k� tarafı arasındak� h�drostat�k basınç farkı neden�yle, basıncın yüksek olduğu taraftan düşük 

olduğu tarafa doğru sıvı ve beraber�nde er�m�ş küçük moleküller�n geç�ş�ne filtrasyon (süzülme) den�r. İnsan vücudunda 

buna en güzel örnek kap�llerlerdek� ve böbrektek� taşıma olaylarıdır.

3.2. Akt�f Taşıma

Düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru enerj� harcanarak yapılan taşıma olaylarına akt�f taşıma 

denmekted�r. Akt�f taşıma şek�ller� akt�f transport, endos�toz ve egzos�tozdur.

3.2.1. Akt�f Transport: B�r molekülün hücre �ç�ne veya dışına taşınması sırasında grad�yente karşı konularak bu 

durum gerçekleşecekse bu durum akt�f transport olarak adlandırılır ve ATP yan� enerj� bağımlı olarak gerçekleş�r. Vücutta 

kullanılan akt�f transport s�stemler� şunlardır:

Sodyum potasyum pompası: Özell�kle s�n�r hücres� olmak üzere pek çok hücrede yaygın olarak bulunmaktadır. 

Esas görev� elektr�ksel potans�yel fark oluşumunun devamlılığını sağlamaktır.

Kals�yum pompası: Kaslarda ve s�n�r hücreler� başta olmak üzere b�rçok hücrede bulunmaktadır. Kals�yumun 

grad�yente karşı hareket�n� sağlar.

Sodyum bağımlı ko transport: Şeker ve am�no as�tler�n akt�f olarak taşınmasını sağlar. Bağırsaklarda maddeler�n 

em�l�m�nde öneml� görev� bulunmaktadır.

H�drojen bağımlı ko transport: Şeker�n akt�f olarak taşınmasını sağlar. Böbreklerde şeker�n ger� em�lmes�nde 

öneml� role sah�pt�r.

Tablo 5'te akt�f transport mekan�zmasının �şley�ş� özetlenm�şt�r.

3.2.2. Endos�toz: L�p�tler, prote�nler g�b� büyük moleküller ve çok m�ktarda suyun hücre �ç�ne hücre zarı �le çevr�lerek 

alınmasıdır. P�nos�toz, reseptör aracılıklı endos�toz ve fagos�toz olarak üç şek�lde gerçekleş�r.

P�nos�toz: Hücre dışı sıvının damlacıklar şekl�nde hücre �ç�ne alınması anlamına gel�r. Böbrek hücrelerde öneml� 

fonks�yonu vardır. Alınacak sıvı �çer�s�nde çözünmüş düşük molekül ağırlıklı moleküllerde hücre �ç�ne alınmış olur.

Reseprör Aracılı Endos�toz: Hücre dışındak� büyük molekülü tanıyarak ona bağlanan özel reseptörler vasıtasıyla 

olan taşıma b�ç�m�d�r. Bu yolla taşımaya LDL'n�n düşük molekül ağırlıklı l�poprote�n hücre �ç�ne alınması örnek olarak 

ver�leb�l�r. 

Fagos�toz: Büyük moleküller�n ve d�ğer hücreler�n plazma membranını geçerek hücre �ç�ne alınmasıdır. Fagos�toz 

hücren�n yemes� olarak tanımlanır ve buna beyaz kan hücreler�n�n bakter�ler� membranla çevreley�p s�nd�rmes� güzel b�r 

örnek olarak ver�leb�l�r.

3.2.3. Egzos�toz: Hücre dışına çıkarılacak s�toplazm�k vez�küller hüzre zarı �le b�rleşt�rerek atmasıdır. Egzos�tozla 

hücrede s�nd�r�lemeyen moleküller atıldığı g�b�, s�n�r hücreler�nde sentezlenen ve s�n�rler�n �let�ş�m kurmasını sağlayan 

nörotransm�tterler ve salgı bezler�nce üret�len hormonlar bu yolla hücre dışına taşınır [3].

4. S�toplazma ve Organeller

Hücre s�toplazması farklı büyüklükte part�küller ve organellerle doludur.  Moleküller�n �ç�nde dağıldığı sıvı berrak 

kısma s�tozol denmekted�r. Bu sıvıda prote�nler, gl�koz ve elektrol�tler bulunmaktadır. 

Organeller hücre �ç�nde özelleşm�ş görevler� yapan hücren�n alt b�r�mler�d�r. Bu yapılar hücre �ç�n gerekl� olan 

maddeler� sentezlemek, hücreye enerj� sağlamak ve hücre �ç�ne alınan büyük moleküller� s�nd�rmek g�b� farklı 

fonks�yonlarda özelleşm�şt�r.

4.1. Endoplazm�k Ret�kulum 

Hücre zarı �le çek�rdek arasında bulunan kanallar s�stem�d�r ve çek�rdekle hücre zarı arasındak� �l�şk�y� sağlar. L�p�t, 

prote�n (r�bozamlar aracılığıyla) ve kompleks karbonh�dratların üret�ld�ğ� yerd�r. İk� çeş�t endoplazm�k ret�kulum vardır. 

Bunlar:

Granüllü Endoplazm�k Ret�kulum: Üzer�nde r�bozomlar bulunması sebeb�yle bu şek�lde �s�mlend�r�lm�şt�r.

Düz Endoplazm�k Ret�kulum: R�bozom buludurmayan tüplerden oluşan b�r yapıdır.

4.2. Golg� Aygıtı

Yapı ve fonks�yonel yönden endoplazm�k ret�kulum �le yakından �l�şk�l� olan golg� paralel b�r d�z� membran 

formundak� kanallardan oluşmuştur. Salgı yapan hücrelerde gel�şm�şt�r. Görev� endoplazm�k ret�kulumda sentezlenen 

moleküllere fonks�yonel son şek�ller�n� vermek ve bu moleküller� membranla sararak paketlemekt�r. Buna ek olarak 

plazmanın yüzey alanını gen�şlet�lmes� ve yen�lenmes� görev�n� de üstlenmekted�r.

4.3. L�zozom

Hücre �ç� s�nd�r�m� sağlayan organeld�r. Yaklaşık 40 çeş�t enz�m �çermekted�r. L�zozomun zar yapısı �çer�ğ�n�n hücrey� 

s�nd�rmes�n� önler.

4.4. Peroks�zom

Mebranında spes�fik prote�n ve oks�dasyon enz�mler� �çeren organeld�r. Ana görevler�nden b�r� detoks�fikasyondur. 

4.5. R�bozom

Prote�nler�n sentez ed�ld�ğ� organeld�r ve mebrana sah�p değ�ld�r. Prote�n �ç�n gerekl� b�lg� DNA'dan RNA'ya 

aktarılarak r�bozomlarda prote�nler�n oluşturulmasını sağlar. Hücre �ç�n prote�n�n hayat� öneme sah�p olmasından dolayı, 

hücreler b�nlerce r�bozom �çermekted�r.

4.6. M�tokondr�

M�tokondr�ler hücreler�n enerj� üret�m santraller�d�r. B�r� �çerde çok sayıda katlantı yapmış �ç membran ve düzgün b�r 

dış membrandan oluşmaktadır. İç mebranın katlantılı olması yüzey alanının gen�şlemes�n� ve reaks�yon kab�l�yet�n�n 

artması anlamına gelmekted�r. Kend�ne a�t DNA, RNA ve r�bozomu vardır. Bu şu anlama gelmekted�r gerekt�ğ�nde 

çoğalab�l�rler, bölüneb�l�rler, büyüyeb�l�rler ve kend�s� �ç�n gerekl� bazı prote�nler� sentez edeb�l�rler.

5. Çek�rdek (Nükleus)

Hücren�n bölünme ve büyüme g�b� temel faal�yetler�n� yöneten bölümdür. Eukaryot hücrelerde bulunur ve genell�kle 

hücreler tek çek�rdeğe sah�pt�rler. Ç�ft katlı membranöz yapıyla sarılmıştır ve bu membran çok sayıda porlara sah�pt�r. Bu 

porlar vasıtasıyla s�toplazma �le �let�ş�m kurab�l�r. Başlıca görevler�; kalıtım b�lg�s�n� taşımak, hücren�n bölünmes�n� ve 

hücrey� yönetmekt�r. DNA'nın bulunduğu ve bu b�lg�ler�n RNA'ya aktarıldığı yerd�r. DNA moleküller� çek�rdek �ç�nde 

rasgele değ�l, kromozon den�len yapılar �ç�nde prote�n yapılarla b�rl�kte organ�ze olmuş b�ç�mde bulunur.

Aktif transport mekanizması

•   Hücre dışında bulunan molekül, spesifik taşıyıcı proteinine bağlanır

•   Molekül-taşıyıcı protein kompleksi oluşur ve kompleks zarı geçer

•   Bir enzim yardımıyla ATP'den elde edilen enerji molekül-taşıyıcı protein kompleksini birbirinden ayırır.

Tablo 5.  Akt�f transport mekan�zması
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6. Hücre İskelet�

Hücren�n şekl�n�, hücre organeller�n�n yer�nde durmasını ve moleküller�n hücre �ç�nde taşınmasını sağlayan prote�n 

yapılardır. Ün yapıdan oluşurlar. Bunlar:

Sentr�yoller: Çek�rdeğe yakın yerleş�ml� olan b�r ç�ft s�l�nd�r�k yapıdır. Üçerl� gruplardan oluşan dokuz tübülden 

meydana gelm�şt�r. Hücre bölünmes� sırasında kromozomların kutuplara çek�lmes�n� sağlamakla görevl�d�r. 

M�krotübüller: Tübül�n den�len alt b�r�mlerden oluşan bu yapının görev� hücren�n stab�l�tes�n� sağlamak ve bununla 

b�rl�kte s�lya ve flagellanın yapısını da oluşturmaktır. 

Akt�n filamentler�: hücren�n esnekl�ğ�n� ve şek�l değ�şt�rmes�n� sağlayan yapılardır.

7. Hücre S�klusu

Hücre s�klusu, temelde b�r hücren�n zaman �ç�nde büyümes� ve buna bağlı olarak bölünmes� anlamına gelen b�r 

sürec� �fade eder. Genet�k açıdan b�rb�r�yle aynı �k� hücren�n oluşumuyla Sonuçlanan olaylar s�ls�les�d�r. Bu süreç 

�çeres�nde hücrede geç�c� b�yok�myasal ve morfoloj�k değ�ş�kl�kler görülmekted�r [4].

 Yaşamsal fonks�yonların devamı açısından hücre s�klusu oldukça öneml�d�r. Çünkü organ�zmayı oluşturan 

hücreler�n büyümes� sonucunda veyahut hücreler�n kaybed�lmeler� durumunda hücreler�n bölünmes� gerekmekted�r.  Bu 

bölünme �se b�r denge ve kontrol altında olmalıdır aks� halde organ�zmanın fonks�yonel ve fizyoloj�k hal� bozularak 

patoloj�k süreçler�n başlaması tet�klenm�ş olur. Bu yüzden hücre s�klusu b�r denet�m altında gerçekleşt�r�l�r. 

Hücre bölünmes� temelde �nterfaz, m�toz ve s�tok�nez olmak üzere üç temel basamaktan oluşmaktadır (Şek�l 2.).

7.1. İnterfaz: Hücreler bölünme �ç�n b�r uyarı almadıkları süreç boyunca �st�rahat fazı olan G0 (Gap) fazında 

beklemekted�rler. Ancak hücreler bölünmek üzere uyarı aldığı zaman m�toz fazına g�rmeden önce b�r hazırlık dönem�ne 

geç�r�rler ve bu süreçte hac�mce büyüme göster�rler. Bu yapılan hazırlık dönem�ne �nterfaz den�r. Bunun amacı yen� 

oluşacak �k� ayrı hücre �ç�n gerekl� olan tüm �ht�yaçları (DNA, prote�n vs. g�b� )bölünmeden önce hazır hale get�rmekt�r. 

İnterfaz aşamasında G1, S ve G2 olmak üzere kend� �ç�nde üç aşamadan oluşmaktadır.

• G1 Fazı: Hücrede bölünmey� tet�kleyen büyüme faktörler�n�n akt�ve 

olduğu bu dönemde, ATP sentez� artarak metebol�zma hızlandırılır. 

Hücrede organel sayısı artar. RNA ve prote�n sentez� yapılarak hücre S 

fazına hazır hale get�r�l�r. Hücrede aksamalar sonucu büyüme �ç�n 

şartalar uygun değ�lse s�klus gec�kt�r�lerek G0 fazına g�rmes� sağlanır.

• S Fazı: Prote�n sentez�n�n maks�muma ulaştığı ve RNA sentez�ne devam 

ed�len bu fazda, DNA sentez� başlar ve DNA �k� katına çıkarılır. Ayrıca bu 

aşamada sentrozomlar kend�n� eşlemeye başlar.

• G2 Fazı: Bu süreçte DNA sentez� artık durmuştur fakat RNA ve prote�n 

sentez�ne devam ed�l�r. Senrozomların eşlenmes� tamamlanarak �k� 

katına çıkar.

7.2. M�toz: Çek�rdeğ�n bölünmes�n�n ve ayrılmasının tamamlandığı fazdır. Profaz, metefaz, anafaz ve telefaz olmak 

üzere beş evres� vardır.

• Profaz: S fazında �k� katına çıkmış olan DNA'nın yoğunlaşıp kromozomlara dönüştüğü evred�r. M�krotübüller m�ttot�k 

ağ oluşturmak üzere yed�den organ�ze olurlar. Çek�rdekç�k r�bozomların üret�ld�ğ� çek�rdek �ç�ndek� özel bölge 

parçalara ayrılır.

• Metafaz: Kromat�dler�n hücren�n �k� kutbu ortasında d�z�ld�ğ� evred�r. 

• Anafaz: Kutupsal m�krotübüller uzayarak m�tot�k kutuplar uzaklaşır. Kromat�dler zıt kutuplara göç ederler.

· Telofaz: Çek�rdeğ�n bölünmes� tamamlandığı ve m�tot�k ağın dağılması �le karakter�ze m�tozun son evres�d�r. Her �k� 

yen� hücren�n kromat�dler� zarla çevrelen�r.

7.3. S�tok�nez: Çek�rdekler�n bölünmes� sonucu s�toplazm�k bölünmen�n gerçekleşerek bölünmen�n tamamlandığı 

evred�r.

Toplam hücre s�klusu 24 saat olan ve hızlı olarak çoğalan b�r hücre �ç�n her b�r temel aşamalar �ç�n geçen ortalama 

süre G1 �ç�n 11 saat, S evres� �ç�n 8 saat, G2 evres� �ç�n 4 saat ve M evres� �ç�n 1 saatt�r [5].

8. Hücre S�klusu Kontrolü

Hücre s�klusu çeş�tl� faktörler tarafından kontrol altında tutulmadığı takd�rde,  hücreler kontrolsüz bölünerek 

çoğalmaya başlar ve bunun sonucunda tümörleşmeye neden olurlar. Bu sebepten dolayı hücre bölünmes�ndek� evreler�n 

bölünmes�n� kontrol eden denetleme noktaları bulunmaktadır. Hücre s�klusu s�kl�nler (cyc), s�kl�n bağımlı k�nazlar (CDK) 

ve s�kl�n bağımlı k�naz �nh�b�törler� (CKI) aracılığıyla kontrol altında tutulmaktadırlar. Temel kontrol �ç�n denetleme 

noktaları G1-S geç�ş�, G2-M geç�ş� ve metafaz-anafaz evreler� arası geç�şte bulunmaktadır. Bu denetleme 

noktalarındak� ana hedef hücren�n bölünmeye devam ed�p edemeyeceğ�ne karar vermekt�r. Hücre G1 noktasında gerekl� 

olan büyüklüğe ulaşmış ve DNA hasar görmem�şse bölünme gerçekleşeb�l�r. G2 noktasında hücren�n yeterl� büyüklüğe 

ulaşıp ulaşmadığı ve DNA hasarı tekrar kontrol ed�l�r. M noktasında �se kromat�dler�n m�krotübüler �ğ �pl�kler�ne 

bağlanmasının kontrolü sağlanarak sağlıklı b�r bölünmen�n sağlanması tem�n ed�l�r [6].

Hücre bölünmes�n�n denetlenmes�nde görev alan yapılar s�kl�n bağımlı k�nazlar, CDK1 -11 ve s�kl�nler, s�kl�n A-D'd�r. 

S�kl�nler bölünmen�n bel�rl� aşamasında hücre tarafından üret�l�r. G1 fazı başlangıcında s�kl�n D sev�yes� yükselme 

göster�rken; s�kl�n E, geç G2 ve S fazlarında yüksel�r. S�kl�n A, S evres�n�n başlangıcından G2 fazının sonuna kadar olan 

süreçte ve s�kl�n B, G2-M geç�ş�nde rol alarak denetlemey� sağlar. Görevler� CDK'ları akt�f forma dönüştürmekt�r. 

CDK'ların görev� �se hedef prote�nler� fosfor�le ed�p, s�klusun devamlılığını sağlamaktır. CDK'lar hücre bölünmes�n�n tüm 

evreler�nde sentez ed�lmeler�ne karşılık �nakt�f durumdadırlar ve s�kl�n prote�n a�les�ne bağlanarak akt�fleşeb�l�rler. Her 

b�r CDK farklı b�r s�kl�nle kompleks oluşturur ve oluşturulan komplekstek� s�kl�n�n t�p� hang� prote�nler�n fosfor�le 

ed�leceğ�n� bel�rler [7]. CDK4 veya CDK6, S�kl�n D �le kompleks yaparak ve CDK2, s�kl�n E �le b�rleşerek G1 fazının düzgün 

şek�lde �lerlemes�n� kontrol eder. CKI'ların görev� �se üst denetç� rolü şekl�nde s�kl�n ve CDK'ların meydana get�rd�ğ� 

kompleks yapıları sıkı b�r şek�lde denetleyerek ve tümör süpresör olarak fonks�yon görmekt�r. C�p/K�p ve INK4/ARF olmak 

üzere �k� çeş�t CKI bulunmaktadır. C�p/K�p'ler CDK2'n�n s�kl�n A ve E �le oluşturduğu kompleksler� bastırırken, CDK2 ve 

6'nın s�kl�n D �le meydana get�rd�ğ� kompleksler�n akt�vasyonunu sağlamaktadır. Bu şu anlama gelmekted�r, C�p/K�p a�les� 

hücre bölünmes�n�n farklı fazlarında hem akt�vatör hem de �nh�b�tör olarak görev almaktadır. INK4/ARF, p16 ve p14 olmak 

üzere �k� prote�n�n kodlanmasını sağlar. Her �k� prote�n hücre bölünmes�n� engelleyerek tümör süpresör etk� oluşturur [8].

Hücre bölünmes�n� tet�kleyen onkogenler (lneu, Her 2, ras, c-myc g�b�) , Rb (ret�noblastom)  ve p53 g�b� tümör 

baskılayıcı genlerde oluşan bozukluklar ve hücre s�klus denetley�c�ler� olan s�kl�n ve CDK'ların akt�v�telerde meydana 

gelen düzens�zl�kler hücren�n çoğalmasında artışa neden olarak ve tümör gel�ş�m�nde öneml� rol oynar [9].
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6. Hücre İskelet�

Hücren�n şekl�n�, hücre organeller�n�n yer�nde durmasını ve moleküller�n hücre �ç�nde taşınmasını sağlayan prote�n 

yapılardır. Ün yapıdan oluşurlar. Bunlar:

Sentr�yoller: Çek�rdeğe yakın yerleş�ml� olan b�r ç�ft s�l�nd�r�k yapıdır. Üçerl� gruplardan oluşan dokuz tübülden 

meydana gelm�şt�r. Hücre bölünmes� sırasında kromozomların kutuplara çek�lmes�n� sağlamakla görevl�d�r. 

M�krotübüller: Tübül�n den�len alt b�r�mlerden oluşan bu yapının görev� hücren�n stab�l�tes�n� sağlamak ve bununla 

b�rl�kte s�lya ve flagellanın yapısını da oluşturmaktır. 

Akt�n filamentler�: hücren�n esnekl�ğ�n� ve şek�l değ�şt�rmes�n� sağlayan yapılardır.

7. Hücre S�klusu

Hücre s�klusu, temelde b�r hücren�n zaman �ç�nde büyümes� ve buna bağlı olarak bölünmes� anlamına gelen b�r 

sürec� �fade eder. Genet�k açıdan b�rb�r�yle aynı �k� hücren�n oluşumuyla Sonuçlanan olaylar s�ls�les�d�r. Bu süreç 

�çeres�nde hücrede geç�c� b�yok�myasal ve morfoloj�k değ�ş�kl�kler görülmekted�r [4].

 Yaşamsal fonks�yonların devamı açısından hücre s�klusu oldukça öneml�d�r. Çünkü organ�zmayı oluşturan 

hücreler�n büyümes� sonucunda veyahut hücreler�n kaybed�lmeler� durumunda hücreler�n bölünmes� gerekmekted�r.  Bu 

bölünme �se b�r denge ve kontrol altında olmalıdır aks� halde organ�zmanın fonks�yonel ve fizyoloj�k hal� bozularak 

patoloj�k süreçler�n başlaması tet�klenm�ş olur. Bu yüzden hücre s�klusu b�r denet�m altında gerçekleşt�r�l�r. 

Hücre bölünmes� temelde �nterfaz, m�toz ve s�tok�nez olmak üzere üç temel basamaktan oluşmaktadır (Şek�l 2.).

7.1. İnterfaz: Hücreler bölünme �ç�n b�r uyarı almadıkları süreç boyunca �st�rahat fazı olan G0 (Gap) fazında 

beklemekted�rler. Ancak hücreler bölünmek üzere uyarı aldığı zaman m�toz fazına g�rmeden önce b�r hazırlık dönem�ne 

geç�r�rler ve bu süreçte hac�mce büyüme göster�rler. Bu yapılan hazırlık dönem�ne �nterfaz den�r. Bunun amacı yen� 

oluşacak �k� ayrı hücre �ç�n gerekl� olan tüm �ht�yaçları (DNA, prote�n vs. g�b� )bölünmeden önce hazır hale get�rmekt�r. 

İnterfaz aşamasında G1, S ve G2 olmak üzere kend� �ç�nde üç aşamadan oluşmaktadır.

• G1 Fazı: Hücrede bölünmey� tet�kleyen büyüme faktörler�n�n akt�ve 

olduğu bu dönemde, ATP sentez� artarak metebol�zma hızlandırılır. 

Hücrede organel sayısı artar. RNA ve prote�n sentez� yapılarak hücre S 

fazına hazır hale get�r�l�r. Hücrede aksamalar sonucu büyüme �ç�n 

şartalar uygun değ�lse s�klus gec�kt�r�lerek G0 fazına g�rmes� sağlanır.

• S Fazı: Prote�n sentez�n�n maks�muma ulaştığı ve RNA sentez�ne devam 

ed�len bu fazda, DNA sentez� başlar ve DNA �k� katına çıkarılır. Ayrıca bu 

aşamada sentrozomlar kend�n� eşlemeye başlar.

• G2 Fazı: Bu süreçte DNA sentez� artık durmuştur fakat RNA ve prote�n 

sentez�ne devam ed�l�r. Senrozomların eşlenmes� tamamlanarak �k� 

katına çıkar.

7.2. M�toz: Çek�rdeğ�n bölünmes�n�n ve ayrılmasının tamamlandığı fazdır. Profaz, metefaz, anafaz ve telefaz olmak 

üzere beş evres� vardır.

• Profaz: S fazında �k� katına çıkmış olan DNA'nın yoğunlaşıp kromozomlara dönüştüğü evred�r. M�krotübüller m�ttot�k 

ağ oluşturmak üzere yed�den organ�ze olurlar. Çek�rdekç�k r�bozomların üret�ld�ğ� çek�rdek �ç�ndek� özel bölge 

parçalara ayrılır.

• Metafaz: Kromat�dler�n hücren�n �k� kutbu ortasında d�z�ld�ğ� evred�r. 

• Anafaz: Kutupsal m�krotübüller uzayarak m�tot�k kutuplar uzaklaşır. Kromat�dler zıt kutuplara göç ederler.

· Telofaz: Çek�rdeğ�n bölünmes� tamamlandığı ve m�tot�k ağın dağılması �le karakter�ze m�tozun son evres�d�r. Her �k� 

yen� hücren�n kromat�dler� zarla çevrelen�r.

7.3. S�tok�nez: Çek�rdekler�n bölünmes� sonucu s�toplazm�k bölünmen�n gerçekleşerek bölünmen�n tamamlandığı 

evred�r.

Toplam hücre s�klusu 24 saat olan ve hızlı olarak çoğalan b�r hücre �ç�n her b�r temel aşamalar �ç�n geçen ortalama 

süre G1 �ç�n 11 saat, S evres� �ç�n 8 saat, G2 evres� �ç�n 4 saat ve M evres� �ç�n 1 saatt�r [5].

8. Hücre S�klusu Kontrolü

Hücre s�klusu çeş�tl� faktörler tarafından kontrol altında tutulmadığı takd�rde,  hücreler kontrolsüz bölünerek 

çoğalmaya başlar ve bunun sonucunda tümörleşmeye neden olurlar. Bu sebepten dolayı hücre bölünmes�ndek� evreler�n 

bölünmes�n� kontrol eden denetleme noktaları bulunmaktadır. Hücre s�klusu s�kl�nler (cyc), s�kl�n bağımlı k�nazlar (CDK) 

ve s�kl�n bağımlı k�naz �nh�b�törler� (CKI) aracılığıyla kontrol altında tutulmaktadırlar. Temel kontrol �ç�n denetleme 

noktaları G1-S geç�ş�, G2-M geç�ş� ve metafaz-anafaz evreler� arası geç�şte bulunmaktadır. Bu denetleme 

noktalarındak� ana hedef hücren�n bölünmeye devam ed�p edemeyeceğ�ne karar vermekt�r. Hücre G1 noktasında gerekl� 

olan büyüklüğe ulaşmış ve DNA hasar görmem�şse bölünme gerçekleşeb�l�r. G2 noktasında hücren�n yeterl� büyüklüğe 

ulaşıp ulaşmadığı ve DNA hasarı tekrar kontrol ed�l�r. M noktasında �se kromat�dler�n m�krotübüler �ğ �pl�kler�ne 

bağlanmasının kontrolü sağlanarak sağlıklı b�r bölünmen�n sağlanması tem�n ed�l�r [6].

Hücre bölünmes�n�n denetlenmes�nde görev alan yapılar s�kl�n bağımlı k�nazlar, CDK1 -11 ve s�kl�nler, s�kl�n A-D'd�r. 

S�kl�nler bölünmen�n bel�rl� aşamasında hücre tarafından üret�l�r. G1 fazı başlangıcında s�kl�n D sev�yes� yükselme 

göster�rken; s�kl�n E, geç G2 ve S fazlarında yüksel�r. S�kl�n A, S evres�n�n başlangıcından G2 fazının sonuna kadar olan 

süreçte ve s�kl�n B, G2-M geç�ş�nde rol alarak denetlemey� sağlar. Görevler� CDK'ları akt�f forma dönüştürmekt�r. 

CDK'ların görev� �se hedef prote�nler� fosfor�le ed�p, s�klusun devamlılığını sağlamaktır. CDK'lar hücre bölünmes�n�n tüm 

evreler�nde sentez ed�lmeler�ne karşılık �nakt�f durumdadırlar ve s�kl�n prote�n a�les�ne bağlanarak akt�fleşeb�l�rler. Her 

b�r CDK farklı b�r s�kl�nle kompleks oluşturur ve oluşturulan komplekstek� s�kl�n�n t�p� hang� prote�nler�n fosfor�le 

ed�leceğ�n� bel�rler [7]. CDK4 veya CDK6, S�kl�n D �le kompleks yaparak ve CDK2, s�kl�n E �le b�rleşerek G1 fazının düzgün 

şek�lde �lerlemes�n� kontrol eder. CKI'ların görev� �se üst denetç� rolü şekl�nde s�kl�n ve CDK'ların meydana get�rd�ğ� 

kompleks yapıları sıkı b�r şek�lde denetleyerek ve tümör süpresör olarak fonks�yon görmekt�r. C�p/K�p ve INK4/ARF olmak 

üzere �k� çeş�t CKI bulunmaktadır. C�p/K�p'ler CDK2'n�n s�kl�n A ve E �le oluşturduğu kompleksler� bastırırken, CDK2 ve 

6'nın s�kl�n D �le meydana get�rd�ğ� kompleksler�n akt�vasyonunu sağlamaktadır. Bu şu anlama gelmekted�r, C�p/K�p a�les� 

hücre bölünmes�n�n farklı fazlarında hem akt�vatör hem de �nh�b�tör olarak görev almaktadır. INK4/ARF, p16 ve p14 olmak 

üzere �k� prote�n�n kodlanmasını sağlar. Her �k� prote�n hücre bölünmes�n� engelleyerek tümör süpresör etk� oluşturur [8].

Hücre bölünmes�n� tet�kleyen onkogenler (lneu, Her 2, ras, c-myc g�b�) , Rb (ret�noblastom)  ve p53 g�b� tümör 

baskılayıcı genlerde oluşan bozukluklar ve hücre s�klus denetley�c�ler� olan s�kl�n ve CDK'ların akt�v�telerde meydana 

gelen düzens�zl�kler hücren�n çoğalmasında artışa neden olarak ve tümör gel�ş�m�nde öneml� rol oynar [9].
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ÖZET

Kanser hücres�n�n yapısını ve morfoloj�s�n� anlamak üzer�ne yapılan çalışmalar, kanser araştırmaları �ç�nde b�l�m 

�nsanlarının zorlandığı alanlardan b�r�d�r. Bu konu üzer�nde son yıllarda çok öneml� çalışmalar yapılmıştır. Bu çok yönlü 

çalışmalar ş�md�ye kadar kanser tedav�s� sürec�ne öneml� katkılar sağlasa da kanser hücreler� b�l�msel çalışmaların b�r 

adım �ler�s�nde olduğundan, çalışmaların hızını düşürmeden devam etmes�ne neden olmaktadır.  İşte tam da bu nedenle 

kanser sürec�n� farklı b�l�msel bakış açıları �le yen�den gözden geç�rmek her zaman öneml� olmaktadır. 

Hücre canlı organ�zmanın yapıtaşıdır ve çok karmaşık b�r düzene sah�pt�r. Bu karmaşık düzen� anlamak �ç�n, kabaca 

hücren�n temel b�leşenler�n�n tek tek gözden geç�r�lmes� gerekmekted�r. Böylece bas�tten karmaşığa normal ve kanserl� 

hücre yapısı �ncelenerek, sorunun kaynağı yen�den kapsamlı ve çok yönlü olarak değerlend�r�leb�lecekt�r. Bu yazının 

temel amacı kanser ve normal hücre arasındak� temel farkları yapısal ve morfoloj�k açıdan değerlend�rmekt�r. Böylece, 

ortaya koyulan bu temel farklılıkların karmaşık kanser problem�n�n çözümüne yen� b�r bakış açısı kazandıracağı 

öngörülmekted�r.
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ABSTRACT

Stud�es on understand�ng the structure and morphology of the cancer cell are one of the areas where sc�ent�sts are 

challenged �n cancer research. In recent years, cr�t�cal stud�es have been conducted on th�s subject. Although these 

mult�d�sc�pl�nary stud�es have contr�buted s�gn�ficantly to the cancer treatment process, s�nce cancer cells are always 

one step ahead of the sc�ent�fic stud�es, they cause them to cont�nue w�thout los�ng speed.  Th�s �s prec�sely why �t �s 

always essent�al to recons�der the cancer process w�th d��erent sc�ent�fic perspect�ves.

The cell �s the bu�ld�ng block of a l�v�ng organ�sm and has a very compl�cated order. In order to understand th�s 

elaborate scheme, �t �s necessary to exam�ne the essent�al components of the cell �nd�v�dually roughly. Thus, by 

exam�n�ng normal and cancerous cell structure from s�mple to complex, the source of the problem can be re-evaluated 

as comprehens�ve and mult�faceted. The pr�mary purpose of th�s paper �s to evaluate the ma�n d��erences between 

cancer and normal cells �n terms of structural and morpholog�cal aspects. Thus, �t �s foreseen that these fundamental 

d��erences w�ll g�ve a new perspect�ve to the solut�on of the complex cancer problem.
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1. G�r�ş

1.1. Hücre 

Organ�zmanın s�nd�r�m, solunum, boşaltım, hareket ve üreme g�b� temel akt�v�teler� çok sayıda hücrede meydana 

gelen karmaşık olaylar sonucu gerçekleş�r. Hücrey� tanımlarken sıklıkla ‘organ�zmanın yapısal ve fonks�yonel en küçük 

b�r�m�’ yan� başka b�r dey�şle ‘yapıtaşı’ olarak �fade etmektey�z. Çok hücrel� organ�zmalarda hücreler temel 

fonks�yonlarının yanı sıra özel yetenekler kazanarak da �şlev görürler (kard�yak hücreler�n�n kontraks�yon yapması veya 
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s�n�r hücreler�n�n �let�mden sorumlu olmaları g�b�). Böylece hücreler özelleşerek organları, organlar s�stemler�, s�stemler 

�se organ�zmayı oluşturur.

Ökaryot�k hücreler, nükleus membranı �le sınırlı b�r veya b�rden fazla nükleus ve s�toplazm�k organeller �çer�rler. 

Yaşam �ç�n gerekl� olan farklı fonks�yonlara sah�p hücreler, şek�l, büyüklük ve �şlev açısından değ�ş�kl�ğe uğramıştır. İnsan 

hücreler� ortalama 3-200µ büyüklükted�r. İnsanlarda yaklaşık 200 farklı hücre, toplamda 1014 taned�r. Y�ne şek�lsel olarak 

yassı, küb�k, pr�zmat�k, yuvarlak, oval, yıldız ya da pram�t şek�ll� olab�l�rler. Nükleus DNA (deoks�r�bonükle�k as�t) 

repl�kasyonu ve RNA (r�bonükle�k as�t) transkr�ps�yonu �ç�n gerekl� enz�mler� ve kalıtsal materyal� �çeren hücre bölümüdür. 

Hücren�n sentez fonks�yonunu, nukleus �ç�nde bulunan genet�k materyal tarafından kontrol ed�l�r. S�toplazma, organel ve 

�nklüzyonları barındırarak, sentez olaylarının gerçekleşt�ğ� bölümdür. Hücreler�n temel yapısal özell�kler�n� �ncelemek �ç�n 

çeş�tl� b�l�m dalları farklı araştırma tekn�kler� kullanır. H�stoloj� doku b�l�m�d�r ve amacı hücre, doku, organların temel 

farklarını m�kroskob�k olarak görünür hale get�rmekt�r. Bu nedenle farklı h�stoloj�k boyalar ve tekn�kler kullanılarak 

normal hücreler�n morfoloj�ler� bel�rleneb�lmekted�r. Bu boya ve tekn�klerden rut�nde kullanılanı kabaca hücre 

bölümler�n�n farklı �çer�kler�nden yararlanarak hücrey� farklı m�kroskoplar altında görünür ve �nceleneb�l�r hale 

get�rmekted�r [1]. 

Kanser gel�ş�m�ne neden olan temel mekan�zma, kanser hücreler�n�n sürekl� çoğalmasından kaynaklanır. Normal 

hücre davranışını kontrol eden s�nyallere uygun şek�lde cevap vermek yer�ne, kanser hücreler� kontrolsüz b�r şek�lde 

büyür ve bölünür. Böylece g�derek normal doku ve organları �st�la eder ve sonunda tüm vücuda yayılır. Kanser hücreler� 

tarafından görülen bu büyüme kontrolü kaybı, karmaşık hücre düzenley�c� s�stemlerde meydana gelen anormall�kler�n 

sonucudur [2].

Kanser davranışları ve tedav�ye yanıtları arasında değ�ş�kl�k göstereb�len çok çeş�tl� kanser türler� tanımlan-

mıştır. Kanser patoloj�s�nde en öneml� husus, özgün, bel�rl� b�r yerde sınırlı kalan �y� huylu (ben�gn) ve vücutta başka 

yerler� �st�la eden kötü huylu (mal�gn) tümörler arasındak� ayrımdır. Kötü huylu tümörler hem normal dokuyu �st�la etme 

hem de dolaşım s�stem� veya lenfat�k s�stemler vasıtasıyla vücutta yayılma kab�l�yet�ne sah�pt�r (metastaz). 

1.2. Kanser hücres� ve normal hücren�n yapısal farklılıkları

Normal ve kanserl� hücre farklarını tartışırken öncel�kl� olarak yapısal özell�kler�ne yan� temel organel farklılıklarına 

değ�nmek gerek�r. Normal ve kanserl� hücren�n ayırt ed�c� bell� başlı temel kr�terler� vardır.  Kanser hücreler�nde; hücre 

döngüsü hızlanır. Bununla b�rl�kte genom�k değ�ş�kl�kler meydana gel�r ve hücre büyümes�n�n kontrolü kaybolur. Bu 

şek�lde meydana gelen �st�lacı büyüme hücre mob�l�tes�n�n artmasına, kemotaks�s sürec�n�n bozulmasına ve hücre 

yüzey�nde değ�ş�mlere neden olur. Kabaca morfoloj�k olarak, kanserl� hücre, düzens�z b�r boyuta ve şekle sah�p büyük b�r 

çek�rdek �le karakter�ze ed�l�r. Kanserl� hücrede nükleolus bel�rg�nd�r, s�toplazma azdır. S�toplazma yoğun renkl� boyanır 

veya tam ters�ne soluk da �zleneb�l�r.  

Kanser hücreler�n�n çek�rdeğ�, tümörün mal�gn�tes�n�n değerlend�r�lmes�nde ana rolü oynar. Değ�ş�kl�kler hücre 

yüzey�, hacm�, çek�rdek / s�toplazma oranı, şekl� ve yoğunluğu yanı sıra yapı ve homojenl�ğ� �le de �lg�l�d�r. Hücre 

çek�rdeğ�nde görülen yapısal değ�ş�mler, nükleusun segmentasyonu, �nvaj�nasyonların görülmes�, heteromat�n yapıdak� 

azalma, kromat�ndek� değ�ş�kl�kler, �nterkromat�n ve per�kromat�n granüller�n�n artışı, nükleer membran gözenekler�n�n 

artışı, �nklüzyon oluşumları g�b� karmaşık oluşumlar �le �lg�l�d�r. Kanserl� hücren�n nükleolusu h�pertrofikt�r. Bununla 

b�rl�kte kanserl� hücrede nükleolus �çer�ğ�nde makro ve m�kro ayrılmalar, nükleolusun zara doğru hareket�, nükleolus 

�çer�ğ�nde nümer�k artış ve nükleer zar �le nukleolus arasında �ntranukleer kanal�küler s�stemler�n oluşumu �le karakter�ze 

ed�l�r.  

Kanser hücres�n�n mal�gn�tes�nde m�toz akt�v�tes� öneml�d�r. Normal hücrelere kıyasla kanser hücres�nde m�toz 

sayısı arttıkça, m�tot�k �ğdek� kusurlar artar ve böylece at�p�k m�tozların ve at�p�k kromozom formlarının oluşmasına neden 

olur. Genet�k materyalde meydana gelen bu tür değ�ş�mler, farklı hücre klonlarının oluşumuna neden olmaktadır. Yoğun 

anaplast�k tümörlerde, devasa çek�rdekler�n ve çok çek�rdekl� hücreler�n oluşumu, bu hücreler�n anormal bölündüğünün 

kanıtıdır [1].

1.3. Normal hücre ve kanserl� hücreler�n organel yönünden farklılıkları 

Normal hücrelerde, plazma membranı �le dış ortamdan ayrılan, �ç�nde organeller� barındıran yapı s�toplazmadır.  

Kanserl� hücrelerde, s�toplazma değ�ş�me uğrar, yen� yapılar ortaya çıkar veya normal yapılar kaybolur. S�toplazmada 

r�bozomal ve haberc� RNA b�r�k�m� �le hücreler bazofil�k hale gel�r. Mal�gn hücreler, oldukça yoğun m�ktarda bulunan 

vakuoller �le s�toplazmanın azalmasına neden olur [1, 3].

Kanserl� hücrelerde organeller farklaşır. Normal hücrelerde granüllü endoplazm�k ret�kulum, üzer�ne tutunan 

r�bozomlarla beraber prote�n sentez�nde görev almaktadır. Kanserl� hücren�n granüllü endoplazm�k ret�kulumu 

bas�tleşm�ş b�r yapıya sah�pt�r. Endoplazm�k ret�kulumda degranülasyon ve parmak �z� benzer� oluşumlar �zlen�r. 

 Granüler endoplazm�k ret�kulumun tümör hücreler�nde azalması, hücre büyümes� �ç�n gerekl� olan prote�nler�n üret�m�n� 

gösteren serbest r�bozom ve pol�zomların artmasıyla b�rl�kte ortaya çıkar. Bazı kanser türler�nde �se parçalı granüler 

endoplazm�k ret�kulumun s�toplazma �ç�nde b�r�kt�ğ� �fade ed�lm�şt�r [3, 4].

Normal b�r hücrede endoplazm�k ret�kulumun dış yüzünde r�bozom olmaması neden�yle agranüler endoplazm�k 

ret�kulum �sm�n� alan organel, s�toplazmada granüllü endoplazm�k ret�kulum ve Golg� kompleks�n�n memranları �le 

devamlılık göster�r. Agranüler endoplazm�k ret�kulum l�p�t b�yosentez�, �nterselüler madde transportu, membran 

fosfol�p�tler�n�n sentezlenmes�, gl�kojen metabol�zması, detoks�fikasyon ve kasların kasılması g�b� �şlevler� yer�ne get�r�r. 

Agranüler endoplazm�k ret�kulum kanser�n başlangıç dönem�nde h�perakt�v�te �le bağlantılı olarak h�perplast�k 

görünümded�r. Ancak mal�gn�te arttıkça agranüler endoplazm�k ret�kulum hücrede azalmaya başlar [3].  

Golg� kompleks�, hücre �ç� taşınmanın “kalb�” olarak kabul ed�len oldukça d�nam�k b�r organeld�r. 1873 yılında 

Cam�llo Golg� tarafından keşfed�lmes�nden bu yana s�toplazm�k organeller�n en g�zeml�ler�nden b�r� olmaya devam 

ed�yor. T�p�k b�r memel� hücres�nde Golg� kompleks�, b�rb�r�ne paralel düzlenm�ş çok sayıda, d�sk şekl�ndek� sarnıçtan 

oluşur. Golg� �le �lg�l� gerçekleşen hücre �ç� trafiğe, dyne�n, k�nes�n ve myos�n fam�lyalarının üyeler� de dah�l olmak üzere 

çok farklı motor prote�nler aracılık eder.  Bununla b�rl�kte, stres, alkol ve b�rçok farmakoloj�k �lacın zararlı etk�s�n�n azaltıl-

masında Golg�, çok öneml� görevler� üstlenmekted�r. Bundan ell� yıl önces�nde elektron m�kroskop �lk keşfed�ld�ğ�nde 

kanser hücreler�nde Golg�’n�n parçalandığı �fade ed�l�rken, son yıllarda bunun çok öneml� nedenler� ve Sonuçları 

keşfed�lm�şt�r. Kanser hücreler�nde Golg� kompleks�, anormal gl�kos�lasyon, Ras GTPazlarının anormal ekspresyonu, 

k�nazların düzens�zl�ğ� ve m�yoz�n motor prote�nler�n�n h�perakt�v�tes� dah�l olmak üzere pek çok süreçte rol oynamak-

tadır. Memel� Golg� kompleks�, çok �y� organ�ze olmuş b�yosentet�k adımlara göre yüksek oranda organ�ze ed�len 250'den 

fazla gl�koz�ltransferazdan oluşan merkez� gl�kos�lasyon �stasyonudur [5]. İlg�nç b�r şek�lde, Golg� morfoloj�s�ndek� 

bozulma, bu enz�mler�n yen�den sıralanmasına neden olur ve bu da spes�fik gl�kos�l ep�toplarının oluşumuna yol 

açar. Kanserde �y� tanınan anormal gl�kos�lasyon, hem kl�n�k ortamlarda hem de deneysel modellerde tesp�t ed�len b�r 

metastat�k hücre fenot�p�yle �l�şk�l� s�al�lasyon artışını meydana get�r�r [6]. Farklı s�al�de ed�lm�ş ant�jenler�n aşırı 

ekspresyonunun sadece tümör progresyonu �le anlamlı b�r korelasyona sah�p olmadığı, ayrıca kanser hücreler�n� 

apoptozdan koruyab�ld�ğ� ve tedav�ye d�renç göstereb�leceğ� öne sürülen yaygın b�r görüştür [7].

Kanser hücreler�nde Golg� matr�ks�n�n prote�n �çer�ğ�nde değ�ş�mler meydana gelmekted�r. G�ant�n en yüksek 

moleküler ağırlıklı (376 kDa) Golg� matr�x prote�n�d�r.  Golg�'n�n �ler� prostat kanser�nde parçalanmasına g�ant�n�n 

bozulmuş d�mer�zasyonunun eşl�k ett�ğ� de göster�lm�şt�r [8]. G�ant�n ded�mer�zasyonunun Golg� yapısının kırılganlığına 

neden olab�leceğ� açıkça görülmekted�r. 

Golg� membranlarının d�nam�ğ�, d�ğer s�to-�skelet prote�nler� arasındak� �l�şk� �le kontrol ed�l�r. B�rçok durumda, 

Golg� �le �l�şk�l� m�yos�n m�ktarının artması agres�f kanserler �le �l�şk�l�d�r. Örneğ�n, baş ve boyun skuamöz hücrel� 

kars�nomasında, kolorektal kanserde Myos�n Va [9] ve prostat kanser�nde Myos�n VI [10] ve fazla Myos�n 1b ekspresyonu 
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�se organ�zmayı oluşturur.

Ökaryot�k hücreler, nükleus membranı �le sınırlı b�r veya b�rden fazla nükleus ve s�toplazm�k organeller �çer�rler. 

Yaşam �ç�n gerekl� olan farklı fonks�yonlara sah�p hücreler, şek�l, büyüklük ve �şlev açısından değ�ş�kl�ğe uğramıştır. İnsan 

hücreler� ortalama 3-200µ büyüklükted�r. İnsanlarda yaklaşık 200 farklı hücre, toplamda 1014 taned�r. Y�ne şek�lsel olarak 

yassı, küb�k, pr�zmat�k, yuvarlak, oval, yıldız ya da pram�t şek�ll� olab�l�rler. Nükleus DNA (deoks�r�bonükle�k as�t) 

repl�kasyonu ve RNA (r�bonükle�k as�t) transkr�ps�yonu �ç�n gerekl� enz�mler� ve kalıtsal materyal� �çeren hücre bölümüdür. 

Hücren�n sentez fonks�yonunu, nukleus �ç�nde bulunan genet�k materyal tarafından kontrol ed�l�r. S�toplazma, organel ve 

�nklüzyonları barındırarak, sentez olaylarının gerçekleşt�ğ� bölümdür. Hücreler�n temel yapısal özell�kler�n� �ncelemek �ç�n 

çeş�tl� b�l�m dalları farklı araştırma tekn�kler� kullanır. H�stoloj� doku b�l�m�d�r ve amacı hücre, doku, organların temel 

farklarını m�kroskob�k olarak görünür hale get�rmekt�r. Bu nedenle farklı h�stoloj�k boyalar ve tekn�kler kullanılarak 

normal hücreler�n morfoloj�ler� bel�rleneb�lmekted�r. Bu boya ve tekn�klerden rut�nde kullanılanı kabaca hücre 

bölümler�n�n farklı �çer�kler�nden yararlanarak hücrey� farklı m�kroskoplar altında görünür ve �nceleneb�l�r hale 

get�rmekted�r [1]. 

Kanser gel�ş�m�ne neden olan temel mekan�zma, kanser hücreler�n�n sürekl� çoğalmasından kaynaklanır. Normal 

hücre davranışını kontrol eden s�nyallere uygun şek�lde cevap vermek yer�ne, kanser hücreler� kontrolsüz b�r şek�lde 

büyür ve bölünür. Böylece g�derek normal doku ve organları �st�la eder ve sonunda tüm vücuda yayılır. Kanser hücreler� 

tarafından görülen bu büyüme kontrolü kaybı, karmaşık hücre düzenley�c� s�stemlerde meydana gelen anormall�kler�n 

sonucudur [2].

Kanser davranışları ve tedav�ye yanıtları arasında değ�ş�kl�k göstereb�len çok çeş�tl� kanser türler� tanımlan-

mıştır. Kanser patoloj�s�nde en öneml� husus, özgün, bel�rl� b�r yerde sınırlı kalan �y� huylu (ben�gn) ve vücutta başka 

yerler� �st�la eden kötü huylu (mal�gn) tümörler arasındak� ayrımdır. Kötü huylu tümörler hem normal dokuyu �st�la etme 

hem de dolaşım s�stem� veya lenfat�k s�stemler vasıtasıyla vücutta yayılma kab�l�yet�ne sah�pt�r (metastaz). 

1.2. Kanser hücres� ve normal hücren�n yapısal farklılıkları

Normal ve kanserl� hücre farklarını tartışırken öncel�kl� olarak yapısal özell�kler�ne yan� temel organel farklılıklarına 

değ�nmek gerek�r. Normal ve kanserl� hücren�n ayırt ed�c� bell� başlı temel kr�terler� vardır.  Kanser hücreler�nde; hücre 

döngüsü hızlanır. Bununla b�rl�kte genom�k değ�ş�kl�kler meydana gel�r ve hücre büyümes�n�n kontrolü kaybolur. Bu 

şek�lde meydana gelen �st�lacı büyüme hücre mob�l�tes�n�n artmasına, kemotaks�s sürec�n�n bozulmasına ve hücre 

yüzey�nde değ�ş�mlere neden olur. Kabaca morfoloj�k olarak, kanserl� hücre, düzens�z b�r boyuta ve şekle sah�p büyük b�r 

çek�rdek �le karakter�ze ed�l�r. Kanserl� hücrede nükleolus bel�rg�nd�r, s�toplazma azdır. S�toplazma yoğun renkl� boyanır 

veya tam ters�ne soluk da �zleneb�l�r.  

Kanser hücreler�n�n çek�rdeğ�, tümörün mal�gn�tes�n�n değerlend�r�lmes�nde ana rolü oynar. Değ�ş�kl�kler hücre 

yüzey�, hacm�, çek�rdek / s�toplazma oranı, şekl� ve yoğunluğu yanı sıra yapı ve homojenl�ğ� �le de �lg�l�d�r. Hücre 

çek�rdeğ�nde görülen yapısal değ�ş�mler, nükleusun segmentasyonu, �nvaj�nasyonların görülmes�, heteromat�n yapıdak� 

azalma, kromat�ndek� değ�ş�kl�kler, �nterkromat�n ve per�kromat�n granüller�n�n artışı, nükleer membran gözenekler�n�n 

artışı, �nklüzyon oluşumları g�b� karmaşık oluşumlar �le �lg�l�d�r. Kanserl� hücren�n nükleolusu h�pertrofikt�r. Bununla 

b�rl�kte kanserl� hücrede nükleolus �çer�ğ�nde makro ve m�kro ayrılmalar, nükleolusun zara doğru hareket�, nükleolus 

�çer�ğ�nde nümer�k artış ve nükleer zar �le nukleolus arasında �ntranukleer kanal�küler s�stemler�n oluşumu �le karakter�ze 

ed�l�r.  

Kanser hücres�n�n mal�gn�tes�nde m�toz akt�v�tes� öneml�d�r. Normal hücrelere kıyasla kanser hücres�nde m�toz 

sayısı arttıkça, m�tot�k �ğdek� kusurlar artar ve böylece at�p�k m�tozların ve at�p�k kromozom formlarının oluşmasına neden 

olur. Genet�k materyalde meydana gelen bu tür değ�ş�mler, farklı hücre klonlarının oluşumuna neden olmaktadır. Yoğun 

anaplast�k tümörlerde, devasa çek�rdekler�n ve çok çek�rdekl� hücreler�n oluşumu, bu hücreler�n anormal bölündüğünün 

kanıtıdır [1].

1.3. Normal hücre ve kanserl� hücreler�n organel yönünden farklılıkları 

Normal hücrelerde, plazma membranı �le dış ortamdan ayrılan, �ç�nde organeller� barındıran yapı s�toplazmadır.  

Kanserl� hücrelerde, s�toplazma değ�ş�me uğrar, yen� yapılar ortaya çıkar veya normal yapılar kaybolur. S�toplazmada 

r�bozomal ve haberc� RNA b�r�k�m� �le hücreler bazofil�k hale gel�r. Mal�gn hücreler, oldukça yoğun m�ktarda bulunan 

vakuoller �le s�toplazmanın azalmasına neden olur [1, 3].

Kanserl� hücrelerde organeller farklaşır. Normal hücrelerde granüllü endoplazm�k ret�kulum, üzer�ne tutunan 

r�bozomlarla beraber prote�n sentez�nde görev almaktadır. Kanserl� hücren�n granüllü endoplazm�k ret�kulumu 

bas�tleşm�ş b�r yapıya sah�pt�r. Endoplazm�k ret�kulumda degranülasyon ve parmak �z� benzer� oluşumlar �zlen�r. 

 Granüler endoplazm�k ret�kulumun tümör hücreler�nde azalması, hücre büyümes� �ç�n gerekl� olan prote�nler�n üret�m�n� 

gösteren serbest r�bozom ve pol�zomların artmasıyla b�rl�kte ortaya çıkar. Bazı kanser türler�nde �se parçalı granüler 

endoplazm�k ret�kulumun s�toplazma �ç�nde b�r�kt�ğ� �fade ed�lm�şt�r [3, 4].

Normal b�r hücrede endoplazm�k ret�kulumun dış yüzünde r�bozom olmaması neden�yle agranüler endoplazm�k 

ret�kulum �sm�n� alan organel, s�toplazmada granüllü endoplazm�k ret�kulum ve Golg� kompleks�n�n memranları �le 

devamlılık göster�r. Agranüler endoplazm�k ret�kulum l�p�t b�yosentez�, �nterselüler madde transportu, membran 

fosfol�p�tler�n�n sentezlenmes�, gl�kojen metabol�zması, detoks�fikasyon ve kasların kasılması g�b� �şlevler� yer�ne get�r�r. 

Agranüler endoplazm�k ret�kulum kanser�n başlangıç dönem�nde h�perakt�v�te �le bağlantılı olarak h�perplast�k 

görünümded�r. Ancak mal�gn�te arttıkça agranüler endoplazm�k ret�kulum hücrede azalmaya başlar [3].  

Golg� kompleks�, hücre �ç� taşınmanın “kalb�” olarak kabul ed�len oldukça d�nam�k b�r organeld�r. 1873 yılında 

Cam�llo Golg� tarafından keşfed�lmes�nden bu yana s�toplazm�k organeller�n en g�zeml�ler�nden b�r� olmaya devam 

ed�yor. T�p�k b�r memel� hücres�nde Golg� kompleks�, b�rb�r�ne paralel düzlenm�ş çok sayıda, d�sk şekl�ndek� sarnıçtan 

oluşur. Golg� �le �lg�l� gerçekleşen hücre �ç� trafiğe, dyne�n, k�nes�n ve myos�n fam�lyalarının üyeler� de dah�l olmak üzere 

çok farklı motor prote�nler aracılık eder.  Bununla b�rl�kte, stres, alkol ve b�rçok farmakoloj�k �lacın zararlı etk�s�n�n azaltıl-

masında Golg�, çok öneml� görevler� üstlenmekted�r. Bundan ell� yıl önces�nde elektron m�kroskop �lk keşfed�ld�ğ�nde 

kanser hücreler�nde Golg�’n�n parçalandığı �fade ed�l�rken, son yıllarda bunun çok öneml� nedenler� ve Sonuçları 

keşfed�lm�şt�r. Kanser hücreler�nde Golg� kompleks�, anormal gl�kos�lasyon, Ras GTPazlarının anormal ekspresyonu, 

k�nazların düzens�zl�ğ� ve m�yoz�n motor prote�nler�n�n h�perakt�v�tes� dah�l olmak üzere pek çok süreçte rol oynamak-

tadır. Memel� Golg� kompleks�, çok �y� organ�ze olmuş b�yosentet�k adımlara göre yüksek oranda organ�ze ed�len 250'den 

fazla gl�koz�ltransferazdan oluşan merkez� gl�kos�lasyon �stasyonudur [5]. İlg�nç b�r şek�lde, Golg� morfoloj�s�ndek� 

bozulma, bu enz�mler�n yen�den sıralanmasına neden olur ve bu da spes�fik gl�kos�l ep�toplarının oluşumuna yol 

açar. Kanserde �y� tanınan anormal gl�kos�lasyon, hem kl�n�k ortamlarda hem de deneysel modellerde tesp�t ed�len b�r 

metastat�k hücre fenot�p�yle �l�şk�l� s�al�lasyon artışını meydana get�r�r [6]. Farklı s�al�de ed�lm�ş ant�jenler�n aşırı 

ekspresyonunun sadece tümör progresyonu �le anlamlı b�r korelasyona sah�p olmadığı, ayrıca kanser hücreler�n� 

apoptozdan koruyab�ld�ğ� ve tedav�ye d�renç göstereb�leceğ� öne sürülen yaygın b�r görüştür [7].

Kanser hücreler�nde Golg� matr�ks�n�n prote�n �çer�ğ�nde değ�ş�mler meydana gelmekted�r. G�ant�n en yüksek 

moleküler ağırlıklı (376 kDa) Golg� matr�x prote�n�d�r.  Golg�'n�n �ler� prostat kanser�nde parçalanmasına g�ant�n�n 

bozulmuş d�mer�zasyonunun eşl�k ett�ğ� de göster�lm�şt�r [8]. G�ant�n ded�mer�zasyonunun Golg� yapısının kırılganlığına 

neden olab�leceğ� açıkça görülmekted�r. 

Golg� membranlarının d�nam�ğ�, d�ğer s�to-�skelet prote�nler� arasındak� �l�şk� �le kontrol ed�l�r. B�rçok durumda, 

Golg� �le �l�şk�l� m�yos�n m�ktarının artması agres�f kanserler �le �l�şk�l�d�r. Örneğ�n, baş ve boyun skuamöz hücrel� 

kars�nomasında, kolorektal kanserde Myos�n Va [9] ve prostat kanser�nde Myos�n VI [10] ve fazla Myos�n 1b ekspresyonu 
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tanımlanmıştır. Myos�n 1b doğrudan Golg� fosfoprote�n 3 (GOLPH3) �le etk�leş�me g�rer ve bağlantıları Golg� d�spersalını 

tet�kler [11]. Aşırı eksprese ed�lm�ş GOLPH3'ün prostat, meme, gastr�k kanserde prol�ferasyon ve tümör oluşumunu 

arttırdığı göz önüne alındığında [12-14], Myos�n 18'�n doğrudan Golg� morfoloj�s�n� düzenled�ğ� anlaşılmaktadır. 

Golg�'n�n parçalanması tüm apoptoz sürec�nde öneml� b�r olaydır [15]. Golg� lokal�ze kaspaz-2 ve kaspaz-3, genel 

olarak apoptozda merkez� oyuncular olarak kabul ed�l�r, çünkü bunlar golg�n 160 [16], g�ant�n [17], Golg� matr�ks prote�n 

130(GM130) [18] dah�l olmak üzere b�rkaç golj�n ve Golg� yen�den düzenleme ve �st�fleme prote�nler� (Golg� ReAssembly 

Stack�ng Prote�ns, GRASP) g�b� golg�n�n yapısal prote�nler�n�n bölünmes�ne aracılık eder. Bu yapısal prote�nler�n eş 

zamanlı olarak bozulması Golg�'n�n öneml� derecede bölünmes�ne yol açar. 

Şaşırtıcı olan şeylerden b�r� de normal koşullar altında Golg�’n�n, m�toz bölünmen�n başında G2 kontrol noktasında 

görev almasıdır [19]. Ancak normal süreçte DNA hasar gördüğünde hücreler G2'de durdurulab�l�r, bu nedenle olası kanser 

gel�ş�m� engellenm�ş olur [20]. Eğer hasar varsa bu noktada, hücreler apoptoz geç�rmel�d�r. K�myasal G2 kontrol noktası 

önley�c�ler� tarafından başlatılan bu harak�r� mekan�zması, kanser�n modern tedav�s�nde temel stratej�lerden b�r�d�r 

[21]. Bu mekan�zma olmadan hücreler hab�s hale gel�r ve kalıcı olarak G2'ye özgü parçalanmış Golg� yapısı serg�ler 

[22]. Tümör hücreler�n�n apoptozu geçers�z hale get�rme yeteneğ�, kanser�n en bel�rg�n özell�kler�nden b�r�d�r. 

Proapoptot�k prote�n�n baskılanması �ç�n çeş�tl� ant�-apoptot�k, transkr�ps�yon, translasyon ve translasyon sonrası 

düzenleme dah�l mekan�zmalar olmak üzere, kanser hücreler� tarafından hayatta kalma �ç�n kullanılmaktadır . Bu olaylara 

Golg�'dek� kaspasların düzens�zl�ğ�n�n de eşl�k ed�p etmed�ğ� bel�rs�zd�r, ancak hücren�n yapısal bozulmasının ger� 

dönüşümsüz olarak apoptoz�se yol açtığı göz önüne alındığında Golg� �le �l�şk�s� muhtemel görünmekted�r.

Özetle, Golg� kompleks�n�n düzenl� faal�yet gösterememes�, kanser hücreler�n�n hayatta kalması �ç�n öneml� 

koşullardan b�r� olarak gözüküyor. B�r yandan, parçalanmış Golg� fenot�p� kars�nojenez�n neden� olmakla b�rl�kte, d�ğer 

yandan kanser �lerlemes�n�n b�r sonucu olarak düşünüleb�l�r. Bu nedenle, “Golg� parçalanması 1  kanser �lerlemes�” kısır 

b�r döngü şekl�nde devam etmekted�r. Gelecek çalışmalarda Golg�’ye bağlı tedav� seçenekler�n�n kanser� engelley�p 

engellemeyeceğ� merak konusu hal�ne gelm�şt�r [5, 23]. 

M�tokondr� hücreler �ç�n gerekl� enerj�y� sağlayan organeld�r. Kanserl� hücrelerde m�tokondr� boyutu artar. Aynı 

zamanda kanser hücres�n�n m�tokondr�s�n�n şek�l ve hacm�nde değ�ş�kl�kler gözlen�r. Anormal gl�kol�z neden�yle kanser 

hücreler�nde, l�teratürde “Warburg fenomen�” olarak da b�l�nen m�tokondr� zar yapısında değ�ş�mler meydana gel�r. 

Matr�kste �nklüzyonlar ve buna bağlı olarak pyknot�c görüntüler ortaya çıkab�l�r [24]. Transm�syon elektron m�kroskopta 

yapılan b�r çalışmada pankreas kanser� hücreler�n�n, kanser metastazı �le �lg�l� olduğu düşünülen normal fibroblast 

hücreler� �le muamele ed�lmes� sonucunda, normal fibroblast hücreler�n�n tutarsız boyutlara sah�p olmaya başladığı ve 

yoğun prol�ferasyon gösterd�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Bunun yanında normal fibroblast hücreler� kanserl� hücrelerle b�rl�kte 

kültüre ed�ld�ğ�nde, bu hücreler�n 10 gün sonra b�r veya �k� adet, çok büyük hücre çek�rdeğ�ne sah�p olduğu, s�toplazmada 

çok sayıda parçalı granüler endoplazm�k ret�kuluma ve m�tokondr�ye sah�p olduğu ve paralel şek�lde düzenlenm�ş 

subkapsüler flamentlere sah�p olduğu bel�rt�lm�şt�r. Pankreas kanser� hücreler�n�n �se düzens�z b�r çek�rdeğe sah�p 

olduğu, granüllü endoplazm�k ret�kulumca zeng�n olduğu ve flament yapılarını barındırdığı tesp�t ed�lm�şt�r. B�r kanser 

bel�rtec� olarak kullanılan v�ment�n �mmünolokal�zasyonunun hem normal hem kanserl� hücrelerde poz�t�f olduğu da 

�fade ed�lm�şt�r. M�tokondr�n�n kanserl� hücren�n artan enerj� �ht�yacına yönel�k olarak morfoloj�k değ�ş�mler göstermes� 

doğal b�r süreçt�r. Ayrıca bu çalışmada kültürde kanser hücreler� �le beraber bulunan normal hücreler�n m�tot�k kapas�tes� 

de artmıştır [25].

Warburg, kanser�n m�tokondr�de ger� dönüşü olmayan b�r yaralanmadan kaynaklandığını, ardından gl�kol�z 

sürec�ndek� artışı ortaya koymuştur [26]. Ancak artan kanıtlar m�tokondr�yal fonks�yonun kanser hücreler� �ç�n gerekl� 

olduğunu göstermekted�r [24]. Tr�karboks�l�k as�t döngüsü (TCA) sürekl� b�r metabol�k ara madde tem�n�, l�p�d, nükle�k 

as�t ve prote�n b�yosentez�n� besler böylece kanser hücres� çoğalması �ç�n gerekl� olan redoks üret�m�n� de sağlamış olur 

[27, 28]. 

Normal hücre s�toplazmasında bulunan b�r d�ğer organel peroks�zomlardır. Özell�kle karac�ğer ve böbrek 

dokusunda çok sayıda ve büyük şek�ll� olarak bulunan peroks�zomlar m�kroc�s�mler olarak da adlandırılır. Fonks�yonel 

olarak h�drojen peroks�t� yıkan katalaz ve peroks�dazları �çer�r. Normal hücrelerde peroks�zomlar s�toplazm�k h�drojen 

peroks�t� düzenleyerek hücrey� korurlar. Metabol�k faal�yetler�n bozulmasıyla peroks�zomlarda bulunan peroks�n 

enz�mler� de bozularak oks�dat�f stres artar. Kötü huylu tümör hücreler�nde peroks�zomların sayısının büyüme hızı �le ters 

orantılı olduğu ve farklılaşmanın dereces�n� �fade ett�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Yapılan b�r çalışmada kanser hücres�n�n perok-

s�zomlar �çer�s�nde bulunan peroks�nler�n kaybına bağlı olarak karac�ğer kanser� hücre hatlarının prol�ferasyonunun 

engellend�ğ�, peroks�nler�n karac�ğer kanser� tedav�s�nde potans�yel �laç hedefi olab�leceğ�n� vurgulamaktadır [29].

Normal karakterl� b�r hücrede çok çeş�tl� �nklüzyonlar bulunab�l�r. Bunlardan b�r� de gl�kojend�r. Gl�kojen, hücrelerde 

gl�kozun depolanma şekl�d�r ve enerj� tem�n� ve gl�koz homeostazı �ç�n gerekl�d�r. Gl�kojen sentez� normal hücrelerde 

kompleks b�yok�myasal süreçlerden geçerek elde ed�l�r.  Son zamanlarda, gl�kojen metabol�zması, kanser hücreler�n�n 

patofizyoloj�s�n�n anlaşılmasında öneml� hale gelm�şt�r. B�rçok tümör t�p�nde fazla m�ktarda depolandığından kanser 

hücreler�nde bel�rley�c� olmaktadır. Elektron m�kroskobu, �mmünoh�stok�myasal, b�yok�myasal, canlı floresan 

görüntüleme ve radyo�zotop yöntemler� g�b�, hücrelerde, dokularda ve tüm organlarda gl�kojen sev�yes�n� tesp�t etmek ve 

değerlend�rmek �ç�n çeş�tl� tekn�kler tar�f ed�lm�şt�r. Son yıllarda kanser metabol�zmasını anlama ve ant�kanser tedav�ler�n 

gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� çalışmalarda gl�kojen metabol�zmasını düzenlemeye yönel�k araştırmalar hız kazanmıştır [30]. 

Meme, böbrek, uterus, mesane, yumurtalık, c�lt ve bey�n kanser� hücreler�nde ve özell�kle neoplast�k transformasyona 

uğramış hücrelerde büyük m�ktarlarda gl�kojen depo ed�l�r [31, 32]. H�poks�, tümör m�kro ortamının b�r özell�ğ�d�r ve 

anormal kan damarları ve sınırlı bes�n alımı neden�yle düşük oks�jen sev�yes�yle karakter�ze ed�l�r. Bu nedenle, h�poks� 

altında, kanser hücreler�n�n tümör büyümes�n� sürdürmek �ç�n adapte olmaları gerek�r. Normal ve kanser hücreler�nde 

h�poks�k koşullar altında hücre canlılığı �ç�n gl�kojen�n öneml� b�r rolü olduğu �y� b�l�nmekted�r [30, 33, 34]. Shen ve 

arkadaşlarının [35] yaptığı çalışmada, h�poks� maruz�yet�nden 24 ve 48 saat sonra meme kanser� hücreler�nde (MCF-7) 

gl�kojen b�r�k�m�n�n arttığını bulmuşlardır. Pellet�er ve arkadaşları [34], h�poks� �le �ndüklenen kanser hücreler�nde 

gl�kojen b�r�k�m�n�n, gl�kozdan yoksun bırakılan hücrelerden daha hızlı b�r şek�lde düzenlend�ğ�n� b�ld�rm�şlerd�r. Bu 

b�g�lere ek olarak, hücrelerden gl�kozun uzaklaştırılmasını tak�ben yüksek hızda b�r hücre ölümü bel�rlend�ğ�n� 

b�ld�rm�şlerd�r.  

Hücreler, metabol�k homeostazı korumak �ç�n hücre �ç� sentez ve yıkım faal�yetler�n� dengelemek zorundadırlar. 

Hücrede endos�toz, fagos�toz ve otofaj� g�b� yollarla s�nd�r�m yapan zarla kaplı organel l�zozomlardır. L�zozomlar s�nd�r�m 

faal�yet�n� gerçekleşt�rmek �ç�n yaklaşık 60 farklı h�drolaz barındırır. L�zozomlar endoplazm�k ret�kulum ve Golg� 

faal�yetler� �le oluşturulurlar. Bu organel�n kanser dah�l çeş�tl� hastalıklardak� rolünün �ncelenmes�ne yönel�k son 

gel�şmeler, hastalığın tedav�s� �ç�n yen� umutlar doğmasına sebep olmuştur [36].

Kanser hücreler�, kontrolsüz büyüme sağlamak amacıyla normal metabol�zmadan saparlar. Bu sapma, hücresel 

bes�nler�n hızlı b�r şek�lde tükenmes�ne, toplanmış prote�nler�n b�r�kmes�ne ve hasarlı organeller�n oluşumuna yol açarak 

bel�rl� kanser hücreler�n�n hayatta kalması, büyümes� ve yayılması �ç�n l�zozomun görev�n� bloke eder [37-39].

Kanser hücreler�nde l�zozom hacm�nde ve hücre �ç� konumunda değ�ş�mler gözlen�r [40]. Daha büyük ve kırılgan 

yapıda l�zozomları vardır [41]. Ayrıca kanser hücreler�nde metabol�k hızın fazla olmasına bağlı olarak dem�r �çeren prote�n 

b�r�k�m� artar [41]. Kateps�n proteazları, tümör büyümes�n� arttırmada ve bastırmada �k� yönlü rolü olab�len l�zozomal 

h�drolazlardır. Kateps�nler�n kanserde, hücre dışında arttığı gözlenm�şt�r [40, 43]. Hücre �ç� kateps�nler, �ntr�ns�k 

apoptot�k yolağı akt�ve ederken, hücre dışı kateps�nler, bazal membranlarını ve ekstraselüler matr�ks� (ECM) parçalama 

g�b� etk�lerle kanser hücres�n�n yayılımını kolaylaştırmaktadır.  Ayrıca bazı l�pozomal enz�mler gl�kojen ve l�p�t 

b�yosentez�n�n düzenlenes�nde görevl�d�rler. 

Mal�gn hücrelerde, ECM'� s�nd�rmeye yardımcı olan proteol�t�k akt�v�te artar. Kateps�nler�n, kanser hücreler�n�n 

�st�la, anj�yogenez ve metastazı kolaylaştıran elast�n, lam�n�n ve fibronekt�n g�b� ECM b�leşenler�n� bozduğu göster�lm�şt�r 
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tanımlanmıştır. Myos�n 1b doğrudan Golg� fosfoprote�n 3 (GOLPH3) �le etk�leş�me g�rer ve bağlantıları Golg� d�spersalını 

tet�kler [11]. Aşırı eksprese ed�lm�ş GOLPH3'ün prostat, meme, gastr�k kanserde prol�ferasyon ve tümör oluşumunu 

arttırdığı göz önüne alındığında [12-14], Myos�n 18'�n doğrudan Golg� morfoloj�s�n� düzenled�ğ� anlaşılmaktadır. 

Golg�'n�n parçalanması tüm apoptoz sürec�nde öneml� b�r olaydır [15]. Golg� lokal�ze kaspaz-2 ve kaspaz-3, genel 

olarak apoptozda merkez� oyuncular olarak kabul ed�l�r, çünkü bunlar golg�n 160 [16], g�ant�n [17], Golg� matr�ks prote�n 

130(GM130) [18] dah�l olmak üzere b�rkaç golj�n ve Golg� yen�den düzenleme ve �st�fleme prote�nler� (Golg� ReAssembly 

Stack�ng Prote�ns, GRASP) g�b� golg�n�n yapısal prote�nler�n�n bölünmes�ne aracılık eder. Bu yapısal prote�nler�n eş 

zamanlı olarak bozulması Golg�'n�n öneml� derecede bölünmes�ne yol açar. 

Şaşırtıcı olan şeylerden b�r� de normal koşullar altında Golg�’n�n, m�toz bölünmen�n başında G2 kontrol noktasında 

görev almasıdır [19]. Ancak normal süreçte DNA hasar gördüğünde hücreler G2'de durdurulab�l�r, bu nedenle olası kanser 

gel�ş�m� engellenm�ş olur [20]. Eğer hasar varsa bu noktada, hücreler apoptoz geç�rmel�d�r. K�myasal G2 kontrol noktası 

önley�c�ler� tarafından başlatılan bu harak�r� mekan�zması, kanser�n modern tedav�s�nde temel stratej�lerden b�r�d�r 

[21]. Bu mekan�zma olmadan hücreler hab�s hale gel�r ve kalıcı olarak G2'ye özgü parçalanmış Golg� yapısı serg�ler 

[22]. Tümör hücreler�n�n apoptozu geçers�z hale get�rme yeteneğ�, kanser�n en bel�rg�n özell�kler�nden b�r�d�r. 

Proapoptot�k prote�n�n baskılanması �ç�n çeş�tl� ant�-apoptot�k, transkr�ps�yon, translasyon ve translasyon sonrası 

düzenleme dah�l mekan�zmalar olmak üzere, kanser hücreler� tarafından hayatta kalma �ç�n kullanılmaktadır . Bu olaylara 

Golg�'dek� kaspasların düzens�zl�ğ�n�n de eşl�k ed�p etmed�ğ� bel�rs�zd�r, ancak hücren�n yapısal bozulmasının ger� 

dönüşümsüz olarak apoptoz�se yol açtığı göz önüne alındığında Golg� �le �l�şk�s� muhtemel görünmekted�r.

Özetle, Golg� kompleks�n�n düzenl� faal�yet gösterememes�, kanser hücreler�n�n hayatta kalması �ç�n öneml� 

koşullardan b�r� olarak gözüküyor. B�r yandan, parçalanmış Golg� fenot�p� kars�nojenez�n neden� olmakla b�rl�kte, d�ğer 

yandan kanser �lerlemes�n�n b�r sonucu olarak düşünüleb�l�r. Bu nedenle, “Golg� parçalanması 1  kanser �lerlemes�” kısır 

b�r döngü şekl�nde devam etmekted�r. Gelecek çalışmalarda Golg�’ye bağlı tedav� seçenekler�n�n kanser� engelley�p 

engellemeyeceğ� merak konusu hal�ne gelm�şt�r [5, 23]. 

M�tokondr� hücreler �ç�n gerekl� enerj�y� sağlayan organeld�r. Kanserl� hücrelerde m�tokondr� boyutu artar. Aynı 

zamanda kanser hücres�n�n m�tokondr�s�n�n şek�l ve hacm�nde değ�ş�kl�kler gözlen�r. Anormal gl�kol�z neden�yle kanser 

hücreler�nde, l�teratürde “Warburg fenomen�” olarak da b�l�nen m�tokondr� zar yapısında değ�ş�mler meydana gel�r. 

Matr�kste �nklüzyonlar ve buna bağlı olarak pyknot�c görüntüler ortaya çıkab�l�r [24]. Transm�syon elektron m�kroskopta 

yapılan b�r çalışmada pankreas kanser� hücreler�n�n, kanser metastazı �le �lg�l� olduğu düşünülen normal fibroblast 

hücreler� �le muamele ed�lmes� sonucunda, normal fibroblast hücreler�n�n tutarsız boyutlara sah�p olmaya başladığı ve 

yoğun prol�ferasyon gösterd�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Bunun yanında normal fibroblast hücreler� kanserl� hücrelerle b�rl�kte 

kültüre ed�ld�ğ�nde, bu hücreler�n 10 gün sonra b�r veya �k� adet, çok büyük hücre çek�rdeğ�ne sah�p olduğu, s�toplazmada 

çok sayıda parçalı granüler endoplazm�k ret�kuluma ve m�tokondr�ye sah�p olduğu ve paralel şek�lde düzenlenm�ş 

subkapsüler flamentlere sah�p olduğu bel�rt�lm�şt�r. Pankreas kanser� hücreler�n�n �se düzens�z b�r çek�rdeğe sah�p 

olduğu, granüllü endoplazm�k ret�kulumca zeng�n olduğu ve flament yapılarını barındırdığı tesp�t ed�lm�şt�r. B�r kanser 

bel�rtec� olarak kullanılan v�ment�n �mmünolokal�zasyonunun hem normal hem kanserl� hücrelerde poz�t�f olduğu da 

�fade ed�lm�şt�r. M�tokondr�n�n kanserl� hücren�n artan enerj� �ht�yacına yönel�k olarak morfoloj�k değ�ş�mler göstermes� 

doğal b�r süreçt�r. Ayrıca bu çalışmada kültürde kanser hücreler� �le beraber bulunan normal hücreler�n m�tot�k kapas�tes� 

de artmıştır [25].

Warburg, kanser�n m�tokondr�de ger� dönüşü olmayan b�r yaralanmadan kaynaklandığını, ardından gl�kol�z 

sürec�ndek� artışı ortaya koymuştur [26]. Ancak artan kanıtlar m�tokondr�yal fonks�yonun kanser hücreler� �ç�n gerekl� 

olduğunu göstermekted�r [24]. Tr�karboks�l�k as�t döngüsü (TCA) sürekl� b�r metabol�k ara madde tem�n�, l�p�d, nükle�k 

as�t ve prote�n b�yosentez�n� besler böylece kanser hücres� çoğalması �ç�n gerekl� olan redoks üret�m�n� de sağlamış olur 

[27, 28]. 

Normal hücre s�toplazmasında bulunan b�r d�ğer organel peroks�zomlardır. Özell�kle karac�ğer ve böbrek 

dokusunda çok sayıda ve büyük şek�ll� olarak bulunan peroks�zomlar m�kroc�s�mler olarak da adlandırılır. Fonks�yonel 

olarak h�drojen peroks�t� yıkan katalaz ve peroks�dazları �çer�r. Normal hücrelerde peroks�zomlar s�toplazm�k h�drojen 

peroks�t� düzenleyerek hücrey� korurlar. Metabol�k faal�yetler�n bozulmasıyla peroks�zomlarda bulunan peroks�n 

enz�mler� de bozularak oks�dat�f stres artar. Kötü huylu tümör hücreler�nde peroks�zomların sayısının büyüme hızı �le ters 

orantılı olduğu ve farklılaşmanın dereces�n� �fade ett�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Yapılan b�r çalışmada kanser hücres�n�n perok-

s�zomlar �çer�s�nde bulunan peroks�nler�n kaybına bağlı olarak karac�ğer kanser� hücre hatlarının prol�ferasyonunun 

engellend�ğ�, peroks�nler�n karac�ğer kanser� tedav�s�nde potans�yel �laç hedefi olab�leceğ�n� vurgulamaktadır [29].

Normal karakterl� b�r hücrede çok çeş�tl� �nklüzyonlar bulunab�l�r. Bunlardan b�r� de gl�kojend�r. Gl�kojen, hücrelerde 

gl�kozun depolanma şekl�d�r ve enerj� tem�n� ve gl�koz homeostazı �ç�n gerekl�d�r. Gl�kojen sentez� normal hücrelerde 

kompleks b�yok�myasal süreçlerden geçerek elde ed�l�r.  Son zamanlarda, gl�kojen metabol�zması, kanser hücreler�n�n 

patofizyoloj�s�n�n anlaşılmasında öneml� hale gelm�şt�r. B�rçok tümör t�p�nde fazla m�ktarda depolandığından kanser 

hücreler�nde bel�rley�c� olmaktadır. Elektron m�kroskobu, �mmünoh�stok�myasal, b�yok�myasal, canlı floresan 

görüntüleme ve radyo�zotop yöntemler� g�b�, hücrelerde, dokularda ve tüm organlarda gl�kojen sev�yes�n� tesp�t etmek ve 

değerlend�rmek �ç�n çeş�tl� tekn�kler tar�f ed�lm�şt�r. Son yıllarda kanser metabol�zmasını anlama ve ant�kanser tedav�ler�n 

gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� çalışmalarda gl�kojen metabol�zmasını düzenlemeye yönel�k araştırmalar hız kazanmıştır [30]. 

Meme, böbrek, uterus, mesane, yumurtalık, c�lt ve bey�n kanser� hücreler�nde ve özell�kle neoplast�k transformasyona 

uğramış hücrelerde büyük m�ktarlarda gl�kojen depo ed�l�r [31, 32]. H�poks�, tümör m�kro ortamının b�r özell�ğ�d�r ve 

anormal kan damarları ve sınırlı bes�n alımı neden�yle düşük oks�jen sev�yes�yle karakter�ze ed�l�r. Bu nedenle, h�poks� 

altında, kanser hücreler�n�n tümör büyümes�n� sürdürmek �ç�n adapte olmaları gerek�r. Normal ve kanser hücreler�nde 

h�poks�k koşullar altında hücre canlılığı �ç�n gl�kojen�n öneml� b�r rolü olduğu �y� b�l�nmekted�r [30, 33, 34]. Shen ve 

arkadaşlarının [35] yaptığı çalışmada, h�poks� maruz�yet�nden 24 ve 48 saat sonra meme kanser� hücreler�nde (MCF-7) 

gl�kojen b�r�k�m�n�n arttığını bulmuşlardır. Pellet�er ve arkadaşları [34], h�poks� �le �ndüklenen kanser hücreler�nde 

gl�kojen b�r�k�m�n�n, gl�kozdan yoksun bırakılan hücrelerden daha hızlı b�r şek�lde düzenlend�ğ�n� b�ld�rm�şlerd�r. Bu 

b�g�lere ek olarak, hücrelerden gl�kozun uzaklaştırılmasını tak�ben yüksek hızda b�r hücre ölümü bel�rlend�ğ�n� 

b�ld�rm�şlerd�r.  

Hücreler, metabol�k homeostazı korumak �ç�n hücre �ç� sentez ve yıkım faal�yetler�n� dengelemek zorundadırlar. 

Hücrede endos�toz, fagos�toz ve otofaj� g�b� yollarla s�nd�r�m yapan zarla kaplı organel l�zozomlardır. L�zozomlar s�nd�r�m 

faal�yet�n� gerçekleşt�rmek �ç�n yaklaşık 60 farklı h�drolaz barındırır. L�zozomlar endoplazm�k ret�kulum ve Golg� 

faal�yetler� �le oluşturulurlar. Bu organel�n kanser dah�l çeş�tl� hastalıklardak� rolünün �ncelenmes�ne yönel�k son 

gel�şmeler, hastalığın tedav�s� �ç�n yen� umutlar doğmasına sebep olmuştur [36].

Kanser hücreler�, kontrolsüz büyüme sağlamak amacıyla normal metabol�zmadan saparlar. Bu sapma, hücresel 

bes�nler�n hızlı b�r şek�lde tükenmes�ne, toplanmış prote�nler�n b�r�kmes�ne ve hasarlı organeller�n oluşumuna yol açarak 

bel�rl� kanser hücreler�n�n hayatta kalması, büyümes� ve yayılması �ç�n l�zozomun görev�n� bloke eder [37-39].

Kanser hücreler�nde l�zozom hacm�nde ve hücre �ç� konumunda değ�ş�mler gözlen�r [40]. Daha büyük ve kırılgan 

yapıda l�zozomları vardır [41]. Ayrıca kanser hücreler�nde metabol�k hızın fazla olmasına bağlı olarak dem�r �çeren prote�n 

b�r�k�m� artar [41]. Kateps�n proteazları, tümör büyümes�n� arttırmada ve bastırmada �k� yönlü rolü olab�len l�zozomal 

h�drolazlardır. Kateps�nler�n kanserde, hücre dışında arttığı gözlenm�şt�r [40, 43]. Hücre �ç� kateps�nler, �ntr�ns�k 

apoptot�k yolağı akt�ve ederken, hücre dışı kateps�nler, bazal membranlarını ve ekstraselüler matr�ks� (ECM) parçalama 

g�b� etk�lerle kanser hücres�n�n yayılımını kolaylaştırmaktadır.  Ayrıca bazı l�pozomal enz�mler gl�kojen ve l�p�t 

b�yosentez�n�n düzenlenes�nde görevl�d�rler. 

Mal�gn hücrelerde, ECM'� s�nd�rmeye yardımcı olan proteol�t�k akt�v�te artar. Kateps�nler�n, kanser hücreler�n�n 

�st�la, anj�yogenez ve metastazı kolaylaştıran elast�n, lam�n�n ve fibronekt�n g�b� ECM b�leşenler�n� bozduğu göster�lm�şt�r 
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[44, 45].  Fare ve �nsan kanserler�nde s�ste�n, kateps�n prote�n sev�yeler�n�n yükseld�ğ�, böylece tümör hücreler�n�n 

mal�gn�tes�n�n arttığı tesp�t ed�lm�şt�r [46, 47]. Ayrıca, bu prote�nler�n ekspresyon sev�yeler� �le kl�n�k Sonuçlar arasında b�r 

korelasyon da vardır [46, 48]. 

 Kanser hücreler� l�zozomların etk�nl�ğ�n� bozarak hücre ölümünden kaçmaya çalışırlar [36]. L�zozomlar apoptoz, 

otofaj� ve nekroz g�b� hücre ölüm t�pler�n�n her b�r�nde rol oynar [49]. Yakın zamanda tanımlanmış b�r hücre ölümü olan 

ferroptoz da l�zozoma bağlıdır [50]. Apoptoz �ç�n farklı mekan�zmalarla akt�ve ed�leb�len �ç ve dış yollar vardır. İçsel yol, 

m�tokondr�yal dış membran geç�rgenl�ğ�n� ve s�toplazmaya s�tokrom c salımını �çer�rken, ekstr�ns�k yolak hücre ölüm 

reseptörler� tarafından başlatılır [51]. Her �k�s� de Sonuçta Bcl-2 prote�n a�les� tarafından yönet�len kaspaz s�nyalleme 

kaskadlarının akt�v�tes�n�n artmasına neden olur. Bu prote�nler �k� kategor�de sınıflandırılır: ant�apoptot�k (örneğ�n, Bcl-

2 ve Bcl-xL) ve proapoptot�k (örneğ�n, Bax ve B�d) [49, 51]. Hasarlı l�zozomlar proteol�t�k enz�mler�n s�tozole salınmasına 

ve apoptozu başlatmasına �z�n ver�r [52]. 

Kanser metabol�zması, amonyak, reakt�f oks�jen türler� (ROS) ve h�poks� g�b� yan ürünler oluşturur [53]. Onkojen�k 

büyümey� ve hücre canlılığını sürdürmek �ç�n otofaj�, apoptozu tet�kleyeb�lecek hasarlı m�tokondr� oluşumunu engelle-

yerek önleyen koruyucu b�r rol oynayab�l�r [54].  Yüksek �laç dozları �le yapılan �n v�vo kanser çalışmalarında otofaj�k hücre 

ölümü, apoptozdan bağımsız ve otofaj�ye bağlı hücre ölümünü başlatab�l�r [55]. Nekroptoz, apoptoz s�nyal�n�n, v�rüsler 

veya mutasyonlar dah�l endojen veya eksojen faktörler tarafından bloke ed�ld�ğ�nde yedek b�r görev üstlenen program-

lanmış b�r nekroz şekl�d�r. Reseptör etk�leş�ml� ser�n / treon�n prote�n k�nazı 1 ve 3 (RIPK1, RIPK3), apoptoz ve nekroz 

düzenley�c�ler� olarak tanımlanmıştır. RIPK1/3, sfingomyel�naz aracılı l�zozomal membran geç�rgenl�ğ� (LMP) �le 

nekroptozu �ndükleyeb�l�r [56]. Ferroptoz, dem�r ve ROS'a bağlı ek ve eşs�z b�r hücre ölümü şekl�d�r [50]. Kend� morfoloj�k, 

genet�k ve b�yok�myasal �mzalarına sah�p olması yönünden d�ğer ölüm şek�ller�nden farklıdır. Dem�r metabol�zmasının 

yanlış düzenlenmes� ve l�p�t peroks�dasyonu, ferroptozun kanser dah�l çeş�tl� hastalık patoloj�ler�ne �şaret etmekted�r [57, 

58]. Kanser hücreler� �le normal hücreler�n l�zozomlarındak� bu farklılıkları anlamanın, tedav� yaklaşımlarında etk�l� 

olab�leceğ� düşünülmekted�r [59]. 

Kanser hücreler�nde meydana gelen öneml� değ�ş�kl�klerden b�r� de s�to�skelet elemanlarında görülür. M�krotübül 

ve m�kroflaman olarak �fade ed�len s�to�skelet elemanları normal hücrelerde hareket ve prol�ferasyon g�b� roller� olan 

hücren�n esas d�nam�k yapılarıdır. Bununla b�rl�kte normal hücrede yer alan ara flamanlar hücrey� ECM ye bağlayan, 

hücresel b�r �let�ş�m ağı sağlayan ve mekan�k strese karşı koruyan yapılardır. Normal hücre davranışı s�to�skelet yapıları �le 

düzenlen�rken, kanserl� hücrelerde bu yapıların bozulduğu bel�rlenm�şt�r. Normal hücrelerdek� bu değ�ş�m�n s�to�skelet 

yapısının bozulmasıyla bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur [48, 60, 61]. M�krotübüller, tübül�n 

heterod�mer alfa ve beta alt ün�teler�n�n b�rb�r�n� çev�rmes� �le oluşan, d�nam�k yapıya sah�p, �ç� boş tüplerd�r. Çoğunlukla 

hücreler �ç�ndek� vez�küller�n ve organeller�n taşınmasına ve m�tozda görevl�d�rler.  Aynı zamanda bazı hücrelerde, hücre 

yüzey özelleşmeler�nden olan s�ller�n ya da flagellanın oluşumunu sağlar. M�tot�k hücrelerdek� çoklu mutasyonlar normal 

hücre davranışını değ�şt�r�r ve kansere yol açan kontrolsüz prol�ferasyona �z�n ver�r. Taksol g�b� bazı m�krotüplere özgü 

�laçlar, m�krotüpler� [62] stab�l�ze ederken, kolç�s�n [63], m�krotübül pol�mer�zasyonunu önleyeb�l�r.

Ara flamanlar çek�rdek ve s�toplazmada bulunan �p benzer� yapılardır ve n�speten kalıcıdır. Hücre bağlantıları �le 

hücre dışı matr�se bağlanırlar. Ep�tel dokuda kerat�n, bağ ve kas dokuda v�ment�nler, s�n�r dokuda �se nöroflamanlar 

olarak bulunur. Ara flamanlar mekan�k güç sağlarlar ve hücreler ger�ld�ğ�nde stres� dağıtır. Kerat�n bu ara flamanlardan 

b�r�d�r ve özell�kle ep�tel kaynaklı kanser hücreler�nde kerat�n�n ekspresyon patern�n�n bel�rlenmes� kanser prognozu 

açısından yararlı b�r bel�rteç olarak �fade ed�lmekted�r [64]. V�ment�n, normal mezenk�mal hücrelerde yüksek oranda 

bulunan ancak ep�telyal hücrelerde bulunmayan b�r ara flamandır. V�ment�n ekspresyonu, prognozu kötü olan b�rçok 

kanserde artmıştır. V�ment�n (mezenk�mal marker) ekspresyonu, ep�telyal kanser hücreler�n�n metastat�k hücrelere 

dönüşümü sırasındak� mezenk�mal geç�ş� �le bağlantılıdır [65].

M�krofilamanlar, pol�mer�ze ed�lm�ş akt�n'den yapılmış daha �nce b�r s�to�skelet yapısıdır. Akt�n moleküller�, tüm 

ökaryot�k hücrelerde bulunur ve çoğalma, göç ve farklılaşma �le �lg�l�d�r. M�krotübüllere benzer şek�lde m�krofilamentler 

daha küçük akt�n düzenley�c� prote�nler tarafından oluşturulan oldukça d�nam�k yapılardır [66]. 

B�r akt�n depol�mer�ze ed�c� faktör olan kofil�n, akt�n alt b�r�mler�nde F akt�n filamantların uzunluğunu kontrol eden 

akt�n düzenley�c� prote�nler�n öneml� b�r örneğ�d�r. Kofil�n ayrıca d�ğer akt�n alt b�r�m� G-akt�n monomer�ne bağlanır ve 

düzenley�c� görev� bulunur [66, 67]. Kofil�n akt�v�tes�, LIM k�naz [66] ve sapan fosfataz [68] olarak adlandırılan b�r ser�n / 

treon�n prote�n k�nazı �le sıkı b�r şek�lde düzenlen�r. Hücre bölünmes� sırasında m�krofilamanlar ve �lg�l� motor prote�nler� 

b�r kasılma halkası oluşturur ve s�tok�nez� �lerlet�r. Çeş�tl� çalışmalar LIMK'n�n akt�n hücre �skelet�n�n düzenlenmes� yoluyla 

hücre döngüsünü düzenled�ğ�n� gösterm�şt�r. Hücre �st�lası, hareket�, yapışması ve morfoloj�dek� değ�ş�mler�nde 

m�krofilaman yapının d�nam�k değ�ş�m� çok öneml�d�r [69].

Yapılan çalışmalarda F-akt�n oluşumunu kontrol etmek, �st�la ve göçü kontrol ederek kanser metastazını kontrol 

etmek demekt�r. Elde ed�len kanıtlara bakıldığında gelecekte LIMK akt�v�tes�n�n �nh�b�syonu yoluyla akt�n filamentl� 

oluşumunu kontrol ederek; tümör büyümes�n�n, �st�lası ve göçü önleneb�l�r görünmekted�r [L� ve ark 2013, Prudent 2012].

Kötü huylu kanser hücreler�, b�t�ş�k dokuları ve damarları �st�la etmek ve n�hayet�nde metastaz yapmak �ç�n kend� �ç 

göç yetenekler�n� kullanır. Hücre göçü, kemotakt�k uyarıcılara cevap olarak membran çıkıntılarının oluşmasıyla başlatılan 

çok aşamalı �şlemler�n toplamıdır. Membran çıkıntısı �ç�n �t�c� güç, submembran akt�n filamentler�n�n bell� bölgelerdek� 

pol�mer�zasyonu sağlanmalıdır. Son zamanlarda, çeş�tl� çalışmalar göç s�nyaller�n�n akt�n hücre �skelet�ne bağlanan 

moleküller�n �nvaz�v ve metastat�k kanser hücreler�nde arttığını ortaya koydu [70]. 

Hücre göçü, embr�yon�k morfogenez, �mmün s�stem�n harekete geçeb�lmes� ve doku onarımı ve yen�lenmes� g�b� 

b�rçok b�yoloj�k �şlem �ç�n gerekl�d�r. Hücre göçünde meydana gelen aksamalar, kanser �st�lası ve metastazı dah�l b�rçok 

hastalığın �lerlemes�n� sağlar [71]. Bu nedenle, hücre göçünün temel mekan�zmalarını anlamak, kanser�n hem temel 

b�yoloj�s�n� hem de hastalık patoloj�s�n� anlamamız �ç�n çok öneml�d�r. Hücre göçü, hücre zarının çıkıntısı tarafından 

başlatılan oldukça bütünleş�k çok adımlı b�r süreçt�r [72]. Göç eden ve �st�la eden hücreler�n oluşturduğu çıkıntılı yapılar, 

morfoloj�k, yapısal ve fonks�yonel karakterler�ne bağlı olarak filopod�a, lamell�pod�a ve �nvadopod�a / podozomlar olarak 

adlandırılmıştır. Bu yapıların oluşumu, hücren�n ön kısmında geç�c� olarak düzenlenm�ş akt�n pol�mer�zasyonu �le 

gerçekleşt�r�l�r [73]. Hücre göçü ve �st�la b�rkaç kemoatraktan tarafından tet�klen�r. Hücre yüzey� reseptörler�ne 

bağlandıktan sonra, bu kemoatraktanlar, akt�n hücre �skelet�n�n yen�den düzenlenmes�n� sağlayan hücre �ç� s�nyal 

yollarını uyarır. Bugüne kadar, s�nyalleme yollarına aracılık eden b�rkaç öneml� prote�n, b�rçok kanser türünde [70] ve 

meme kanser�nde �nvaz�v tümör hücreler�n�n alt popülasyonunda aşırı eksprese olduğu tanımlanmıştır. Bunlar arasında, 

W�skott-Aldr�ch sendromu prote�n� (WASP) fam�lyası prote�nler� / Arp2 / 3 kompleks�, LIM-k�naz / kofil�n ve kortakt�n 

yolakları, hücre göçü ve �st�ladak� bel�rg�n düzenley�c�ler olmaları neden�yle yoğun olarak çalışılmıştır [74]. 

Lamell�pod�a, göç eden hücreler�n ön kenarında oluşan düz, tabaka benzer� membran uzantılarıdır. Genel olarak, 

lamell�pod�a'nın, substrata yapışarak ve hücre gövdes�n� �ler� çekmek �ç�n güç üreterek hücre göçünü sağlamada öneml� 

b�r role sah�p olduğuna �nanılmaktadır. Bununla uyumlu olarak, pr�mer tümörlerde kan damarlarına doğru hücre dışı 

matr�ks (ECM) l�fler�ne doğru yönlenen kars�noma hücreler�, göç cephes�nde l�flere bağlanan psödopod�a'yı (fonks�yonel 

olarak lamell�pod�a'ya eşdeğer) uzatır [75]. Lamell�pod�a akt�n filamanlar�n�n d�z�ler�n� ve akt�n filamanlarının 

pol�mer�zasyon / depol�mer�zasyonunu ve organ�zasyonunu kontrol eden moleküler yapıyı �çer�r [76]. F�lopod�a, 

demetlenm�ş çapraz bağlı akt�n filamentler�nden oluşan �nce, parmak benzer� çıkıntılar olup, hücreler�n göç eden 

cephes�nde de gözlen�r [77]. Her ne kadar filopod�a, hücre göçünün yönünü bel�rlemede hücre dışı s�nyaller� algıladığı 

düşünces� �fade ed�lm�ş olsa da filopod�a'nın tam rolü hala anlaşılmamıştır. 

Lamell�pod�a'nın çıkıntısı, akt�n pol�mer�zasyonu �le başlatılır ve bu, hücren�n ön kenarında akt�n filamentler�n�n 

serbest d�kenl� uçlarının oluşturulmasına yol açar. Serbest d�kenl� uçların üret�lmes� �ç�n üç ana mekan�zma vardır: (1) 

Arp2 / 3 kompleks� ve form�nler�n devreye g�rmes� (2) önceden var olan akt�n filamentler�n�n kofil�n �le kes�lmes� ve (3) ön 

uçta d�kenl� uçların açılması; mevcut akt�n filamentler�n�n devamlılığı [78, 79]. B�rçok kemotakt�k faktörün, bu 
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[44, 45].  Fare ve �nsan kanserler�nde s�ste�n, kateps�n prote�n sev�yeler�n�n yükseld�ğ�, böylece tümör hücreler�n�n 

mal�gn�tes�n�n arttığı tesp�t ed�lm�şt�r [46, 47]. Ayrıca, bu prote�nler�n ekspresyon sev�yeler� �le kl�n�k Sonuçlar arasında b�r 

korelasyon da vardır [46, 48]. 

 Kanser hücreler� l�zozomların etk�nl�ğ�n� bozarak hücre ölümünden kaçmaya çalışırlar [36]. L�zozomlar apoptoz, 

otofaj� ve nekroz g�b� hücre ölüm t�pler�n�n her b�r�nde rol oynar [49]. Yakın zamanda tanımlanmış b�r hücre ölümü olan 

ferroptoz da l�zozoma bağlıdır [50]. Apoptoz �ç�n farklı mekan�zmalarla akt�ve ed�leb�len �ç ve dış yollar vardır. İçsel yol, 

m�tokondr�yal dış membran geç�rgenl�ğ�n� ve s�toplazmaya s�tokrom c salımını �çer�rken, ekstr�ns�k yolak hücre ölüm 

reseptörler� tarafından başlatılır [51]. Her �k�s� de Sonuçta Bcl-2 prote�n a�les� tarafından yönet�len kaspaz s�nyalleme 

kaskadlarının akt�v�tes�n�n artmasına neden olur. Bu prote�nler �k� kategor�de sınıflandırılır: ant�apoptot�k (örneğ�n, Bcl-

2 ve Bcl-xL) ve proapoptot�k (örneğ�n, Bax ve B�d) [49, 51]. Hasarlı l�zozomlar proteol�t�k enz�mler�n s�tozole salınmasına 

ve apoptozu başlatmasına �z�n ver�r [52]. 

Kanser metabol�zması, amonyak, reakt�f oks�jen türler� (ROS) ve h�poks� g�b� yan ürünler oluşturur [53]. Onkojen�k 

büyümey� ve hücre canlılığını sürdürmek �ç�n otofaj�, apoptozu tet�kleyeb�lecek hasarlı m�tokondr� oluşumunu engelle-

yerek önleyen koruyucu b�r rol oynayab�l�r [54].  Yüksek �laç dozları �le yapılan �n v�vo kanser çalışmalarında otofaj�k hücre 

ölümü, apoptozdan bağımsız ve otofaj�ye bağlı hücre ölümünü başlatab�l�r [55]. Nekroptoz, apoptoz s�nyal�n�n, v�rüsler 

veya mutasyonlar dah�l endojen veya eksojen faktörler tarafından bloke ed�ld�ğ�nde yedek b�r görev üstlenen program-

lanmış b�r nekroz şekl�d�r. Reseptör etk�leş�ml� ser�n / treon�n prote�n k�nazı 1 ve 3 (RIPK1, RIPK3), apoptoz ve nekroz 

düzenley�c�ler� olarak tanımlanmıştır. RIPK1/3, sfingomyel�naz aracılı l�zozomal membran geç�rgenl�ğ� (LMP) �le 

nekroptozu �ndükleyeb�l�r [56]. Ferroptoz, dem�r ve ROS'a bağlı ek ve eşs�z b�r hücre ölümü şekl�d�r [50]. Kend� morfoloj�k, 

genet�k ve b�yok�myasal �mzalarına sah�p olması yönünden d�ğer ölüm şek�ller�nden farklıdır. Dem�r metabol�zmasının 

yanlış düzenlenmes� ve l�p�t peroks�dasyonu, ferroptozun kanser dah�l çeş�tl� hastalık patoloj�ler�ne �şaret etmekted�r [57, 

58]. Kanser hücreler� �le normal hücreler�n l�zozomlarındak� bu farklılıkları anlamanın, tedav� yaklaşımlarında etk�l� 

olab�leceğ� düşünülmekted�r [59]. 

Kanser hücreler�nde meydana gelen öneml� değ�ş�kl�klerden b�r� de s�to�skelet elemanlarında görülür. M�krotübül 

ve m�kroflaman olarak �fade ed�len s�to�skelet elemanları normal hücrelerde hareket ve prol�ferasyon g�b� roller� olan 

hücren�n esas d�nam�k yapılarıdır. Bununla b�rl�kte normal hücrede yer alan ara flamanlar hücrey� ECM ye bağlayan, 

hücresel b�r �let�ş�m ağı sağlayan ve mekan�k strese karşı koruyan yapılardır. Normal hücre davranışı s�to�skelet yapıları �le 

düzenlen�rken, kanserl� hücrelerde bu yapıların bozulduğu bel�rlenm�şt�r. Normal hücrelerdek� bu değ�ş�m�n s�to�skelet 

yapısının bozulmasıyla bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur [48, 60, 61]. M�krotübüller, tübül�n 

heterod�mer alfa ve beta alt ün�teler�n�n b�rb�r�n� çev�rmes� �le oluşan, d�nam�k yapıya sah�p, �ç� boş tüplerd�r. Çoğunlukla 

hücreler �ç�ndek� vez�küller�n ve organeller�n taşınmasına ve m�tozda görevl�d�rler.  Aynı zamanda bazı hücrelerde, hücre 

yüzey özelleşmeler�nden olan s�ller�n ya da flagellanın oluşumunu sağlar. M�tot�k hücrelerdek� çoklu mutasyonlar normal 

hücre davranışını değ�şt�r�r ve kansere yol açan kontrolsüz prol�ferasyona �z�n ver�r. Taksol g�b� bazı m�krotüplere özgü 

�laçlar, m�krotüpler� [62] stab�l�ze ederken, kolç�s�n [63], m�krotübül pol�mer�zasyonunu önleyeb�l�r.

Ara flamanlar çek�rdek ve s�toplazmada bulunan �p benzer� yapılardır ve n�speten kalıcıdır. Hücre bağlantıları �le 

hücre dışı matr�se bağlanırlar. Ep�tel dokuda kerat�n, bağ ve kas dokuda v�ment�nler, s�n�r dokuda �se nöroflamanlar 

olarak bulunur. Ara flamanlar mekan�k güç sağlarlar ve hücreler ger�ld�ğ�nde stres� dağıtır. Kerat�n bu ara flamanlardan 

b�r�d�r ve özell�kle ep�tel kaynaklı kanser hücreler�nde kerat�n�n ekspresyon patern�n�n bel�rlenmes� kanser prognozu 

açısından yararlı b�r bel�rteç olarak �fade ed�lmekted�r [64]. V�ment�n, normal mezenk�mal hücrelerde yüksek oranda 

bulunan ancak ep�telyal hücrelerde bulunmayan b�r ara flamandır. V�ment�n ekspresyonu, prognozu kötü olan b�rçok 

kanserde artmıştır. V�ment�n (mezenk�mal marker) ekspresyonu, ep�telyal kanser hücreler�n�n metastat�k hücrelere 

dönüşümü sırasındak� mezenk�mal geç�ş� �le bağlantılıdır [65].

M�krofilamanlar, pol�mer�ze ed�lm�ş akt�n'den yapılmış daha �nce b�r s�to�skelet yapısıdır. Akt�n moleküller�, tüm 

ökaryot�k hücrelerde bulunur ve çoğalma, göç ve farklılaşma �le �lg�l�d�r. M�krotübüllere benzer şek�lde m�krofilamentler 

daha küçük akt�n düzenley�c� prote�nler tarafından oluşturulan oldukça d�nam�k yapılardır [66]. 

B�r akt�n depol�mer�ze ed�c� faktör olan kofil�n, akt�n alt b�r�mler�nde F akt�n filamantların uzunluğunu kontrol eden 

akt�n düzenley�c� prote�nler�n öneml� b�r örneğ�d�r. Kofil�n ayrıca d�ğer akt�n alt b�r�m� G-akt�n monomer�ne bağlanır ve 

düzenley�c� görev� bulunur [66, 67]. Kofil�n akt�v�tes�, LIM k�naz [66] ve sapan fosfataz [68] olarak adlandırılan b�r ser�n / 

treon�n prote�n k�nazı �le sıkı b�r şek�lde düzenlen�r. Hücre bölünmes� sırasında m�krofilamanlar ve �lg�l� motor prote�nler� 

b�r kasılma halkası oluşturur ve s�tok�nez� �lerlet�r. Çeş�tl� çalışmalar LIMK'n�n akt�n hücre �skelet�n�n düzenlenmes� yoluyla 

hücre döngüsünü düzenled�ğ�n� gösterm�şt�r. Hücre �st�lası, hareket�, yapışması ve morfoloj�dek� değ�ş�mler�nde 

m�krofilaman yapının d�nam�k değ�ş�m� çok öneml�d�r [69].

Yapılan çalışmalarda F-akt�n oluşumunu kontrol etmek, �st�la ve göçü kontrol ederek kanser metastazını kontrol 

etmek demekt�r. Elde ed�len kanıtlara bakıldığında gelecekte LIMK akt�v�tes�n�n �nh�b�syonu yoluyla akt�n filamentl� 

oluşumunu kontrol ederek; tümör büyümes�n�n, �st�lası ve göçü önleneb�l�r görünmekted�r [L� ve ark 2013, Prudent 2012].

Kötü huylu kanser hücreler�, b�t�ş�k dokuları ve damarları �st�la etmek ve n�hayet�nde metastaz yapmak �ç�n kend� �ç 

göç yetenekler�n� kullanır. Hücre göçü, kemotakt�k uyarıcılara cevap olarak membran çıkıntılarının oluşmasıyla başlatılan 

çok aşamalı �şlemler�n toplamıdır. Membran çıkıntısı �ç�n �t�c� güç, submembran akt�n filamentler�n�n bell� bölgelerdek� 

pol�mer�zasyonu sağlanmalıdır. Son zamanlarda, çeş�tl� çalışmalar göç s�nyaller�n�n akt�n hücre �skelet�ne bağlanan 

moleküller�n �nvaz�v ve metastat�k kanser hücreler�nde arttığını ortaya koydu [70]. 

Hücre göçü, embr�yon�k morfogenez, �mmün s�stem�n harekete geçeb�lmes� ve doku onarımı ve yen�lenmes� g�b� 

b�rçok b�yoloj�k �şlem �ç�n gerekl�d�r. Hücre göçünde meydana gelen aksamalar, kanser �st�lası ve metastazı dah�l b�rçok 

hastalığın �lerlemes�n� sağlar [71]. Bu nedenle, hücre göçünün temel mekan�zmalarını anlamak, kanser�n hem temel 

b�yoloj�s�n� hem de hastalık patoloj�s�n� anlamamız �ç�n çok öneml�d�r. Hücre göçü, hücre zarının çıkıntısı tarafından 

başlatılan oldukça bütünleş�k çok adımlı b�r süreçt�r [72]. Göç eden ve �st�la eden hücreler�n oluşturduğu çıkıntılı yapılar, 

morfoloj�k, yapısal ve fonks�yonel karakterler�ne bağlı olarak filopod�a, lamell�pod�a ve �nvadopod�a / podozomlar olarak 

adlandırılmıştır. Bu yapıların oluşumu, hücren�n ön kısmında geç�c� olarak düzenlenm�ş akt�n pol�mer�zasyonu �le 

gerçekleşt�r�l�r [73]. Hücre göçü ve �st�la b�rkaç kemoatraktan tarafından tet�klen�r. Hücre yüzey� reseptörler�ne 

bağlandıktan sonra, bu kemoatraktanlar, akt�n hücre �skelet�n�n yen�den düzenlenmes�n� sağlayan hücre �ç� s�nyal 

yollarını uyarır. Bugüne kadar, s�nyalleme yollarına aracılık eden b�rkaç öneml� prote�n, b�rçok kanser türünde [70] ve 

meme kanser�nde �nvaz�v tümör hücreler�n�n alt popülasyonunda aşırı eksprese olduğu tanımlanmıştır. Bunlar arasında, 

W�skott-Aldr�ch sendromu prote�n� (WASP) fam�lyası prote�nler� / Arp2 / 3 kompleks�, LIM-k�naz / kofil�n ve kortakt�n 

yolakları, hücre göçü ve �st�ladak� bel�rg�n düzenley�c�ler olmaları neden�yle yoğun olarak çalışılmıştır [74]. 

Lamell�pod�a, göç eden hücreler�n ön kenarında oluşan düz, tabaka benzer� membran uzantılarıdır. Genel olarak, 

lamell�pod�a'nın, substrata yapışarak ve hücre gövdes�n� �ler� çekmek �ç�n güç üreterek hücre göçünü sağlamada öneml� 

b�r role sah�p olduğuna �nanılmaktadır. Bununla uyumlu olarak, pr�mer tümörlerde kan damarlarına doğru hücre dışı 

matr�ks (ECM) l�fler�ne doğru yönlenen kars�noma hücreler�, göç cephes�nde l�flere bağlanan psödopod�a'yı (fonks�yonel 

olarak lamell�pod�a'ya eşdeğer) uzatır [75]. Lamell�pod�a akt�n filamanlar�n�n d�z�ler�n� ve akt�n filamanlarının 

pol�mer�zasyon / depol�mer�zasyonunu ve organ�zasyonunu kontrol eden moleküler yapıyı �çer�r [76]. F�lopod�a, 

demetlenm�ş çapraz bağlı akt�n filamentler�nden oluşan �nce, parmak benzer� çıkıntılar olup, hücreler�n göç eden 

cephes�nde de gözlen�r [77]. Her ne kadar filopod�a, hücre göçünün yönünü bel�rlemede hücre dışı s�nyaller� algıladığı 

düşünces� �fade ed�lm�ş olsa da filopod�a'nın tam rolü hala anlaşılmamıştır. 

Lamell�pod�a'nın çıkıntısı, akt�n pol�mer�zasyonu �le başlatılır ve bu, hücren�n ön kenarında akt�n filamentler�n�n 

serbest d�kenl� uçlarının oluşturulmasına yol açar. Serbest d�kenl� uçların üret�lmes� �ç�n üç ana mekan�zma vardır: (1) 

Arp2 / 3 kompleks� ve form�nler�n devreye g�rmes� (2) önceden var olan akt�n filamentler�n�n kofil�n �le kes�lmes� ve (3) ön 

uçta d�kenl� uçların açılması; mevcut akt�n filamentler�n�n devamlılığı [78, 79]. B�rçok kemotakt�k faktörün, bu 
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mekan�zmalar yoluyla d�kenl� uç oluşumuna yol açan hücre �ç� s�nyal yolaklarını uyardığı göster�lm�şt�r. Bunların arasında 

ep�dermal büyüme faktörü (EGF), meme kanser� hücreler� �ç�n kr�t�k b�r kemotakt�k, lamell�pod�a �ndükley�c� faktördür ve 

EGF s�nyal yolunun akt�vasyonu, artan hücre �st�lası ve metastaz �le doğrudan �l�şk�l�d�r [80]. Gen ekspresyonu anal�zler�, 

WAVE-Arp2 / 3 kompleks� ve LIM k�naz-kofil�n yolakları dah�l olmak üzere EGF s�nyal yolunun aşağısındak� lamell�pod�um 

oluşumunda yer alan b�leşenler�n, �nvaz�v meme kanser� hücreler�nde arttığını ortaya koymuştur [74]. 

Yoğun b�r ECM bar�yer�nden geçmek �ç�n kanser hücreler�n�n ECM yapısını bozması ve yen�den şek�llend�rmes� 

gerek�r [81]. Invadopod�a, yoğun ECM yapısına yüksek derecede �nvaz�v kanser hücreler� tarafından oluşturulan ECM 

degradasyon akt�v�tes�ne sah�p ventral membran çıkıntılarıdır [82]. Invadopod�a, akt�n ve akt�n düzenley�c� prote�nler, 

adezyon moleküller�, membran yen�den b�ç�mlend�rme ve s�nyal prote�nler� ve matr�ks bozunma enz�mler� g�b� çeş�tl� 

prote�nlerden oluşur. Bunların arasında, N-WASP ve kortakt�n, �nvadopod�a'nın ana yapısını oluşturan temel 

b�leşenlerd�r ve bu prote�nler, mal�gn kanser hücreler�nde artar. Kars�noma hücreler�, metastaz sürec�nde tümör stroması 

ve kan damarlarına göç etmek ve �st�la etmek �ç�n �nvadopod�a t�p� çıkıntılar kullanıyor g�b� görünmekted�r [75]. 

Podozomlar görünümler�nde ve moleküler kompoz�syonlarında �nvadopod�aya benzer. Klas�k podozomlar, makrofajlar, 

dendr�t�k hücreler ve osteoklastlar g�b� monos�t�k kökenl� hücre t�pler�nden oluşur. Podozom benzer� yapıların düz kas ve 

endotel hücreler� dah�l d�ğer hücre t�pler�nde var olduğu b�ld�r�lm�şt�r [82, 83]. Podozomların veya �nvad�opodaların 

oluşumunda öneml� olan nokta, v-Src ekspresyonuyla fibroblastların onkogen�k transformasyonunu �ndüklemes�, bu 

yapıların onkogen güdümlü hücre hareketl�l�ğ� ve �st�lasındak� önem�n� göster�r. Podozomlar, kemotakt�k hücre göçü �ç�n 

gerekl� d�nam�k yapışma bölgeler� olarak kabul ed�lmekted�r [84]. B�r�ken kanıtlar, tümör hücreler� �le stromal hücreler, 

ECM, kemok�nler ve kan damarları dah�l olmak üzere stromal bölme arasındak� etk�leş�m�n, kanser �lerlemes�nde öneml� 

b�r rolü olduğunu göstermekted�r. Örneğ�n pr�mer tümörlerdek� makrofajlar tümörün �lerlemes�n� ve metastazını 

kolaylaştırır [85]. İnvaz�v kars�nom hücreler�n�n ve tümörle �l�şk�l� makrofajların, kars�noma hücreler�n�n göçünü, �st�lasını 

ve metastaz yeteneğ�n� artıran b�r CSF-1 / EGF parakr�n s�nyal yolağı �le etk�leş�me g�rd�ğ� göster�lm�şt�r [86]. Ayrıca 

vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), tümör nekroz faktör a (TNFa) ve transform�ng büyüme faktörü b (TGFb) g�b� 

moleküller�n ekspresyonunun, tümör stromalarında bulunan anj�yojen�k kemok�nler�n de endotel hücreler�nde podozom 

oluşumunu �ndükled�ğ� göster�lm�şt�r. Anj�yogenezde, ECM'y� çevreleyen kılcal damarların yen�den şek�llend�r�lmes� 

gerekt�rd�ğ�nden, endotel hücreler� tarafından oluşturulan podozomlar bu sürece dah�l olab�l�r. Tüm bu nedenlerden 

dolayı, kanser� anlamada b�r sonrak� zorluk �st�la �mzasının koord�nel� olarak düzenlenm�ş yollarının metastat�k fenot�p� 

nasıl bel�rled�ğ�n� anlamaktır. Yan�, tek b�r prote�n� anal�z etmek yer�ne, hareketl�l�k fenot�p�n� ve metastat�k potans�yel� 

tahm�n etmek �ç�n tüm yolun entegre çıktısını anal�z etmek gerekl� olacaktır. Ayrıca, anahtar akt�n düzenley�c� prote�nler�n 

ekspresyonunu ve akt�v�tes�n� koord�ne eden olası ana düzenley�c�ler� araştırmak da öneml� olacaktır [87].

Hücre zarı da tümörleşme sürec�nde öneml� değ�ş�mler geç�ren b�r d�ğer yapıdır. Hücre zarını oluşturan prote�n ve 

karbonh�dratların değ�ş�m� hücre yüzey�nde görev alan enz�m ve reseptörler�n değ�ş�m�ne neden olur.  Bazen hücre zarı 

üzer�ndek� reseptörler�n�n sayısında artış veya azalma, normal hücrede bulunan düzenley�c� mekan�zmaların duyarlılığını 

değ�şt�rmes�ne neden olab�l�r. Böylece artık normalde kend�s�ne karşılık gelen l�gand �le reaks�yona g�rmeyen 

prote�nler�n veya yüzey reseptörler�n�n yapısında değ�ş�mler meydana gelmekted�r. Ya da normalde yet�şk�n hücreler�n 

yüzey�nde g�zlenm�ş olan embr�yon�k dokunun özell�ğ� olan yen� yüzey moleküller�n�n açığa çıkması �le de kanserleşme ve 

kanser�n mal�gn�tes� değ�şeb�lmekted�r. Anormal yüzey moleküller� ant�jen olarak �fade ed�l�r. Ant�jenler hümoral ve 

hücresel savunma mekan�zmaları tarafından tanınır. Sonuç olarak, tümör hücreler�, komplemanın ant�korlarla kaplı 

hücreler� yok etmes�ne �z�n veren ve fagos�tler�n opson�ze hücrelere saldırmasına �z�n veren �mmün komplekslerle 

kaplanır.

Kötü huylu hücreler, as�t veya alkal�n fosfatazın azaltılması g�b� kend� �çer�kler�nde bulunan enz�m �çer�kler�n� 

değ�şt�r�r. Bu değ�ş�mler, gl�kol�p�t ve gl�koprote�nler�n şeker ve s�al�k as�t arasındak� �l�şk� ve hücre yüzey�n�n negat�f 

yüklenmes�nden meydana gelen değ�ş�kl�klere kadar g�der. Böylece kötü huylu hücren�n plazma zarında şekerler ve 

am�no as�tler�n hızlandırılmış taşınmasını desteklemekted�r. Kötü huylu hücreler�n yüzey�, hücren�n genet�k programının 

değ�şmes�yle b�rl�kte tümöre özgü ant�jenler�n veya bu süreçtek� farklılaşma ant�jenler�n�n ortaya çıkmasına neden olur. 

Kötü huylu hücrelerdek� reseptörler�n dağılımı, hücreler�n kümelenmes�n� kolaylaştırır. Zamanla kontakt �nh�b�syonlarını 

kaybeden tümör hücreler�n�n çoğalmaları ve hareketler� desteklenerek metabol�k olarak özerkl�ğ�n� kazanmasını sağlar 

[88].

Mal�gn hücreler�n yüzey�nde, daha önce bahs� geçen, son derece akt�f enz�mat�k teçh�zata sah�p at�p�k m�krov�ller, 

psödopodlar ve vez�küller görülür [82, 84, 86-89]. Bununla b�rl�kte tümörü oluşturan hücre grubunun ortasında yerleş�m 

gösteren hücre popülasyonu normal hücrelerde bulunan hücre �ç� bağlantılara sah�pken, per�ferde bulunan hücrelerde 

bu yapılar bulunmaz veya çok azalır. Böylece tümör hücreler�n�n �nvaz�v yan� yayılıcı olması hal�nde hücreler�n ara 

bağlantıları tamamen koparak tümör k�tles�nden ayrılır [90].

Bazal membran, ep�tel, endotel, mezotele b�t�ş�k destekley�c� yapı olarak ve ayrıca düz kas, ç�zg�l� kas hücreler�, 

Schwann hücreler� ve yağ hücreler�n�n etrafında bulunan doku b�leşenler�d�r. Çeş�tl� kanser türler�nde, bazal membranlar 

elektron m�kroskobu �le kapsamlı şek�lde �ncelenm�şt�r. Genell�kle bazal membran kes�nt�ler� �nvaz�v kars�nomlarda 

görülmekle b�rl�kte bazı tümörlerde neoplast�k hücreler sürekl� b�r bazal lam�na �le sınırlandırılmıştır. Son 

�mmünos�tok�myasal çalışmalar, �nvaz�v kars�nomlarda neoplast�k hücreler�n genell�kle sürekl� bazal membrandan 

yoksun olduğunu gösterm�şt�r. Bu durum, spes�fik kollajen ürett�ğ� göster�len �nvaz�v tümör hücreler�n�n katabol�k 

akt�v�tes�nden veya neoplast�k ep�tel hücreler� tarafından bazal membran b�leşenler�n�n yeters�z üret�m�nden 

kaynaklanab�l�r. Tanısal h�stopatoloj�de, t�p IV kollajen ve lam�n�n g�b� bazal membran b�leşenler�n�n �mmünos�tok�myasal 

boyanması, metastat�k olmayan veya olanların arasında ayrım yapmaya yardımcı olab�l�r. Ayrıca, kars�nomalarda bazal 

membran b�leşenler�n�n ekspresyonunun dereces�, neoplast�k hücreler�n farklılaşma dereces� �le �l�şk�l� olab�l�r [91]. 

Mal�gn�ten�n �lk evreler�nde, bazal membranın da b�r parçası olan lam�na densa'nın kes�nt�l� yapısı görülmeye 

başlar. Bunun neden� Mal�gn hücreler�n bazal membranını parçalayan l�t�k faktörler� barındırmasıdır. Yapılan b�r 

çalışmada farklı m�kroskob� tekn�kler�yle meme kanser�nde bazal membranın normal ve kanserl� meme dokusunda yapısı 

karşılaştırılmıştır. Bu �ler� görüntüleme tekn�ğ� �le meme kanser�nde bazal membranın parçalandığı �fade ed�lm�şt�r [92]. 

Geçm�şte yapılan çalışmalara bakıldığında bazal membranın kaybı, ben�gn ve mal�gn tümörler arasında morfoloj�k ve 

b�yoloj�k farklılaşmanın temel kr�terler�nden b�r� olarak kabul ed�l�r [93]. Mal�gn hücrelerde bazal membran, yapısını ve 

oranlarını çeş�tl� b�leşenler arasında değ�şt�r�r, örneğ�n: t�p IV kollajen, lam�n�n, heparan sülfat proteogl�kan ve 

fibronekt�n. Neoplast�k hücreler, bazal membranların kan ve lenfat�k damarlardan parçalanması yoluyla metastaz 

yapmayı kolaylaştıran t�p IV kollajen� tahr�p eden t�p IV kollajenaz salgılarlar. Böylece, mal�gn hücreler yayılır, ancak 

damarları bırakab�l�r ve metastaz oluşumu �le d�ğer doku ve organlarda �mplant yapab�l�r. Bazal membranın yıkım 

sürec�nde, hücre zarında bulunan ve �st�lacı büyüme sırasında yen�den organ�ze ed�len lam�n�n ve lam�n�n reseptörler� 

tarafından yen�den düzenlenerek özel yapı kazanır.

1.4. Kanserl� hücrelerde fonks�yonel değ�ş�mler

Neoplast�k hücrelerde morfoloj�k farklılaşmanın yanında aslında b�r kısmı yukarıda tartışılan fonks�yonel faklılaşma 

da oldukça karışık ve b�rb�r� �le bağlantılı süreçlerd�r. Enerj� metabol�zmasında, normal ve mal�gn hücreler arasında, 

özell�kle glukoz kullanımında büyük değ�ş�kl�kler meydana gel�r. Hücrelerde en yüksek ver�me sah�p enerj� üret�m�, her 

gl�koz molekülü �ç�n 36 ATP molekülünün üret�ld�ğ� TCA döngüsünde gl�kol�z �le gerçekleşt�r�l�r. Bu metabol�zma oks�jen 

kullanımı �le gerçekleşt�r�l�r ve hücreler�n çoğunda ana enerj� üret�m yolunu tems�l eder. Kanserl� hücreler hem gl�kol�z 

hem de TCA döngüsünün anomal�ler�n� göster�r. Kanserl� hücre, b�lhassa lakt�k as�de dönüştürülen zayıf b�r oks�jen 

kullanımı ve büyük m�ktarda gl�koz kullanımı �le karakter�ze ed�l�r. Sonuç olarak, kötü huylu hücreler kandan normal 

hücrelere kıyasla 5-10 kat daha fazla gl�koz alırlar. Alınan gl�koz karac�ğerde ger� dönüştürülüp lakt�k as�t m�ktarını 

artırır [94]. Tümör hücreler� organ�zma �ç�n metabol�k b�r paraz�t g�b� davranır ve enerj�s�n� boşaltır.
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mekan�zmalar yoluyla d�kenl� uç oluşumuna yol açan hücre �ç� s�nyal yolaklarını uyardığı göster�lm�şt�r. Bunların arasında 

ep�dermal büyüme faktörü (EGF), meme kanser� hücreler� �ç�n kr�t�k b�r kemotakt�k, lamell�pod�a �ndükley�c� faktördür ve 

EGF s�nyal yolunun akt�vasyonu, artan hücre �st�lası ve metastaz �le doğrudan �l�şk�l�d�r [80]. Gen ekspresyonu anal�zler�, 

WAVE-Arp2 / 3 kompleks� ve LIM k�naz-kofil�n yolakları dah�l olmak üzere EGF s�nyal yolunun aşağısındak� lamell�pod�um 

oluşumunda yer alan b�leşenler�n, �nvaz�v meme kanser� hücreler�nde arttığını ortaya koymuştur [74]. 

Yoğun b�r ECM bar�yer�nden geçmek �ç�n kanser hücreler�n�n ECM yapısını bozması ve yen�den şek�llend�rmes� 

gerek�r [81]. Invadopod�a, yoğun ECM yapısına yüksek derecede �nvaz�v kanser hücreler� tarafından oluşturulan ECM 

degradasyon akt�v�tes�ne sah�p ventral membran çıkıntılarıdır [82]. Invadopod�a, akt�n ve akt�n düzenley�c� prote�nler, 

adezyon moleküller�, membran yen�den b�ç�mlend�rme ve s�nyal prote�nler� ve matr�ks bozunma enz�mler� g�b� çeş�tl� 

prote�nlerden oluşur. Bunların arasında, N-WASP ve kortakt�n, �nvadopod�a'nın ana yapısını oluşturan temel 

b�leşenlerd�r ve bu prote�nler, mal�gn kanser hücreler�nde artar. Kars�noma hücreler�, metastaz sürec�nde tümör stroması 

ve kan damarlarına göç etmek ve �st�la etmek �ç�n �nvadopod�a t�p� çıkıntılar kullanıyor g�b� görünmekted�r [75]. 

Podozomlar görünümler�nde ve moleküler kompoz�syonlarında �nvadopod�aya benzer. Klas�k podozomlar, makrofajlar, 

dendr�t�k hücreler ve osteoklastlar g�b� monos�t�k kökenl� hücre t�pler�nden oluşur. Podozom benzer� yapıların düz kas ve 

endotel hücreler� dah�l d�ğer hücre t�pler�nde var olduğu b�ld�r�lm�şt�r [82, 83]. Podozomların veya �nvad�opodaların 

oluşumunda öneml� olan nokta, v-Src ekspresyonuyla fibroblastların onkogen�k transformasyonunu �ndüklemes�, bu 

yapıların onkogen güdümlü hücre hareketl�l�ğ� ve �st�lasındak� önem�n� göster�r. Podozomlar, kemotakt�k hücre göçü �ç�n 

gerekl� d�nam�k yapışma bölgeler� olarak kabul ed�lmekted�r [84]. B�r�ken kanıtlar, tümör hücreler� �le stromal hücreler, 

ECM, kemok�nler ve kan damarları dah�l olmak üzere stromal bölme arasındak� etk�leş�m�n, kanser �lerlemes�nde öneml� 

b�r rolü olduğunu göstermekted�r. Örneğ�n pr�mer tümörlerdek� makrofajlar tümörün �lerlemes�n� ve metastazını 

kolaylaştırır [85]. İnvaz�v kars�nom hücreler�n�n ve tümörle �l�şk�l� makrofajların, kars�noma hücreler�n�n göçünü, �st�lasını 

ve metastaz yeteneğ�n� artıran b�r CSF-1 / EGF parakr�n s�nyal yolağı �le etk�leş�me g�rd�ğ� göster�lm�şt�r [86]. Ayrıca 

vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), tümör nekroz faktör a (TNFa) ve transform�ng büyüme faktörü b (TGFb) g�b� 

moleküller�n ekspresyonunun, tümör stromalarında bulunan anj�yojen�k kemok�nler�n de endotel hücreler�nde podozom 

oluşumunu �ndükled�ğ� göster�lm�şt�r. Anj�yogenezde, ECM'y� çevreleyen kılcal damarların yen�den şek�llend�r�lmes� 

gerekt�rd�ğ�nden, endotel hücreler� tarafından oluşturulan podozomlar bu sürece dah�l olab�l�r. Tüm bu nedenlerden 

dolayı, kanser� anlamada b�r sonrak� zorluk �st�la �mzasının koord�nel� olarak düzenlenm�ş yollarının metastat�k fenot�p� 

nasıl bel�rled�ğ�n� anlamaktır. Yan�, tek b�r prote�n� anal�z etmek yer�ne, hareketl�l�k fenot�p�n� ve metastat�k potans�yel� 

tahm�n etmek �ç�n tüm yolun entegre çıktısını anal�z etmek gerekl� olacaktır. Ayrıca, anahtar akt�n düzenley�c� prote�nler�n 

ekspresyonunu ve akt�v�tes�n� koord�ne eden olası ana düzenley�c�ler� araştırmak da öneml� olacaktır [87].

Hücre zarı da tümörleşme sürec�nde öneml� değ�ş�mler geç�ren b�r d�ğer yapıdır. Hücre zarını oluşturan prote�n ve 

karbonh�dratların değ�ş�m� hücre yüzey�nde görev alan enz�m ve reseptörler�n değ�ş�m�ne neden olur.  Bazen hücre zarı 

üzer�ndek� reseptörler�n�n sayısında artış veya azalma, normal hücrede bulunan düzenley�c� mekan�zmaların duyarlılığını 

değ�şt�rmes�ne neden olab�l�r. Böylece artık normalde kend�s�ne karşılık gelen l�gand �le reaks�yona g�rmeyen 

prote�nler�n veya yüzey reseptörler�n�n yapısında değ�ş�mler meydana gelmekted�r. Ya da normalde yet�şk�n hücreler�n 

yüzey�nde g�zlenm�ş olan embr�yon�k dokunun özell�ğ� olan yen� yüzey moleküller�n�n açığa çıkması �le de kanserleşme ve 

kanser�n mal�gn�tes� değ�şeb�lmekted�r. Anormal yüzey moleküller� ant�jen olarak �fade ed�l�r. Ant�jenler hümoral ve 

hücresel savunma mekan�zmaları tarafından tanınır. Sonuç olarak, tümör hücreler�, komplemanın ant�korlarla kaplı 

hücreler� yok etmes�ne �z�n veren ve fagos�tler�n opson�ze hücrelere saldırmasına �z�n veren �mmün komplekslerle 

kaplanır.

Kötü huylu hücreler, as�t veya alkal�n fosfatazın azaltılması g�b� kend� �çer�kler�nde bulunan enz�m �çer�kler�n� 

değ�şt�r�r. Bu değ�ş�mler, gl�kol�p�t ve gl�koprote�nler�n şeker ve s�al�k as�t arasındak� �l�şk� ve hücre yüzey�n�n negat�f 

yüklenmes�nden meydana gelen değ�ş�kl�klere kadar g�der. Böylece kötü huylu hücren�n plazma zarında şekerler ve 

am�no as�tler�n hızlandırılmış taşınmasını desteklemekted�r. Kötü huylu hücreler�n yüzey�, hücren�n genet�k programının 

değ�şmes�yle b�rl�kte tümöre özgü ant�jenler�n veya bu süreçtek� farklılaşma ant�jenler�n�n ortaya çıkmasına neden olur. 

Kötü huylu hücrelerdek� reseptörler�n dağılımı, hücreler�n kümelenmes�n� kolaylaştırır. Zamanla kontakt �nh�b�syonlarını 

kaybeden tümör hücreler�n�n çoğalmaları ve hareketler� desteklenerek metabol�k olarak özerkl�ğ�n� kazanmasını sağlar 

[88].

Mal�gn hücreler�n yüzey�nde, daha önce bahs� geçen, son derece akt�f enz�mat�k teçh�zata sah�p at�p�k m�krov�ller, 

psödopodlar ve vez�küller görülür [82, 84, 86-89]. Bununla b�rl�kte tümörü oluşturan hücre grubunun ortasında yerleş�m 

gösteren hücre popülasyonu normal hücrelerde bulunan hücre �ç� bağlantılara sah�pken, per�ferde bulunan hücrelerde 

bu yapılar bulunmaz veya çok azalır. Böylece tümör hücreler�n�n �nvaz�v yan� yayılıcı olması hal�nde hücreler�n ara 

bağlantıları tamamen koparak tümör k�tles�nden ayrılır [90].

Bazal membran, ep�tel, endotel, mezotele b�t�ş�k destekley�c� yapı olarak ve ayrıca düz kas, ç�zg�l� kas hücreler�, 

Schwann hücreler� ve yağ hücreler�n�n etrafında bulunan doku b�leşenler�d�r. Çeş�tl� kanser türler�nde, bazal membranlar 

elektron m�kroskobu �le kapsamlı şek�lde �ncelenm�şt�r. Genell�kle bazal membran kes�nt�ler� �nvaz�v kars�nomlarda 

görülmekle b�rl�kte bazı tümörlerde neoplast�k hücreler sürekl� b�r bazal lam�na �le sınırlandırılmıştır. Son 

�mmünos�tok�myasal çalışmalar, �nvaz�v kars�nomlarda neoplast�k hücreler�n genell�kle sürekl� bazal membrandan 

yoksun olduğunu gösterm�şt�r. Bu durum, spes�fik kollajen ürett�ğ� göster�len �nvaz�v tümör hücreler�n�n katabol�k 

akt�v�tes�nden veya neoplast�k ep�tel hücreler� tarafından bazal membran b�leşenler�n�n yeters�z üret�m�nden 

kaynaklanab�l�r. Tanısal h�stopatoloj�de, t�p IV kollajen ve lam�n�n g�b� bazal membran b�leşenler�n�n �mmünos�tok�myasal 

boyanması, metastat�k olmayan veya olanların arasında ayrım yapmaya yardımcı olab�l�r. Ayrıca, kars�nomalarda bazal 

membran b�leşenler�n�n ekspresyonunun dereces�, neoplast�k hücreler�n farklılaşma dereces� �le �l�şk�l� olab�l�r [91]. 

Mal�gn�ten�n �lk evreler�nde, bazal membranın da b�r parçası olan lam�na densa'nın kes�nt�l� yapısı görülmeye 

başlar. Bunun neden� Mal�gn hücreler�n bazal membranını parçalayan l�t�k faktörler� barındırmasıdır. Yapılan b�r 

çalışmada farklı m�kroskob� tekn�kler�yle meme kanser�nde bazal membranın normal ve kanserl� meme dokusunda yapısı 

karşılaştırılmıştır. Bu �ler� görüntüleme tekn�ğ� �le meme kanser�nde bazal membranın parçalandığı �fade ed�lm�şt�r [92]. 

Geçm�şte yapılan çalışmalara bakıldığında bazal membranın kaybı, ben�gn ve mal�gn tümörler arasında morfoloj�k ve 

b�yoloj�k farklılaşmanın temel kr�terler�nden b�r� olarak kabul ed�l�r [93]. Mal�gn hücrelerde bazal membran, yapısını ve 

oranlarını çeş�tl� b�leşenler arasında değ�şt�r�r, örneğ�n: t�p IV kollajen, lam�n�n, heparan sülfat proteogl�kan ve 

fibronekt�n. Neoplast�k hücreler, bazal membranların kan ve lenfat�k damarlardan parçalanması yoluyla metastaz 

yapmayı kolaylaştıran t�p IV kollajen� tahr�p eden t�p IV kollajenaz salgılarlar. Böylece, mal�gn hücreler yayılır, ancak 

damarları bırakab�l�r ve metastaz oluşumu �le d�ğer doku ve organlarda �mplant yapab�l�r. Bazal membranın yıkım 

sürec�nde, hücre zarında bulunan ve �st�lacı büyüme sırasında yen�den organ�ze ed�len lam�n�n ve lam�n�n reseptörler� 

tarafından yen�den düzenlenerek özel yapı kazanır.

1.4. Kanserl� hücrelerde fonks�yonel değ�ş�mler

Neoplast�k hücrelerde morfoloj�k farklılaşmanın yanında aslında b�r kısmı yukarıda tartışılan fonks�yonel faklılaşma 

da oldukça karışık ve b�rb�r� �le bağlantılı süreçlerd�r. Enerj� metabol�zmasında, normal ve mal�gn hücreler arasında, 

özell�kle glukoz kullanımında büyük değ�ş�kl�kler meydana gel�r. Hücrelerde en yüksek ver�me sah�p enerj� üret�m�, her 

gl�koz molekülü �ç�n 36 ATP molekülünün üret�ld�ğ� TCA döngüsünde gl�kol�z �le gerçekleşt�r�l�r. Bu metabol�zma oks�jen 

kullanımı �le gerçekleşt�r�l�r ve hücreler�n çoğunda ana enerj� üret�m yolunu tems�l eder. Kanserl� hücreler hem gl�kol�z 

hem de TCA döngüsünün anomal�ler�n� göster�r. Kanserl� hücre, b�lhassa lakt�k as�de dönüştürülen zayıf b�r oks�jen 

kullanımı ve büyük m�ktarda gl�koz kullanımı �le karakter�ze ed�l�r. Sonuç olarak, kötü huylu hücreler kandan normal 

hücrelere kıyasla 5-10 kat daha fazla gl�koz alırlar. Alınan gl�koz karac�ğerde ger� dönüştürülüp lakt�k as�t m�ktarını 

artırır [94]. Tümör hücreler� organ�zma �ç�n metabol�k b�r paraz�t g�b� davranır ve enerj�s�n� boşaltır.
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Prol�ferasyon normal hücrelerde de olması gereken b�r özell�kt�r. Ancak �y� huylu tümörlerde ve kötü huylu 

tümörlerde kontrol tamamen kaybolur.  Hücreler organ�zmanın yerel veya genel kontrolüne sunulmadan sürekl� büyür. İy� 

huylu büyüme bell� sınırlar �ç�nde tutulurken, kötü huylu büyüme �st�lacı olacak şek�lde, başlarda sess�z fazlarla, ardından 

�se yoğun ve kontrol ed�lemeyen büyüme aşamaları �le devam eder.

B�rb�r�ne benzer �k� hücrey� meydana get�rmek �ç�n gereken döngü m�toz bölünme �le gerçekleş�r. Hücre döngüsü 

genel olarak M�toz ve İnterfaz olmak üzere �k� aşamaya ayrılır. İnterfazın en bel�rg�n olayı S yan� sentez fazıdır. Burada DNA 

repl�ke ed�l�r. S fazı G1 fazından sonra meydana gel�r. G1, S fazı �ç�n gereken enerj�y� sağlar. M�tozdan önce meydana gelen 

G2 fazında hücre DNA nın �k� katına çıkarıldığından em�n olmak �ster. G1 ve G2 fazları aslında hücreye büyüme zamanı 

kazandıran aralıklardır.  M fazı; m�tozun evreler�n�n görüldüğü aşamadır. Bu faz, kem�k �l�ğ� hücreler� �ç�n ve 

bağırsaklardan gelen enteros�tler �ç�n çok kısadır ancak başka hücreler �ç�n çok uzun olab�l�r. Kanserl� hücreler, 

hızlandırılmış b�r hücre döngüsüne sah�pt�r [95].

B�r tümördek� bölünme hızının arttırılmadığı durumda, neoplast�k prol�ferasyon, hücre olgunlaşmasında b�r 

bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkar. Çok sayıda hücre doku �ç�nde bölüneb�l�r. Bu tür tümörlerde, lenfo�d tümörlerde 

olduğu g�b� hücresel apoptoz�s r�tm�nde b�r yavaşlama da bulunmuştur.

Kanser başlatan b�r �şlem olan genom�k değ�ş�kl�kler, b�r tümörün evr�m� boyunca devam eder. M�tot�k döngüdek� 

değ�ş�kl�kler�n b�rleş�k etk�s�, nükleer ve s�toplazm�k bölünmeler arasındak� eks�k senkron�zasyon ve genomun 

varlığından öncek� değ�ş�kl�kler, hücre bölünmes�ndek� denges�zl�ğ�n� daha da arttırmaktadır. Anöplo�d�, pol�sem� ve 

kromozomal bozukluklar oldukça değ�şken morfoloj�k ve davranışsal klonlara neden olur. Genomun bazı bölümler�n�n 

bozulması aynı zamanda neoplast�k hücreler�n morfoloj�k bozulmasına da neden olur. Prol�ferasyon ve m�grasyon her 

tümör hücres�nde farklı şek�lde seyreder. Neoplast�k hücreler�n hareket�, bazal membrandan sızan düzens�z s�toplazm�k 

psödopodların oluşumu �le başlar. B�r tümörün farklılaşma dereces� �le �nvaz�v büyümes� arasında çok yakın b�r �l�şk� 

mevcuttur.  Mal�gn hücren�n akt�f hareket�, çevres�ndek� konak dokunun, özell�kle �nterst�syel matr�ks�n enz�mat�k 

çözünmes�n� �çer�r. İst�la başlangıcında, ödem oluşması �le konak dokusunun �nterst�syel matr�s�n�n gevşemes� peş peşe 

gerçekleşen olaylar d�z�s�n� �fade eder. Bazı kanserl� dokularda görülen ödem, kılcal damarların geç�rgenl�ğ�n�n daha 

yüksek olmasını, tümörün �ç�nde ve yakınında tahl�ye ed�c� rolü olan lenfat�k damarların eks�kl�ğ� �le açıklanmak-

tadır. İnterst�syel sıvı hacm�n�n büyüklüğü hücre hareket�n� kolaylaştırır. İst�lacı büyümeyle, konak dokunun yok ed�lmes� 

(atrofi), tümör hücres�n�n yarattığı baskıdan, enz�mler�n devreye g�rd�ğ� l�z�s sürec�nden kaynaklanır .

Kötü huylu hücreler�n �st�lası ve �nfiltrasyonu, tümör dokusunu terk etmeler� ve komşu dokuya nüfuz etmeler� �le 

karakter�ze ed�l�r [27]. Aslında bu özell�k tamamen mal�gn tümörler �ç�n spes�fik değ�ld�r. Granülos�tler, osteoklastlar, 

endotel hücreler� ve trofoblast�k hücreler g�b� bazı normal karakterl� hücrelerde de görüleb�l�r. Bu hücreler�n aks�ne, kötü 

huylu hücreler�n �st�lacı büyümes�, konakçı dokunun yok ed�lmes� �le sona eren �ler�c� ve sürekl� b�r büyümed�r. İst�lacı 

olarak büyüyen mal�gn hücre hareket etme, l�t�k faktörler üretme ve fagos�tozları konak dokusuna taşıma kapas�tes�ne 

sah�pt�r. Özell�kle önceden var olan alanlarda büyür ve devamında çevredek� dokunun yok ed�lmes�yle yen� alanlar 

yaratab�l�r.  İst�lacı hücreler daha yüksek akt�n filament �çer�ğ�ne sah�pt�r ve plazm�nojen akt�vatörü, kollajenaz, elastaz ve 

proteogl�kan parçalayan enz�mler� oluştururlar. Proteol�t�k enz�mler hem mal�gn hücreler hem de endotel hücreler�, 

fibroblastlar, makrofajlar, mastos�tler ve lenfos�tler g�b� bazı konakçı hücreler tarafından salgılanır. Mal�gn hücreler�n 

ürett�ğ� l�t�k faktörler�n de anj�yogenez sürec�n� başlatab�ld�ğ� h�potez� �ler� düzeyded�r [96].

2. Sonuç

Normal ve kanserl� hücreler arasındak� farklılıkların �fade ed�ld�ğ� çalışmaların sadece bell� b�r bölümü yukarıda 

anlatılmaya çalışılmıştır. Bu konuda eks�kler olmakla b�rl�kte aslında farklılaşma sürec�n� anlamaya b�r m�ktar katkı 

sağlamasını üm�t ed�lmekted�r. Çünkü kanser� anlamak, bu traj�k hastalığa tedav� yaklaşımlarının bulunması �ç�n çok 

öneml�d�r. Kanser hücreler�nde meydana gelen hücre �ç� değ�ş�mler, kontrolsüz bölünmelere, metastaza ve çevre dokuda 

bulunan sağlıklı hücreler� de kend�ler�ne benzetmeye kadar çeş�tl� süreçler� oluşturmaktadır. Farklılaşma mal�gn 

hücrelerde öneml� b�r b�leşend�r. Bu süreçte endoplazm�k ret�kulum, Golg� kompleks�, m�tokondr�, l�zozom g�b� hücre �ç�n 

öneml� organeller�n yapı ve fonks�yonlarında değ�ş�mler meydana gelmekted�r. Kanser hücreler�, hücre organeller�n�n 

polar�tes�n� değ�şt�rerek, konak dokuyu ele geç�rmekte ve böylece organ�zma �ç�n b�r ölüm mak�nes� hal�ne gelmekted�r.  

Aslında kötü huylu kanser hücreler�nde, sadece farklılaşma meydana gelmez, aynı zamanda normal hücrelerle b�rl�kte 

aşırı olgunlaşma, yen� maddeler� sentezleme g�b� tuhaf b�r sürec� de yönet�r. Bu durum, b�r tümörün hücre 

popülasyonunun h�stoloj�k çeş�tl�l�ğ�n� açıklar g�b� görünmekted�r. 

Öte yandan farklılaşma, genet�k hatalar neden�yle kanser hücreler�n�n postm�tot�k rejenerasyon süres�n�n 

kısalmasından kaynaklanır. Farklılaşma sürec� b�r tümörden d�ğer�ne farklılık gösterse de temel mekan�zma aynıdır. 

Mal�gn b�r hücre popülasyonunda, �st�la, saldırganlık ve metastaz yapma kapas�tes� bakımından ayırt ed�len alt 

popülasyonlar ve alt klonlar gel�ş�r. Her neoplazmaya özgü heterojen özell�kler, konakçı dokunun ve organ�zmanın lokal 

reaks�yonu, öngörülemeyen morfoloj�s�, farklı alt klonların oluşturulması, tümör tedav�s�n� zorlaştırır. Çevrede bulunan 

dokunun tümör hücres� gel�ş�m�ne katkısı, hücreler�n büyüme r�tm� ve tümörün metastaz yapma karakter�ne göre değ�ş�r. 

Konak dokuda �mmünoloj�k olayların başlatılması, hücresel reseptör s�stem�n�n bozulması, bu reseptörler�n konak 

dokunun matr�ks h�drol�z� �ç�n gereken enz�mler� salgılamasını, böylece matr�ks�n parçalanması olaylarını �çer�r. 

Genell�kle tedav� yaklaşımları yüksek prol�ferasyon ve �st�la kapas�tes�ne sah�p mal�gn hücreler� ortadan kaldırmaya 

yönel�k olsa da yen� çalışmalar morfoloj�k açıdan olayın bütünüyle yen�den değerlend�r�lmes�n� gerekt�rmekted�r. 
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Prol�ferasyon normal hücrelerde de olması gereken b�r özell�kt�r. Ancak �y� huylu tümörlerde ve kötü huylu 

tümörlerde kontrol tamamen kaybolur.  Hücreler organ�zmanın yerel veya genel kontrolüne sunulmadan sürekl� büyür. İy� 

huylu büyüme bell� sınırlar �ç�nde tutulurken, kötü huylu büyüme �st�lacı olacak şek�lde, başlarda sess�z fazlarla, ardından 

�se yoğun ve kontrol ed�lemeyen büyüme aşamaları �le devam eder.

B�rb�r�ne benzer �k� hücrey� meydana get�rmek �ç�n gereken döngü m�toz bölünme �le gerçekleş�r. Hücre döngüsü 

genel olarak M�toz ve İnterfaz olmak üzere �k� aşamaya ayrılır. İnterfazın en bel�rg�n olayı S yan� sentez fazıdır. Burada DNA 

repl�ke ed�l�r. S fazı G1 fazından sonra meydana gel�r. G1, S fazı �ç�n gereken enerj�y� sağlar. M�tozdan önce meydana gelen 

G2 fazında hücre DNA nın �k� katına çıkarıldığından em�n olmak �ster. G1 ve G2 fazları aslında hücreye büyüme zamanı 

kazandıran aralıklardır.  M fazı; m�tozun evreler�n�n görüldüğü aşamadır. Bu faz, kem�k �l�ğ� hücreler� �ç�n ve 

bağırsaklardan gelen enteros�tler �ç�n çok kısadır ancak başka hücreler �ç�n çok uzun olab�l�r. Kanserl� hücreler, 

hızlandırılmış b�r hücre döngüsüne sah�pt�r [95].

B�r tümördek� bölünme hızının arttırılmadığı durumda, neoplast�k prol�ferasyon, hücre olgunlaşmasında b�r 

bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkar. Çok sayıda hücre doku �ç�nde bölüneb�l�r. Bu tür tümörlerde, lenfo�d tümörlerde 

olduğu g�b� hücresel apoptoz�s r�tm�nde b�r yavaşlama da bulunmuştur.

Kanser başlatan b�r �şlem olan genom�k değ�ş�kl�kler, b�r tümörün evr�m� boyunca devam eder. M�tot�k döngüdek� 

değ�ş�kl�kler�n b�rleş�k etk�s�, nükleer ve s�toplazm�k bölünmeler arasındak� eks�k senkron�zasyon ve genomun 

varlığından öncek� değ�ş�kl�kler, hücre bölünmes�ndek� denges�zl�ğ�n� daha da arttırmaktadır. Anöplo�d�, pol�sem� ve 

kromozomal bozukluklar oldukça değ�şken morfoloj�k ve davranışsal klonlara neden olur. Genomun bazı bölümler�n�n 

bozulması aynı zamanda neoplast�k hücreler�n morfoloj�k bozulmasına da neden olur. Prol�ferasyon ve m�grasyon her 

tümör hücres�nde farklı şek�lde seyreder. Neoplast�k hücreler�n hareket�, bazal membrandan sızan düzens�z s�toplazm�k 

psödopodların oluşumu �le başlar. B�r tümörün farklılaşma dereces� �le �nvaz�v büyümes� arasında çok yakın b�r �l�şk� 

mevcuttur.  Mal�gn hücren�n akt�f hareket�, çevres�ndek� konak dokunun, özell�kle �nterst�syel matr�ks�n enz�mat�k 

çözünmes�n� �çer�r. İst�la başlangıcında, ödem oluşması �le konak dokusunun �nterst�syel matr�s�n�n gevşemes� peş peşe 

gerçekleşen olaylar d�z�s�n� �fade eder. Bazı kanserl� dokularda görülen ödem, kılcal damarların geç�rgenl�ğ�n�n daha 

yüksek olmasını, tümörün �ç�nde ve yakınında tahl�ye ed�c� rolü olan lenfat�k damarların eks�kl�ğ� �le açıklanmak-

tadır. İnterst�syel sıvı hacm�n�n büyüklüğü hücre hareket�n� kolaylaştırır. İst�lacı büyümeyle, konak dokunun yok ed�lmes� 

(atrofi), tümör hücres�n�n yarattığı baskıdan, enz�mler�n devreye g�rd�ğ� l�z�s sürec�nden kaynaklanır .

Kötü huylu hücreler�n �st�lası ve �nfiltrasyonu, tümör dokusunu terk etmeler� ve komşu dokuya nüfuz etmeler� �le 

karakter�ze ed�l�r [27]. Aslında bu özell�k tamamen mal�gn tümörler �ç�n spes�fik değ�ld�r. Granülos�tler, osteoklastlar, 

endotel hücreler� ve trofoblast�k hücreler g�b� bazı normal karakterl� hücrelerde de görüleb�l�r. Bu hücreler�n aks�ne, kötü 

huylu hücreler�n �st�lacı büyümes�, konakçı dokunun yok ed�lmes� �le sona eren �ler�c� ve sürekl� b�r büyümed�r. İst�lacı 

olarak büyüyen mal�gn hücre hareket etme, l�t�k faktörler üretme ve fagos�tozları konak dokusuna taşıma kapas�tes�ne 

sah�pt�r. Özell�kle önceden var olan alanlarda büyür ve devamında çevredek� dokunun yok ed�lmes�yle yen� alanlar 

yaratab�l�r.  İst�lacı hücreler daha yüksek akt�n filament �çer�ğ�ne sah�pt�r ve plazm�nojen akt�vatörü, kollajenaz, elastaz ve 

proteogl�kan parçalayan enz�mler� oluştururlar. Proteol�t�k enz�mler hem mal�gn hücreler hem de endotel hücreler�, 

fibroblastlar, makrofajlar, mastos�tler ve lenfos�tler g�b� bazı konakçı hücreler tarafından salgılanır. Mal�gn hücreler�n 

ürett�ğ� l�t�k faktörler�n de anj�yogenez sürec�n� başlatab�ld�ğ� h�potez� �ler� düzeyded�r [96].

2. Sonuç

Normal ve kanserl� hücreler arasındak� farklılıkların �fade ed�ld�ğ� çalışmaların sadece bell� b�r bölümü yukarıda 

anlatılmaya çalışılmıştır. Bu konuda eks�kler olmakla b�rl�kte aslında farklılaşma sürec�n� anlamaya b�r m�ktar katkı 

sağlamasını üm�t ed�lmekted�r. Çünkü kanser� anlamak, bu traj�k hastalığa tedav� yaklaşımlarının bulunması �ç�n çok 

öneml�d�r. Kanser hücreler�nde meydana gelen hücre �ç� değ�ş�mler, kontrolsüz bölünmelere, metastaza ve çevre dokuda 

bulunan sağlıklı hücreler� de kend�ler�ne benzetmeye kadar çeş�tl� süreçler� oluşturmaktadır. Farklılaşma mal�gn 

hücrelerde öneml� b�r b�leşend�r. Bu süreçte endoplazm�k ret�kulum, Golg� kompleks�, m�tokondr�, l�zozom g�b� hücre �ç�n 

öneml� organeller�n yapı ve fonks�yonlarında değ�ş�mler meydana gelmekted�r. Kanser hücreler�, hücre organeller�n�n 

polar�tes�n� değ�şt�rerek, konak dokuyu ele geç�rmekte ve böylece organ�zma �ç�n b�r ölüm mak�nes� hal�ne gelmekted�r.  

Aslında kötü huylu kanser hücreler�nde, sadece farklılaşma meydana gelmez, aynı zamanda normal hücrelerle b�rl�kte 

aşırı olgunlaşma, yen� maddeler� sentezleme g�b� tuhaf b�r sürec� de yönet�r. Bu durum, b�r tümörün hücre 

popülasyonunun h�stoloj�k çeş�tl�l�ğ�n� açıklar g�b� görünmekted�r. 

Öte yandan farklılaşma, genet�k hatalar neden�yle kanser hücreler�n�n postm�tot�k rejenerasyon süres�n�n 

kısalmasından kaynaklanır. Farklılaşma sürec� b�r tümörden d�ğer�ne farklılık gösterse de temel mekan�zma aynıdır. 

Mal�gn b�r hücre popülasyonunda, �st�la, saldırganlık ve metastaz yapma kapas�tes� bakımından ayırt ed�len alt 

popülasyonlar ve alt klonlar gel�ş�r. Her neoplazmaya özgü heterojen özell�kler, konakçı dokunun ve organ�zmanın lokal 

reaks�yonu, öngörülemeyen morfoloj�s�, farklı alt klonların oluşturulması, tümör tedav�s�n� zorlaştırır. Çevrede bulunan 

dokunun tümör hücres� gel�ş�m�ne katkısı, hücreler�n büyüme r�tm� ve tümörün metastaz yapma karakter�ne göre değ�ş�r. 

Konak dokuda �mmünoloj�k olayların başlatılması, hücresel reseptör s�stem�n�n bozulması, bu reseptörler�n konak 

dokunun matr�ks h�drol�z� �ç�n gereken enz�mler� salgılamasını, böylece matr�ks�n parçalanması olaylarını �çer�r. 

Genell�kle tedav� yaklaşımları yüksek prol�ferasyon ve �st�la kapas�tes�ne sah�p mal�gn hücreler� ortadan kaldırmaya 

yönel�k olsa da yen� çalışmalar morfoloj�k açıdan olayın bütünüyle yen�den değerlend�r�lmes�n� gerekt�rmekted�r. 
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ÖZET

Bundan uzun yıllar önce yet�şk�n organ�zmada sadece b�r tür kök hücre bulunduğu düşünülüyordu (hematopoet�k 

kök hücre). Günümüzde �se, embr�yonal dönemde ortaya çıkan b�rden fazla kök hücre ve öncü hücreden (embr�yon�k kök 

hücre)  bahsed�l�yor. Ayrıca yet�şk�n organ�zmada doğal doku yen�lenmes� ve yaralanma durumlarında, çoğalan, 

farklılaşan ve başka hücre t�pler�ne dönüşme özell�ğ� gösteren hücrelere de yet�şk�n kök hücre d�yoruz. Kök hücre ter�m�, 

tek b�r hücrey� tanımlamayıp, farklı düzeylerde farklılaşma, çoğalma yetenekler�ne sah�p, b�rb�r�nden farklı gel�ş�m 

süreçler� olan hücreler� kapsamaktadır.

Anahtar kel�meler: Kök hücre, farklılaşma, çoğalma

ABSTRACT

Many years ago, the adult organ�sm was thought to have only one type of stem cell (hematopo�et�c stem cell). Today, 

more than one stem cell and embryon�c stem cell (embryon�c stem cell) are ment�oned �n the embryon�c per�od. In 

add�t�on, �n adult organ�sm, we call adult stem cells �n natural t�ssue regenerat�on and �njury cases, wh�ch are capable of 

prol�ferat�ng, d��erent�at�ng and transform�ng �nto other cell types. The term stem cell �ncludes cells w�th d��erent 

developmental processes, wh�ch do not �dent�fy a s�ngle cell, but also have d��erent levels of d��erent�at�on and 

reproduct�on.

Keywords: Stem cell, d��erent�at�on, prol�ferat�on

1. Kök Hücreler�n Genel Özell�kler�

Gel�ş�m�n en başında �k� haplo�d gamet (spermatozoon ve ovos�t) b�r araya gelerek z�got �s�ml� hücre meydana 

get�r�r. Bunun m�toz bölünmeler�yle, canlılardak� en yüksek bölünme kapas�tes�ne sah�p (tot�potent) hücreler olan 

blastomerler ortaya çıkar. Tak�p eden süreçte kısa sürede önce embr�yoya, ardından tüm dokuların ortaya çıkmasına 

öncülük ederler. Embr�yodak� pr�mord�yal germ hücreler�nden �lerleyen süreçte oos�t ve spermatozoon oluşur [1]. Böylece 

yaşam döngüsü oluşmaktadır. Yet�şk�n dönemde de hücre – doku onarımı ve yen�lenmes� yet�şk�n kök hücreler� �le 

kes�nt�s�z ve oldukça hızlı b�r şek�lde sağlanmaktadır. Örneğ�n, olgunlaşmış kan hücreler�, kem�k �l�ğ�nde bulunan 

hematopoet�k kök hücrelerden köken alırlar, y�ne barsak ep�tel hücreler�, kr�ptalarda yer alan kök hücreler�n çoğalıp 

farklılaşması �le üç günde b�r yen�len�r [2].

Kök hücreler�n b�r kısmı �lk bölünme sonrası hemen farklılaşmayıp,  kök hücre olarak kalmayı seçer, d�ğer kısım 

hücreler �se b�r d�z� bölünme ve farklılaşma sürec�ne g�rerler. Bu çoğalan hücrelere geç�c� hücreler den�r. Kök hücreler 

sınırlı sayıda olduğu �ç�n, ancak gerekl� durumlarda çoğalıp bu bahs� geçen geç�c� hücreler� oluştururlar. Kök hücren�n �lk 

bölünme sonrası oluşan hücreler�nden b�r tanes� tekrar kök hücre havuzuna g�d�p, eks�len hücre sayısını tamamlar. 

Çoğalan geç�c� hücreler �se bel�rl� sayıya ulaştıklarında farklılaşmış hücrelere dönüşürler. Örneğ�n, ep�derm�stek� 

kerat�nos�tler bu hücreler�n farklılaşmasıyla ortaya çıkan farklılaşmış hücrelerd�r. Kanser�n ortaya çıkmasında da bu tür 

hücreler�n rolü olduğu düşünülmekted�r. Dahası, gel�şmekte olan organ�zmada (fetüs, yen�doğan, �nfant ve çocukluk 
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dönemler�) embr�yo kök hücreler�n�n varlığından söz etmek olası değ�ld�r. Ancak,  çeş�tl� organlarda (kem�k �l�ğ� başta 

olmak üzere) ve bu organların bel�rl� bölgeler�nde, gerekt�ğ�nde kend�n� çoğaltab�len, kararlanab�len ve farklılaşab�len 

hücreler bulunur. Bunlara yet�şk�n kök hücre (YKH) veya dokuya özgü kök hücre adı ver�l�r [2]. Kan hücreler�n� yen�leyen 

hematopoet�k kök hücreler, bağırsak ep�tel�n� yen�leyen kök hücreler ve der�dek� ep�derm�s� yen�leyen kök hücreler, 

bunların en t�p�k örnekler�d�r.

Kök hücre,  b�r başka hücreye farklılaşab�len hücre anlamında kullanılab�l�r; yan� bu hücren�n sadece b�r hücre 

türüne farklılaşab�lmes�, onun kök hücre olarak tanımlanmasına yeteb�l�r (un�potent hücreler). Örneğ�n, �skelet kası 

l�fler�n�n hemen dışında yer alan uydu (satell�te) hücreler vücut �ç� koşullarda sadece kas l�fine farklılaşırlar. Bu hücreler�n 

un�potent özell�kte olmaları kök hücre değ�l de öncü hücre (progen�tör, prokürsör) oldukları anlamına da gel�r. Kök 

hücreler� sınıflandırırken organ�zmanın yaşam sürec� �ç�nde bulundukları döneme (embr�yo, fetüs veya sonrası dönem) 

ve köken vereb�leceğ� hücre türler�n�n zeng�nl�ğ�ne göre sınıflandırmak en doğru olanıdır.

Embr�yon�k kök hücreler, çok kısa ömürlü olup, hızla embr�yo gövdes�n� oluşturan katmanlara farklılaşırlar 

(gastrülasyon).  Bu nedenle, deneysel çalışmalar dışında tedav� amacıyla kullanımları sınırlıdır. Oysak�, yet�şk�n kök 

hücreler, organ�zmada yaşam boyu devam eden yen�lenme ve doku onarımı g�b� yaşamsal süreçlerden sorumlu olan kök 

hücrelerd�r.

Kök hücreler�n (stem cells)  genel özell�kler�,  kend�n� yen�leme potans�yel�ne (Self-Renewal) sah�p, farklı hücre 

t�pler�ne yönleneb�len (d��erent�at�on), yamalanma (engraftment) yapab�len, klonal hücrelerd�r. Ancak kök hücreler�n 

tamamını bu özell�klerle açıklayamayız. Bu hücreler� tanımlayan en geçerl� ortak özell�kler;

1. Dokularda az sayıda bulunurlar.

2. Yaşam boyu sınırsız olarak bölünürler ve bölündükçe sayılarını korurlar. 

3. Bölündükler�nde ortaya çıkan �k� yavru hücreden en az b�r�s� kök hücre olarak mevcut hücre havuzuna katılır.

4. Çok kez bölünerek geç�c� hücreler� oluştururlar k�, bu hücreler kısa süre �ç�nde b�r farklılaşma yoluna g�rerek dokuya 

özgü farklılaşmış hücreler� oluşturur.

5. Genell�kle bölünme hızları yavaştır; ancak doku yaralanması veya kaybı sonrasında hızla bölünürler. 

6. Dokuların en kalıcı ve en uzun süre yaşayan hücreler�d�r, organ�zmanın yaşamı boyunca varlıklarını korurlar, ancak 

yaşla b�rl�kte sayıları azalır.

2. Kök Hücreler�n Kend�n� Yen�leme Potans�yesl� (Self-Renewal)

Kök hücren�n kend�n� yen�leme özell�ğ� ölümsüz anlamında kullanılmamalıdır. Kök hücreler�n b�rçoğu ölümsüz 

olmayıp, artan m�toz sayısı �le beraber yaşlanıp, ölüme g�derler. Örneğ�n mezenk�mal kök hücre 40-60 kez m�toza 

uğradıktan sonra, yaşlanıp kök hücre özell�ğ�n� kaybederler [3]. B�r hücren�n kend�n� yen�lemes�, kök hücre havuzunu 

yen�lemes� anlamına gel�r. Dolayısıyla kök hücre havuzunun tükenmemes� �ç�n her bölünen kök hücren�n en az b�r 

tanes�n�n bu havuza katılıyor olması gerek�r.

3. Kök Hücreler�n Farklılaşma Potans�yel�

Farklılaşma �şlevsel olarak olgun b�r hücre olma yolunda geç�r�len b�yok�myasal ve fenot�p�k olaylar bütünüdür. Gen 

�fades�n�n yönlend�rmes� ya da kend� programıyla gerçekleş�r. Hücredek� s�toplazm�k farklılıklar, as�metr�k hücre 

bölünmes�, hücre dışı matr�ks prote�nler�, kararlanma aşamaları, morfogenler, h�ston ve gen met�lasyonları, hücreler 

arası bağlantı kompleksler�, ep�genet�k kontrol, s�nyal yolaklarının komb�ne etk�s�yle gerçekleşen karmaşık olaylar 

bütünüdür. Ayrıca, farklı organlardak� kök hücreler�n gel�ş�m potans�yeller� farklı olab�lse de tüm kök hücreler kend� 

kend�n� yen�lemel� ve yen�lenme �le farklılaşma arasında denge olmalıdır.

Kök hücren�n farklılaşma özell�ğ�n�n, kök hücren�n gel�ş�m h�yerarş�s�nde hang� basamakta yer aldığı tartışmalıdır.  

Tek b�r hücre türüne farklılaşab�len (un�potent) hücreler� kök hücre olarak tanımlamak yer�ne öncü hücre (progen�tör, 

prekürsör) olarak değerlend�rmek daha doğrudur. Öncü hücreler, kök hücrelerden köken almış olup, b�r veya �k� farklı 

hücre t�p�ne farklılaşma yeteneğ�ne sah�p, sınırlı sayıda çoğalab�len hücrelerd�r. Günümüzde, b�r hücren�n 

farklılaşmasında rol oynayan en öneml� faktörün ep�genet�k mekan�zmalar olduğu b�l�nmekted�r. Tümör oluşumu �le 

DNA'nın h�pomet�lasyonu arasında doğrudan b�r �l�şk� bulunmaktadır.

4. Kök Hücren�n Klonal Olma Özell�ğ�

Klon oluşturma yeteneğ� (klonal�te), kök hücreler�n vazgeç�lmez özell�kler�nden b�r�s�d�r. Tek b�r hücreden çok 

sayıda yen� kök hücren�n üremes� olarak tanımlanan klonal�te, klonun büyüklüğüne ve klon oluşturma hızına göre 

bel�rlen�yor olup, kök hücreler arasında yapılacak kıyaslamalarda kullanılan ölçütlerd�r. Kök hücre dışındak� hücreler�n 

varlığı, klon oluşturma etk�nl�ğ�n� olumsuz yönde etk�leyeb�l�r. Ancak, d�ğer hücreler kök hücrey� destekler ve besler. 

Hücreler� saflaştırdıkça çoğalma ve farklılaşma yetenekler� azalab�l�r, erken yaşlanmaya g�reb�l�rler.

5. Plur�potens� (Köklülük) 

Köklülük ter�m�, kök hücreler� d�ğer hücrelerden ayırt eden hücresel ve moleküler özell�kler� tanımlamak �ç�n 

kullanılır. Hücreler�n yüzey�nde yer alan, hücrede s�nyal yolakları veya hücre-hücre yapışma moleküller� olarak rol 

oynayan bel�rteçler kullanılarak kök hücre t�p� bel�rleneb�l�r. Bu bel�rteçlerden b�rçoğu farklılaşma kümeler� (clusters of 

d��erent�at�on; CD) olarak b�r başlık altında toplanmıştır [4, 5].

Araştırmacılar �nsan ve hayvanlarda başlıca 2 t�p kök hücrey� araştırmışlardır:

1. Embr�yon�k kök hücreler

2. Er�şk�n kök hücreler

5.1. Embr�yon�k Kök Hücreler

Embr�yon�k kök hücreler, embr�yodan oluşan, sonsuz üreme potans�yel�ne sah�p hücrelerd�r. Spes�fik olarak, 

embr�yon�k kök hücreler �n v�tro fert�l�ze ed�len yumurtalardan (z�got) gel�şen embr�yolardan meydana gel�r, kadın 

vücudunda fert�l�ze olan yumurtadan oluşmazlar. Döllenmeyle başlayan süreçte 4-8 blastomerl� (blastos�t) aşamaya 

kadar olan her hücre tot�potent olarak kabul ed�l�r. 

Blastos�t 3 yapıdan oluşur: 1. Trofoblast: Blastos�t� çevreleyen hücre tabakası. Bunu çevreleyen tabaka 

"trophectoderm" adını alır. 2. Blastocoel: Blastos�t�n �ç�ndek� kav�ted�r. 3. İç hücre grubu: Blastocoel'un ucunda yaklaşık 

olarak 30 hücreden oluşan kısımdır.

Embr�yonel kök hücre, embr�yonun "�ç hücre grubu" den�len hücreler�nden kaynaklanır; bu hücreler erken (4-5 

günlük) embr�yonun blastos�t aşamasında görülür ve hücre kültüründe embr�yon�k kök hücreye dönüştürüleb�l�r. 

Embr�yon�k kök hücre farklılaşma olmadan sonsuz çoğalma potans�yel�ne sah�pt�r. İnsan embr�yon�k kök hücreler� �n v�tro 

olarak uzun süre kend�ler�n� yen�leme potans�yel� (Self-Renewal) göster�rler. Kültürden elde ed�len fare ve �nsan 

embr�yon�k kök hücreler�n�n, �nsül�n salgılayan pankreas adacık hücreler�, kalp kası, düz kas, ad�poz�t, hematopoet�k 

hücreler, endotel hücres�, kondros�t (kıkırdak hücres�), osteoblast, s�n�r hücreler�ne dönüşeb�ld�ğ� bazı çalışmalarla 

saptanmıştır [6-9].

5.2. Er�şk�n T�p Kök Hücre

Er�şk�n t�p kök hücre, yet�şk�nde farklılaşmış dokuda bulunan farklılaşmamış hücre grubudur. Yet�şk�n 

organ�zmadak� çoğalan geç�c� hücreler�n öncüsü olan bu hücreler, hasarlanan dokuların yen�lenmes�nde de görev alır. 

Somat�k kök hücreler olarak da adlandırılan bu hücreler bazen dokuya özgü kök hücreler olarak �s�mlend�r�l�r. 

Hematopoet�k kök hücreler, mezenk�mal kök hücreler, bağırsak kök hücreler�, nöral kök hücreler ve endotel kök/öncü 

hücreler�, üzer�nde en çok çalışılanlarıdır. Bu hücreler�n özell�kler�; 
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dönemler�) embr�yo kök hücreler�n�n varlığından söz etmek olası değ�ld�r. Ancak,  çeş�tl� organlarda (kem�k �l�ğ� başta 

olmak üzere) ve bu organların bel�rl� bölgeler�nde, gerekt�ğ�nde kend�n� çoğaltab�len, kararlanab�len ve farklılaşab�len 

hücreler bulunur. Bunlara yet�şk�n kök hücre (YKH) veya dokuya özgü kök hücre adı ver�l�r [2]. Kan hücreler�n� yen�leyen 

hematopoet�k kök hücreler, bağırsak ep�tel�n� yen�leyen kök hücreler ve der�dek� ep�derm�s� yen�leyen kök hücreler, 

bunların en t�p�k örnekler�d�r.

Kök hücre,  b�r başka hücreye farklılaşab�len hücre anlamında kullanılab�l�r; yan� bu hücren�n sadece b�r hücre 

türüne farklılaşab�lmes�, onun kök hücre olarak tanımlanmasına yeteb�l�r (un�potent hücreler). Örneğ�n, �skelet kası 

l�fler�n�n hemen dışında yer alan uydu (satell�te) hücreler vücut �ç� koşullarda sadece kas l�fine farklılaşırlar. Bu hücreler�n 

un�potent özell�kte olmaları kök hücre değ�l de öncü hücre (progen�tör, prokürsör) oldukları anlamına da gel�r. Kök 

hücreler� sınıflandırırken organ�zmanın yaşam sürec� �ç�nde bulundukları döneme (embr�yo, fetüs veya sonrası dönem) 

ve köken vereb�leceğ� hücre türler�n�n zeng�nl�ğ�ne göre sınıflandırmak en doğru olanıdır.

Embr�yon�k kök hücreler, çok kısa ömürlü olup, hızla embr�yo gövdes�n� oluşturan katmanlara farklılaşırlar 

(gastrülasyon).  Bu nedenle, deneysel çalışmalar dışında tedav� amacıyla kullanımları sınırlıdır. Oysak�, yet�şk�n kök 

hücreler, organ�zmada yaşam boyu devam eden yen�lenme ve doku onarımı g�b� yaşamsal süreçlerden sorumlu olan kök 

hücrelerd�r.

Kök hücreler�n (stem cells)  genel özell�kler�,  kend�n� yen�leme potans�yel�ne (Self-Renewal) sah�p, farklı hücre 

t�pler�ne yönleneb�len (d��erent�at�on), yamalanma (engraftment) yapab�len, klonal hücrelerd�r. Ancak kök hücreler�n 

tamamını bu özell�klerle açıklayamayız. Bu hücreler� tanımlayan en geçerl� ortak özell�kler;

1. Dokularda az sayıda bulunurlar.

2. Yaşam boyu sınırsız olarak bölünürler ve bölündükçe sayılarını korurlar. 

3. Bölündükler�nde ortaya çıkan �k� yavru hücreden en az b�r�s� kök hücre olarak mevcut hücre havuzuna katılır.

4. Çok kez bölünerek geç�c� hücreler� oluştururlar k�, bu hücreler kısa süre �ç�nde b�r farklılaşma yoluna g�rerek dokuya 

özgü farklılaşmış hücreler� oluşturur.

5. Genell�kle bölünme hızları yavaştır; ancak doku yaralanması veya kaybı sonrasında hızla bölünürler. 

6. Dokuların en kalıcı ve en uzun süre yaşayan hücreler�d�r, organ�zmanın yaşamı boyunca varlıklarını korurlar, ancak 

yaşla b�rl�kte sayıları azalır.

2. Kök Hücreler�n Kend�n� Yen�leme Potans�yesl� (Self-Renewal)

Kök hücren�n kend�n� yen�leme özell�ğ� ölümsüz anlamında kullanılmamalıdır. Kök hücreler�n b�rçoğu ölümsüz 

olmayıp, artan m�toz sayısı �le beraber yaşlanıp, ölüme g�derler. Örneğ�n mezenk�mal kök hücre 40-60 kez m�toza 

uğradıktan sonra, yaşlanıp kök hücre özell�ğ�n� kaybederler [3]. B�r hücren�n kend�n� yen�lemes�, kök hücre havuzunu 

yen�lemes� anlamına gel�r. Dolayısıyla kök hücre havuzunun tükenmemes� �ç�n her bölünen kök hücren�n en az b�r 

tanes�n�n bu havuza katılıyor olması gerek�r.

3. Kök Hücreler�n Farklılaşma Potans�yel�

Farklılaşma �şlevsel olarak olgun b�r hücre olma yolunda geç�r�len b�yok�myasal ve fenot�p�k olaylar bütünüdür. Gen 

�fades�n�n yönlend�rmes� ya da kend� programıyla gerçekleş�r. Hücredek� s�toplazm�k farklılıklar, as�metr�k hücre 

bölünmes�, hücre dışı matr�ks prote�nler�, kararlanma aşamaları, morfogenler, h�ston ve gen met�lasyonları, hücreler 

arası bağlantı kompleksler�, ep�genet�k kontrol, s�nyal yolaklarının komb�ne etk�s�yle gerçekleşen karmaşık olaylar 

bütünüdür. Ayrıca, farklı organlardak� kök hücreler�n gel�ş�m potans�yeller� farklı olab�lse de tüm kök hücreler kend� 

kend�n� yen�lemel� ve yen�lenme �le farklılaşma arasında denge olmalıdır.

Kök hücren�n farklılaşma özell�ğ�n�n, kök hücren�n gel�ş�m h�yerarş�s�nde hang� basamakta yer aldığı tartışmalıdır.  

Tek b�r hücre türüne farklılaşab�len (un�potent) hücreler� kök hücre olarak tanımlamak yer�ne öncü hücre (progen�tör, 

prekürsör) olarak değerlend�rmek daha doğrudur. Öncü hücreler, kök hücrelerden köken almış olup, b�r veya �k� farklı 

hücre t�p�ne farklılaşma yeteneğ�ne sah�p, sınırlı sayıda çoğalab�len hücrelerd�r. Günümüzde, b�r hücren�n 

farklılaşmasında rol oynayan en öneml� faktörün ep�genet�k mekan�zmalar olduğu b�l�nmekted�r. Tümör oluşumu �le 

DNA'nın h�pomet�lasyonu arasında doğrudan b�r �l�şk� bulunmaktadır.

4. Kök Hücren�n Klonal Olma Özell�ğ�

Klon oluşturma yeteneğ� (klonal�te), kök hücreler�n vazgeç�lmez özell�kler�nden b�r�s�d�r. Tek b�r hücreden çok 

sayıda yen� kök hücren�n üremes� olarak tanımlanan klonal�te, klonun büyüklüğüne ve klon oluşturma hızına göre 

bel�rlen�yor olup, kök hücreler arasında yapılacak kıyaslamalarda kullanılan ölçütlerd�r. Kök hücre dışındak� hücreler�n 

varlığı, klon oluşturma etk�nl�ğ�n� olumsuz yönde etk�leyeb�l�r. Ancak, d�ğer hücreler kök hücrey� destekler ve besler. 

Hücreler� saflaştırdıkça çoğalma ve farklılaşma yetenekler� azalab�l�r, erken yaşlanmaya g�reb�l�rler.

5. Plur�potens� (Köklülük) 

Köklülük ter�m�, kök hücreler� d�ğer hücrelerden ayırt eden hücresel ve moleküler özell�kler� tanımlamak �ç�n 

kullanılır. Hücreler�n yüzey�nde yer alan, hücrede s�nyal yolakları veya hücre-hücre yapışma moleküller� olarak rol 

oynayan bel�rteçler kullanılarak kök hücre t�p� bel�rleneb�l�r. Bu bel�rteçlerden b�rçoğu farklılaşma kümeler� (clusters of 

d��erent�at�on; CD) olarak b�r başlık altında toplanmıştır [4, 5].

Araştırmacılar �nsan ve hayvanlarda başlıca 2 t�p kök hücrey� araştırmışlardır:

1. Embr�yon�k kök hücreler

2. Er�şk�n kök hücreler

5.1. Embr�yon�k Kök Hücreler

Embr�yon�k kök hücreler, embr�yodan oluşan, sonsuz üreme potans�yel�ne sah�p hücrelerd�r. Spes�fik olarak, 

embr�yon�k kök hücreler �n v�tro fert�l�ze ed�len yumurtalardan (z�got) gel�şen embr�yolardan meydana gel�r, kadın 

vücudunda fert�l�ze olan yumurtadan oluşmazlar. Döllenmeyle başlayan süreçte 4-8 blastomerl� (blastos�t) aşamaya 

kadar olan her hücre tot�potent olarak kabul ed�l�r. 

Blastos�t 3 yapıdan oluşur: 1. Trofoblast: Blastos�t� çevreleyen hücre tabakası. Bunu çevreleyen tabaka 

"trophectoderm" adını alır. 2. Blastocoel: Blastos�t�n �ç�ndek� kav�ted�r. 3. İç hücre grubu: Blastocoel'un ucunda yaklaşık 

olarak 30 hücreden oluşan kısımdır.

Embr�yonel kök hücre, embr�yonun "�ç hücre grubu" den�len hücreler�nden kaynaklanır; bu hücreler erken (4-5 

günlük) embr�yonun blastos�t aşamasında görülür ve hücre kültüründe embr�yon�k kök hücreye dönüştürüleb�l�r. 

Embr�yon�k kök hücre farklılaşma olmadan sonsuz çoğalma potans�yel�ne sah�pt�r. İnsan embr�yon�k kök hücreler� �n v�tro 

olarak uzun süre kend�ler�n� yen�leme potans�yel� (Self-Renewal) göster�rler. Kültürden elde ed�len fare ve �nsan 

embr�yon�k kök hücreler�n�n, �nsül�n salgılayan pankreas adacık hücreler�, kalp kası, düz kas, ad�poz�t, hematopoet�k 

hücreler, endotel hücres�, kondros�t (kıkırdak hücres�), osteoblast, s�n�r hücreler�ne dönüşeb�ld�ğ� bazı çalışmalarla 

saptanmıştır [6-9].

5.2. Er�şk�n T�p Kök Hücre

Er�şk�n t�p kök hücre, yet�şk�nde farklılaşmış dokuda bulunan farklılaşmamış hücre grubudur. Yet�şk�n 

organ�zmadak� çoğalan geç�c� hücreler�n öncüsü olan bu hücreler, hasarlanan dokuların yen�lenmes�nde de görev alır. 

Somat�k kök hücreler olarak da adlandırılan bu hücreler bazen dokuya özgü kök hücreler olarak �s�mlend�r�l�r. 

Hematopoet�k kök hücreler, mezenk�mal kök hücreler, bağırsak kök hücreler�, nöral kök hücreler ve endotel kök/öncü 

hücreler�, üzer�nde en çok çalışılanlarıdır. Bu hücreler�n özell�kler�; 
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a. Kaynaklandığı dokunun özelleşm�ş hücre t�pler�ne farklılaşab�l�r. 

b. Vücutta kend�n� yen�leyeb�l�r (Self-Renewal)

c. Daha önce bu t�p hücre �çermed�ğ� düşünülen dokularda da saptanır.

d. Kaynaklandığı dokunun hücreler� dışında başka dokuların hücreler�ne de dönüşeb�l�r. 

e. Er�şk�n t�p kök hücre, bölünerek progen�tör/prekürsör hücreler� oluşturur, bunlar d�ferans�ye özel şek�l ve görev� 

olan "olgun" hücrelere dönüşürler.

 Er�şk�n t�p kök hücre kaynağı; kem�k �l�ğ�, dolaşan kan, kornea ve ret�na, bey�n, ç�zg�l� kas, d�ş pulpası, karac�ğer, 

der�, gastro�ntest�nal s�stem mukozası ve pankreas olab�l�r. Ayrıca her 3 embr�yon�k germ tabakasından kaynaklanan 

dokularda da bulunmaktadırlar. Er�şk�n t�p kök hücrelerden üzer�nde en çok durulanı hematopoet�k doku kaynaklı 

olanlardır. Kem�k �l�ğ�ne bakıldığında 3 t�p hücre bulunmaktadır. 

1- Hematopoet�k elemanlar     

2- Endotel hücreler� (ang�ogenet�k prekürsörler) 

3- Stromal hücreler (Mezenk�mal kök hücreler olarak adlandırılırlar ve m�kroçevre �le desteklend�kler� takd�rde, 

ad�pos�tlere, kondros�tlere, osteos�tlere, kas hücreler�ne, gl�al hücrelere, hepatos�tlere, glomeruler hücrelere ve 

d�ğer bütün mezenş�al hücrelere dönüşeb�l�rler). Mezenk�mal kök hücre kaynakları, kem�k �l�ğ�, per�fer�k kandak� 

mononükleer hücreler, kordon kanı, fetal akc�ğer, karac�ğer ve dalaktır.

Genel olarak emr�yon�k ve er�şk�n t�p kök hücreler�n ortak özell�kler�; kend�ler�n� çoğaltab�l�rler ve özelleşm�ş 

hücrelere (kalp, bey�n, kem�k vb.) dönüşeb�l�rler. Genell�kle çok özell�k gerekt�rmeyen ortamlarda ve �şaretley�c�ler 

kullanılarak �zole ed�leb�l�rler. İmmün s�stem� baskılanmış canlılara ver�ld�kler�nde çoğalab�l�rler ve farklılaşab�l�rler. 

Çoğalmaları kültür ortamına bağlıdır.

Emr�yon�k ve er�şk�n t�p kök hücreler arasındak� en öneml� fark hücreler�n kaynağıdır. Er�şk�n t�p kök hücre �nsanda 

pek çok dokuda vardır, ama az sayıdadır; ancak embr�yon�k kök hücreler, uygun dokulardan alındıklarında kültürde 

çoğalırlar. Kültür şartlarına göre embr�yon�k kök hücreler b�rçok hücre t�p�ne farklılaşab�l�rler. Bu özell�k er�şk�n t�p kök 

hücrede �zlenmem�şt�r. Farklılaşmamış embr�yon�k kök hücreler �nsanlara ver�ld�ğ�nde, b�rçok türde hücre t�p�n� �çeren 

teratom oluşumuna neden olab�l�r. Bu nedenle, tedav� ve transplantasyon amacı �le farklılaşmamış embr�yon�k kök 

hücreler kullanılmaz. Er�şk�n t�p kök hücre, embr�yon�k kadar farklılaşma kapas�tes�ne sah�p değ�ld�r. 

Embr�yon�k kök hücreler plur�potentt�r, yan� her 3 dokuya da (ektoderm, mezoderm ve endoderm) farklılaşab�l�rler. 

Er�şk�n t�p kök hücreler �se her 3 embr�yon�k tabakadan oluşan dokularda bulunurlar ve o dokuya has hücreler� üret�rler 

(bey�n, kem�k �l�ğ�, bağırsak ep�tel� g�b�). Embr�yon�k kök hücreler laboratuvar ortamında farklılaşmamış hücreler 

şekl�nde m�lyonlarca kez çoğalab�l�r. Ancak er�şk�n t�p kök hücren�n çoğalma kapas�tes� sınırlıdır. 

Kök hücreler ve tümör hücreler� arasındak� �l�şk�ye bakacak olursak;

 1. Normal kök hücreler ve kanser hücreler�n�n kend�n� yen�lemes�n� düzenleyen mekan�zmalar benzerd�r.  

2. Tümör hücreler�n�n normal kök hücrelerden ortaya çıkma olasılığı vardır.

3. Tümörler “kanser kök hücreler�” �çereb�l�rler (tümörler�n oluşumunu ve büyümes�n� sağlayan bel�rs�z prol�ferat�f 

potans�yele sah�p nad�r hücreler).

6. Kanser Kök Hücres�

Çağımızda kanser tedav�s� �ç�n ver�len kemoterap� ve radyoterap� sadece tümör k�tles�n� hedef alıp, kansere neden 

olan hücreler� etk�lemed�ğ� �ç�n sıklıkla hastalıklar nüks eder ve metastaz yapar.  Ayrıca bu tedav�ler normal dokuyu da 

hedef aldığı �ç�n hastalarda c�dd� yan etk�lere neden olur.  Bazı kanser t�pler�n�n kemoterap� ve/veya radyoterap�ye çok �y� 

yanıt ver�rken bazılarının yanıt vermemes�, bazılarının hızla metastaz yapması ya da nüks etmes� kanser kök hücres�n�n 

varlığını akıllara get�rm�şt�r.  Kanser kök hücreler� (KKH), yüksek tümörojen�k akt�v�teye sah�p, kend� kend�n� yen�leyeb�len 

ve çoklu ser� farklılaşma potans�yel� olan farklılaşmamış kanser hücreler�d�r. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, 

tümörler�n, d�ğer kanser hücreler�nden çok daha büyük tümörojen�k potans�yele sah�p olan kanser hücreler�n�n b�r alt 

popülasyonu �le yönet�ld�ğ�n� ortaya koymuştur [10]. H�yerarş�n�n tepes�ndek� bu hücreler kanser kök hücres� olup farklı 

dokularda, normal doku kök hücreler�n�nk�ne benzer şek�lde progen�törlere ve öncül hücrelere farklılaşab�l�rler.  Kanser 

kök hücreler�, geleneksel kemoterap�, radyoterap� ve moleküler hedefl� tedav� dah�l ant� kanser tedav�lere d�rençten 

sorumlu tutulan tümör hücres�n�n heterojen�tes�nden sorumludur. Dahası, m�n�mal kalıntı hastalık, kanser�n nüks etmes� 

ve metastaz yapmasından da kanser kök hücreler� sorumludur. Kanser kök hücreler�, terapöt�k d�renç gel�ş�m�ne neden 

olan DNA hasarına hızlı tepk� verme, oks�dat�f strese d�renç, s�totoks�k ajanların hücreden atılımı veya detoks�fiye etme 

özell�ğ� ayrıca yavaş hücre s�klusu da dah�l olmak üzere çeş�tl� sağlamlık özell�kler�ne sah�pt�r. Kanser kök hücres� şu 

özell�kler� göster�r: 

1) Kend�-kend�n� yen�leyeb�lme

2) Çok yönlü farklılaşab�lme

3) Tümör başlatab�lme kapas�tes�

4) Apoptoza karşı d�renç

Bu özell�kler�, onu kemoterap�ye d�rençl� kılar ve tümörün başlama, �lerleme ve metastaz yapmasına neden olur. 

Kanser kök hücreler�, mult�ple myeloma, bey�n kanser�, kolon kanser�, baş-boyun kanser�, prostat kanser� ve melanoma 

g�b� b�rçok kanser türünde �zole ed�lm�şt�r [11-16]. Fare modeller�nde yapılan b�rkaç çalışma sonucunda, KKH'ler�n�n 

mutasyona uğramış kök hücrelerden veya kök hücre özell�ğ�n� kazanmış (kend�-kend�n� yen�leme g�b�) progen�tör veya 

prekürsör hücrelerden köken aldığı düşünülmüştür [17]. Kök hücreler�n veya progen�törler�n�n KKH'ler�ne dönüşmeler�, 

genet�k mod�fikasyonların b�r�kmes�ne (onkojenlerde, tümör baskılayıcı genlerde ve m�ss-match tam�r genler�nde 

mutasyonlar) ve ep�genet�k değ�ş�kl�klere (anormal met�lasyon, h�ston mod�fikasyonu) bağlı olab�l�r. Kend�-kend�n� 

yen�leme kapas�tes�n� kazanan hücrelerde genet�k değ�ş�kl�kler uzun zaman �çer�s�nde yerleş�r, m�kroçevren�n 

kontrolünden kaçar. Bu da kansere eğ�l�me neden olur [18]. Günümüzde kullanılan standart kemoterapöt�k �laçlar ve 

radyoterap�, tümör k�tles�n� hedefler. Halbuk� KKH'de ant�-apoptot�k prote�nler�n �fades�n�n fazla olması neden�yle 

tedav�ye d�renç vardır.

KKH'n�n b�yoloj�k özell�kler�n�n tesp�t etmek, tümör patogenez�n�n bel�rlenmes�ne ve �lerlemes�ne sebep olan 

faktörler� ortaya koyab�l�r, �laç d�renc�n� ortadan kaldıracak yen� tedav� yaklaşımları gel�şt�r�leb�l�r. Bu sayede normal kök 

hücreler� koruyarak, kanser kök hücreler�n�, m�kroçevreler�n� ve özell�kle s�nyal �let� s�stemler�n� hedefleyecek tedav� 

seçenekler� bulunab�l�r. Kanserde kök hücreler, kend�-kend�n� yen�leyeb�lme ve farklılaşab�lme özell�kler� �ç�n b�rçok 

s�nyal yolağı kullanırlar. Bu yolakların akt�vasyonu ya da d�sregülasyonu, KKH gel�şmes� �le neoplast�k prol�ferasyona 

neden olur. İlg�nç olarak gerek KKH'de ve gerekse embr�yon�k kök hücrede çoğu s�nyal �let� yolağı ortak olarak 

bulunmuştur.  Burada tanımlanmış b�rçok yolak vardır;

JAK/STAT YOLAĞI

S�tok�nler�n reseptörler�ne bağlanmasıyla akt�fleşt�ğ� göster�len �lk s�nyal �let� yolağı JAK/STAT'dır (Janus k�nase/ 

s�gnal transducer and act�vator of transcr�pt�on). Bu yolak, hematopoet�k hücreler�n s�tok�nlere cevabında olduğu g�b� 

normal fizyoloj�de de gerekl�d�r. Bunun yanında �nsanlarda JAK akt�vasyonu hematopoet�k hücreler�n kanserleşmes�ne yol 

açar. JAK2 akt�vasyonu �le Sonuçlanan somat�k mutasyon, lösem�lerde ve kron�k myeloprol�ferat�f hastalıklarda 

göster�lm�şt�r [19]. Kanser hücreler�nde, STAT3 ve STAT5 akt�vasyonu vardır. Bu da kanser hücreler�n�n prol�ferasyonuna, 

hücre yaşamına, ang�ogenez�se ve �mmün s�stemden kaçışta artışa sebep olur [20]. JAK/STAT s�nyal�nde mutasyon, 

füzyon ve/veya ampl�fikasyon d�rekt veya �nd�rekt olarak tümör oluşumuna katkıda bulunab�l�r. STAT3 �fades� ve 
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a. Kaynaklandığı dokunun özelleşm�ş hücre t�pler�ne farklılaşab�l�r. 

b. Vücutta kend�n� yen�leyeb�l�r (Self-Renewal)

c. Daha önce bu t�p hücre �çermed�ğ� düşünülen dokularda da saptanır.

d. Kaynaklandığı dokunun hücreler� dışında başka dokuların hücreler�ne de dönüşeb�l�r. 

e. Er�şk�n t�p kök hücre, bölünerek progen�tör/prekürsör hücreler� oluşturur, bunlar d�ferans�ye özel şek�l ve görev� 

olan "olgun" hücrelere dönüşürler.

 Er�şk�n t�p kök hücre kaynağı; kem�k �l�ğ�, dolaşan kan, kornea ve ret�na, bey�n, ç�zg�l� kas, d�ş pulpası, karac�ğer, 

der�, gastro�ntest�nal s�stem mukozası ve pankreas olab�l�r. Ayrıca her 3 embr�yon�k germ tabakasından kaynaklanan 

dokularda da bulunmaktadırlar. Er�şk�n t�p kök hücrelerden üzer�nde en çok durulanı hematopoet�k doku kaynaklı 

olanlardır. Kem�k �l�ğ�ne bakıldığında 3 t�p hücre bulunmaktadır. 

1- Hematopoet�k elemanlar     

2- Endotel hücreler� (ang�ogenet�k prekürsörler) 

3- Stromal hücreler (Mezenk�mal kök hücreler olarak adlandırılırlar ve m�kroçevre �le desteklend�kler� takd�rde, 

ad�pos�tlere, kondros�tlere, osteos�tlere, kas hücreler�ne, gl�al hücrelere, hepatos�tlere, glomeruler hücrelere ve 

d�ğer bütün mezenş�al hücrelere dönüşeb�l�rler). Mezenk�mal kök hücre kaynakları, kem�k �l�ğ�, per�fer�k kandak� 

mononükleer hücreler, kordon kanı, fetal akc�ğer, karac�ğer ve dalaktır.

Genel olarak emr�yon�k ve er�şk�n t�p kök hücreler�n ortak özell�kler�; kend�ler�n� çoğaltab�l�rler ve özelleşm�ş 

hücrelere (kalp, bey�n, kem�k vb.) dönüşeb�l�rler. Genell�kle çok özell�k gerekt�rmeyen ortamlarda ve �şaretley�c�ler 

kullanılarak �zole ed�leb�l�rler. İmmün s�stem� baskılanmış canlılara ver�ld�kler�nde çoğalab�l�rler ve farklılaşab�l�rler. 

Çoğalmaları kültür ortamına bağlıdır.

Emr�yon�k ve er�şk�n t�p kök hücreler arasındak� en öneml� fark hücreler�n kaynağıdır. Er�şk�n t�p kök hücre �nsanda 

pek çok dokuda vardır, ama az sayıdadır; ancak embr�yon�k kök hücreler, uygun dokulardan alındıklarında kültürde 

çoğalırlar. Kültür şartlarına göre embr�yon�k kök hücreler b�rçok hücre t�p�ne farklılaşab�l�rler. Bu özell�k er�şk�n t�p kök 

hücrede �zlenmem�şt�r. Farklılaşmamış embr�yon�k kök hücreler �nsanlara ver�ld�ğ�nde, b�rçok türde hücre t�p�n� �çeren 

teratom oluşumuna neden olab�l�r. Bu nedenle, tedav� ve transplantasyon amacı �le farklılaşmamış embr�yon�k kök 

hücreler kullanılmaz. Er�şk�n t�p kök hücre, embr�yon�k kadar farklılaşma kapas�tes�ne sah�p değ�ld�r. 

Embr�yon�k kök hücreler plur�potentt�r, yan� her 3 dokuya da (ektoderm, mezoderm ve endoderm) farklılaşab�l�rler. 

Er�şk�n t�p kök hücreler �se her 3 embr�yon�k tabakadan oluşan dokularda bulunurlar ve o dokuya has hücreler� üret�rler 

(bey�n, kem�k �l�ğ�, bağırsak ep�tel� g�b�). Embr�yon�k kök hücreler laboratuvar ortamında farklılaşmamış hücreler 

şekl�nde m�lyonlarca kez çoğalab�l�r. Ancak er�şk�n t�p kök hücren�n çoğalma kapas�tes� sınırlıdır. 

Kök hücreler ve tümör hücreler� arasındak� �l�şk�ye bakacak olursak;

 1. Normal kök hücreler ve kanser hücreler�n�n kend�n� yen�lemes�n� düzenleyen mekan�zmalar benzerd�r.  

2. Tümör hücreler�n�n normal kök hücrelerden ortaya çıkma olasılığı vardır.

3. Tümörler “kanser kök hücreler�” �çereb�l�rler (tümörler�n oluşumunu ve büyümes�n� sağlayan bel�rs�z prol�ferat�f 

potans�yele sah�p nad�r hücreler).

6. Kanser Kök Hücres�

Çağımızda kanser tedav�s� �ç�n ver�len kemoterap� ve radyoterap� sadece tümör k�tles�n� hedef alıp, kansere neden 

olan hücreler� etk�lemed�ğ� �ç�n sıklıkla hastalıklar nüks eder ve metastaz yapar.  Ayrıca bu tedav�ler normal dokuyu da 

hedef aldığı �ç�n hastalarda c�dd� yan etk�lere neden olur.  Bazı kanser t�pler�n�n kemoterap� ve/veya radyoterap�ye çok �y� 

yanıt ver�rken bazılarının yanıt vermemes�, bazılarının hızla metastaz yapması ya da nüks etmes� kanser kök hücres�n�n 

varlığını akıllara get�rm�şt�r.  Kanser kök hücreler� (KKH), yüksek tümörojen�k akt�v�teye sah�p, kend� kend�n� yen�leyeb�len 

ve çoklu ser� farklılaşma potans�yel� olan farklılaşmamış kanser hücreler�d�r. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, 

tümörler�n, d�ğer kanser hücreler�nden çok daha büyük tümörojen�k potans�yele sah�p olan kanser hücreler�n�n b�r alt 

popülasyonu �le yönet�ld�ğ�n� ortaya koymuştur [10]. H�yerarş�n�n tepes�ndek� bu hücreler kanser kök hücres� olup farklı 

dokularda, normal doku kök hücreler�n�nk�ne benzer şek�lde progen�törlere ve öncül hücrelere farklılaşab�l�rler.  Kanser 

kök hücreler�, geleneksel kemoterap�, radyoterap� ve moleküler hedefl� tedav� dah�l ant� kanser tedav�lere d�rençten 

sorumlu tutulan tümör hücres�n�n heterojen�tes�nden sorumludur. Dahası, m�n�mal kalıntı hastalık, kanser�n nüks etmes� 

ve metastaz yapmasından da kanser kök hücreler� sorumludur. Kanser kök hücreler�, terapöt�k d�renç gel�ş�m�ne neden 

olan DNA hasarına hızlı tepk� verme, oks�dat�f strese d�renç, s�totoks�k ajanların hücreden atılımı veya detoks�fiye etme 

özell�ğ� ayrıca yavaş hücre s�klusu da dah�l olmak üzere çeş�tl� sağlamlık özell�kler�ne sah�pt�r. Kanser kök hücres� şu 

özell�kler� göster�r: 

1) Kend�-kend�n� yen�leyeb�lme

2) Çok yönlü farklılaşab�lme

3) Tümör başlatab�lme kapas�tes�

4) Apoptoza karşı d�renç

Bu özell�kler�, onu kemoterap�ye d�rençl� kılar ve tümörün başlama, �lerleme ve metastaz yapmasına neden olur. 

Kanser kök hücreler�, mult�ple myeloma, bey�n kanser�, kolon kanser�, baş-boyun kanser�, prostat kanser� ve melanoma 

g�b� b�rçok kanser türünde �zole ed�lm�şt�r [11-16]. Fare modeller�nde yapılan b�rkaç çalışma sonucunda, KKH'ler�n�n 

mutasyona uğramış kök hücrelerden veya kök hücre özell�ğ�n� kazanmış (kend�-kend�n� yen�leme g�b�) progen�tör veya 

prekürsör hücrelerden köken aldığı düşünülmüştür [17]. Kök hücreler�n veya progen�törler�n�n KKH'ler�ne dönüşmeler�, 

genet�k mod�fikasyonların b�r�kmes�ne (onkojenlerde, tümör baskılayıcı genlerde ve m�ss-match tam�r genler�nde 

mutasyonlar) ve ep�genet�k değ�ş�kl�klere (anormal met�lasyon, h�ston mod�fikasyonu) bağlı olab�l�r. Kend�-kend�n� 

yen�leme kapas�tes�n� kazanan hücrelerde genet�k değ�ş�kl�kler uzun zaman �çer�s�nde yerleş�r, m�kroçevren�n 

kontrolünden kaçar. Bu da kansere eğ�l�me neden olur [18]. Günümüzde kullanılan standart kemoterapöt�k �laçlar ve 

radyoterap�, tümör k�tles�n� hedefler. Halbuk� KKH'de ant�-apoptot�k prote�nler�n �fades�n�n fazla olması neden�yle 

tedav�ye d�renç vardır.

KKH'n�n b�yoloj�k özell�kler�n�n tesp�t etmek, tümör patogenez�n�n bel�rlenmes�ne ve �lerlemes�ne sebep olan 

faktörler� ortaya koyab�l�r, �laç d�renc�n� ortadan kaldıracak yen� tedav� yaklaşımları gel�şt�r�leb�l�r. Bu sayede normal kök 

hücreler� koruyarak, kanser kök hücreler�n�, m�kroçevreler�n� ve özell�kle s�nyal �let� s�stemler�n� hedefleyecek tedav� 

seçenekler� bulunab�l�r. Kanserde kök hücreler, kend�-kend�n� yen�leyeb�lme ve farklılaşab�lme özell�kler� �ç�n b�rçok 

s�nyal yolağı kullanırlar. Bu yolakların akt�vasyonu ya da d�sregülasyonu, KKH gel�şmes� �le neoplast�k prol�ferasyona 

neden olur. İlg�nç olarak gerek KKH'de ve gerekse embr�yon�k kök hücrede çoğu s�nyal �let� yolağı ortak olarak 

bulunmuştur.  Burada tanımlanmış b�rçok yolak vardır;

JAK/STAT YOLAĞI

S�tok�nler�n reseptörler�ne bağlanmasıyla akt�fleşt�ğ� göster�len �lk s�nyal �let� yolağı JAK/STAT'dır (Janus k�nase/ 

s�gnal transducer and act�vator of transcr�pt�on). Bu yolak, hematopoet�k hücreler�n s�tok�nlere cevabında olduğu g�b� 

normal fizyoloj�de de gerekl�d�r. Bunun yanında �nsanlarda JAK akt�vasyonu hematopoet�k hücreler�n kanserleşmes�ne yol 

açar. JAK2 akt�vasyonu �le Sonuçlanan somat�k mutasyon, lösem�lerde ve kron�k myeloprol�ferat�f hastalıklarda 

göster�lm�şt�r [19]. Kanser hücreler�nde, STAT3 ve STAT5 akt�vasyonu vardır. Bu da kanser hücreler�n�n prol�ferasyonuna, 

hücre yaşamına, ang�ogenez�se ve �mmün s�stemden kaçışta artışa sebep olur [20]. JAK/STAT s�nyal�nde mutasyon, 

füzyon ve/veya ampl�fikasyon d�rekt veya �nd�rekt olarak tümör oluşumuna katkıda bulunab�l�r. STAT3 �fades� ve 
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fosfor�lasyonu baş-boyun kanserler�n�n % 95'�nde ve akc�ğer ve meme kanserler�n�n % 50's�nde artmıştır [21]. Baş boyun 

kanserler�nde STAT3'ün �nh�b�syonu apoptoz�sde artışa, hücre prol�ferasyonunda azalmaya ve tümör boyutunda 

küçülmeye sebep olur [22].

NOTCH YOLAĞI

NOTCH s�nyal� hücre akıbet�n�n bel�rlenmes�nde, doku oluşumu ve morfogenez�s, hücre farklılaşması, prol�ferasyon 

ve ölümünden sorumlu b�r yolaktır. Daha önce yapılan çalışmalarda over, akc�ğer ve meme kanser�nde NOTCH s�nyal 

yolağında değ�ş�kl�kler saptanmıştır [23-25].

MAP KİNAZ/ERK YOLAĞI

RAS-M�togen Act�vated Prote�n K�naz (MAPK) yolağı özell�kle bazal membranı parçalayan proteol�t�k enz�mler�n 

akt�flenmes�nde, hücre m�grasyonunun arttırılmasında ve yaşama genler�n�n �fades�n�n artışında sorumludur. Kanserl� 

olgularda, MAPK akt�vasyonunun devam etmes� m�kroçevredek� proteol�t�k enz�mlerde akt�vasyona ve ekstraselüler 

matr�ks parçalanmasına neden olur. Bu da kanser�n �nvazyon ve metastaz yapması �le Sonuçlanır.  RAS mutasyonları kolon 

kanserl�, pankreas kanserl�, melanomlu vakalarda tesp�t ed�lm�şt�r [26].

PI3K/AKT YOLAĞI

PI3K/AKT (fosfat�d�l�nos�tol 3-k�naz/AKT) yolağı, hücre prol�ferasyonu, hücre ölümü, buradak� boşluk düzelt�lecek 

enerj� metabol�zması ve hücre �skelet düzenlenmes� g�b� olaylarda rol oynar [27]. PI3K/AKT yolağı �nh�b�törü ve tümör 

baskılayıcı PTEN mutasyonları gl�oblastomalarda, akc�ğer kanserler�nde ve melanomlarda; AKT akt�vasyonu meme, over 

ve t�ro�d kanserler�nde tesp�t ed�lm�şt�r [28].

NF-kB YOLAĞI

NF-kB (nükleer faktör-kappa-B) yolağı, hücre prol�ferasyonu, yaşamı, gel�şme, stress cevabı, �mmün�te ve 

�nflamasyon g�b� b�rçok hücresel �şlemde sorumludur. NF-kB transkripsiyon faktör a�les�nden b�r�s�n� kodlayan �nsan REL 

gen�n�n Hodgk�n hastalarının % 50's�nde, non-Hodgk�n Lenfoma hastalarının % 10-%20's�nde ve NK hücrel� lenfoma 

hastalarının % 40'ında �fades� artmıştır [29].

WNT/b-KATENİN YOLAĞI

Bu yolak, kök hücren�n tanımlanması, prol�ferasyonu ve farklılaşma g�b� fonks�yonlarından sorumlu bulunmuştur. 

Kolon kanserler�n�n yaklaşık % 90'ında APC mutasyonu, �ntest�nal adenokars�nomlarda ve gastr�k pol�plerde APC �le 

b�rl�kte b-katenin mutasyonu tespit edilmişt�r. Kron�k ve akut myelo�d lösem�lerde aberran WNT s�nyal� de bulunmuştur 

[30].
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Transform�ng growth faktör-beta (TGF-b) tümör oluşumuna katkı sağlar (ep�tel�al kanser hücreler�n�n m�gratuar 

mezank�mal hücrelere transd�ferans�yasyonunu uyararak, hücre �nvazyonuna katkıda bulunarak, uzak bölgelere 

yayılmasını sağlayarak, anj�ogenez� arttırarak ve tümör hücreler�n�n �mmün s�stemden kurtulmalarını sağlayarak). 

Böylece, tümör hücreler�ne d�rekt etk�s� yanında, TGF-b kanser hücreler�n�n yaşamını ve lokal hareketler�n� uyararak 

tümör m�kroçevres�ne katkıda bulunur. Pankreas duktal adenokrs�nomu, akc�ğer kanser�, meme kanser�nde TGF-b 

yolağında çeş�tl� değ�ş�kl�kler saptanmıştır [31-33].

7. Kanser Kök Hücres� Yüzey Bel�rteçler� 

KKH's� bel�rteçler�, KKH'ler�n spes�fik fenot�p�k ve transkr�ps�yonel profiller� �le yakından �l�şk�l� hücre yüzey� 

prote�nler�d�r. Son yıllarda, çeş�tl� kanser türler�nde çeş�tl� KKH bel�rteçler� b�ld�r�lmekle b�rl�kte, KKH bel�rteçler� yalnızca 

kl�n�k tanı ve temel kanser araştırmalarında değ�l, aynı zamanda KKH hedefl� an�tümör tedav�ler gel�şt�r�lmes�nde de 

büyük potans�yele sah�pt�r. Ancak, şu ana kadar KKH's� �ç�n tanımlanmış evrensel b�r bel�rteç yoktur [34].  Şu ana kadar 

saptanmış olan bel�rteçler, normal kök hücreden ve hatta sağlıklı dokulardan da �fade ed�ld�ğ� �ç�n bunlara yönel�k 

ant�korlar gel�şt�rmek mantıklı değ�ld�r. KKH's� bel�rtec� olab�lmes� �ç�n sadece KKH'den �fade ed�lmes� gerekl�d�r. Farklı 

KKH'de farklı KKH bel�rteçler� olab�l�r. Bununla b�rl�kte, b�r b�yobel�rtec�n KKH'lerde aşırı �fade ed�ld�ğ� doğrulanırsa, d�ğer 

dokularda düşük sev�yede �fade ed�lse b�le, kanser tedav�s� �ç�n hedef olarak kullanılab�l�r. Örneğ�n, fluorescence-

act�vated cell sort�ng (FACS) tekn�ğ� �le tanımlanan KKH bel�rteçler� arasında CD44 ve CD24 meme, kolon ve pankreas 

kanserler�nde; CD133 gl�oblastoma, kolon, prostat ve böbrek kanserler�nde; CD20 melanomada; CD166 kolon 

kanserler�nde bulunmuştur [35, 36]. 

8. Kanser Kök Hücres�n�n N�ş�

Normal kök hücren�n �ç�nde bulunduğu n�ş, kök hücren�n kend�-kend�n� yen�leme, çoğalma, farklılaşma, �st�rahat 

g�b� görevler�nde öneml� rollere sah�pt�r. KKH'n�n �ç�nde bulunduğu n�ş �le etk�leş�m� de KKH'n�n akıbet�n� tay�n eder. KKH 

bulunduğu m�kro çevreden öneml� s�nyaller alır ve böylece normal homeostat�k mekan�zmaları göster�r [37]. KKH'n�n 

fonks�yonlarının düzenleneb�lmes� �ç�n özelleşm�ş b�r çevreye �ht�yaç yoktur, normal kök hücre n�ş� de bu amaca h�zmet 

eder. KKH'n�n m�grasyon ve metastaz aşamasında, CXCL12 kemok�n� ve reseptörü CXCR4'ün rolü çok fazladır [38]. CXCL12 

kemok�n�n�n mot�l�te, kemotakt�k cevap, adezyon, matr�x metalloprote�nazların salgılanması, vasküler endotel�al büyüme 

faktörü g�b� ang�opo�et�k faktörler�n salgılanması g�b� görevler� olup, bu kemok�n�n metastazdan sorumlu olduğu 

düşünülmekted�r [39]. Kanser gel�ş�m�nde fibroblastlarda CXCL12'n�n, tümör hücres�nde CXCR4'ün �fade ed�lmes� 

tümörün büyüme ve metastazından sorumlu tutulmuştur [40]. CXCR4 reseptörünü taşıyan kanser hücreler�, CXCL12'n�n 

fazla oranda �fade ed�ld�ğ� yerlere metastaz yaparlar.

Sonuç olarak, kl�n�kte kullandığımız kemoterapöt�k ajanlar, KKH'n� hedef almadığı �ç�n; 1.Tümör dokusu �le b�rl�kte 

normal dokuda da hasar yaparak c�dd� yan etk�lere sebep olurlar. 2. Tümör metastazı, tedav�ye d�renç ve hastalık nüksü 

sıklıkla �zlen�r. Tedav� başarısı �ç�n hedefin KKH's� olması gerekl�d�r. Bu da �lerleyen süreçte KKH bel�rteçler�n�n ve 

kullandığı s�nyal yolaklarının tesp�t ed�lerek d�rekt KKH'n�n hedef alınması �le gerçekleşeb�lecekt�r.
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ÖZET

Kanser; tedav�s� uzun, zahmetl� ve pahalı olan, dünya genel�nde vaka sayısı her geçen yıl artan öneml� sağlık 

problemler�n�n başında gel�r. Kanser genet�k ve çevresel faktörler�n �ç� �çe geçt�ğ� oldukça kompleks mekan�zmalara 

sah�p, b�reysel farklılıkları da �çer�s�nde barındıran b�r hastalıktır. Görülme sıklığı ve sağ kalım oranları rakamları bu 

hastalığın önlenmes� �ç�n toplumsal b�l�nç sev�yes�n�n artırılması, gerekl� tedb�rler�n hızla ve yer�nde alınması 

zorunluluğunu doğurmuştur.  Yen� organ�k ve �norgan�k k�myasalların sentezlenmes�, toks�koloj�k açıdan profiller�n�n 

ayrıntılı �rdelenmemes�, k�myasalların gereks�z ve aşırı kullanımı, maruz�yet�n önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler�n 

alınmaması k�myasal nedenl� kanser vakalarının temel kaynağıdır. Bu bölümde k�myasal kars�nojenler, DNA hasarları, 

k�myasal kars�nojenler�n sınıflandırılması ve en b�l�nen k�myasal kars�nojenler ve maruz�yet türler� anlatılmıştır. 

Anahtar kel�meler: Kanser, k�myasal ajan, kars�nojen.

ABSTRACT

The treatment of cancer �s long, labor�ous and expens�ve and �t �s one of the major health problems w�th �ncreas�ng 

the number of cases worldw�de each year. Cancer �s a d�sease that has very complex mechan�sms �n wh�ch genet�c and 

env�ronmental factors are �ntertw�ned and that �ncludes �nd�v�dual d��erences. Frequency of �nc�dence and surv�val rates 

have led to the necess�ty of �ncreas�ng the soc�al awareness level and tak�ng the necessary measures �n order to prevent 

th�s d�sease. Synthes�s of new organ�c and �norgan�c chem�cals, fa�lure to exam�ne the�r tox�colog�cal profiles �n deta�l, 

unnecessary and excess�ve use of chem�cals, and fa�lure to take necessary precaut�ons to prevent exposure are the ma�n 

sources of chem�cal-�nduced cancer cases. In th�s sect�on, chem�cal carc�nogens, DNA damage, class�ficat�on of 

chem�cal carc�nogens and the most known chem�cal carc�nogens and the�r exposure types are expla�ned. 

Keywords: Cancer, chem�cal agent, carc�nogen

1. G�r�ş

1.1. K�myasal Kars�nojenler

Kanser dünya genel�nde ölümle sonuçlanab�len; tedav�s� uzun, zahmetl� ve pahalı hastalıkların başında gel�r. Kanser 

tek b�r doku ve organı etk�led�ğ� g�b� uzaktak� doku ve organlara da sıçrayarak etk�leş�m göstereb�l�r [1,2]. Kanser çevresel 

faktörler�n ve genet�k faktörler�n etk�s� altında �lerler, dolayısı �le kanser�n neden�n� tek b�r duruma �nd�rgemek zor ve 

yanıltıcı olab�l�r. Kanser aynı zamanda k�ş�sel b�r hastalıktır. Dünyada h�çb�r b�rey�n DNA'sı d�ğer b�r b�rey�n DNA'sı �le 

tamamen aynı değ�ld�r. Bu nedenle b�reyler benzer tedav�lere farklı cevaplar vereb�l�r [3,4]. 

Dünya sağlık örgütü (WHO) 2018 raporuna göre 2018 yılında 18.1 m�lyon yen� kanser vakası kayıtlara geçm�şt�r ve 

y�ne aynı yıl �çer�s�nde 9.6 m�lyon �nsan kanser neden� �le ölmüştür.  Rapora göre her 6 kadından b�r� ve her 5 erkekten b�r� 

yaşam süreler� boyunca kansere yakalanmaktadır ve 8 erkekten b�r� ve 11 kadından b�r� kanser neden� �le ölmüştür. 5 yıllık 

sağ kalım prevalansının �se 43,8 m�lyon olduğu tahm�n ed�lmekted�r [5].

İşyer� kanserler� k�myasal kars�nojenlere kısmen ya da tamamen maruz kalma �le oluşur.  Tahm�nlere göre tüm 

kanser vakalarının yaklaşık % 8'� kars�nojenlere maruz�yet neden� �le oluşmaktadır. Kanser �ns�dans ver�ler�ne göre 

Avrupa b�rl�ğ� ülkeler�nde her yıl 122 000 yen� kanser vakası �şyer� kaynaklı maruz�yet �le oluşmaktadır [6].  
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Özell�kle son yüzyılda nüfusun hızla artmasıyla antropojen�k faal�yetler hızla artmış, �lerleyen teknoloj� �le gerek 

günlük �ht�yaçlar gerekse teknoloj�k �ht�yaçlar doğrultusunda yen� k�myasallar sentezlenm�şt�r. En bas�t temel günlük 

�ht�yaçlardan en �ler� teknoloj�k ürünlere kadar her alanda yen� teknoloj�k malzemeler�n üret�lmes�, bunların uzun vadel� 

toks�koloj�k etk�ler� bel�rlenmeden kullanılması kanser vakalarının artmasına neden olmaktadır. Son yıllarda p�yasaya 

sürülen yen� �laçlar,  yen� p�gmentler, deterjanlar, solventler ve nanomalzemeler canlılarla temas hal�nded�rler ve çevrede 

b�r�kerek gıda yoluyla ya da havadan tenefüs yoluyla kars�nojen�k etk�lere neden olab�l�rler. 

Kanserden korunmak ve yakalanma r�sk�n� m�n�muma �nd�rmek �ç�n kars�nojenler�n etk� mekan�zmalarını ve 

k�myasal kars�nojenler�n yapılarını b�lmek öneml�d�r. K�myasal kars�nojenler genell�kle DNA yapısında değ�ş�kl�kler 

yaparak etk� göster�rler ve dolayısı �le DNA yapısında hasarın nasıl oluştuğunu özetlemek öneml�d�r.

1.2. Kars�nojenler ve DNA hasarı

DNA hasarı kanserde ve yaşlanma �le �lg�l� b�rçok hastalıkta ortaya çıkar.  Genom stab�l�tes�; tam�r mekan�zması, 

hasar toleransı ve kontrol mekan�zmaları g�b� süreçlerle korunur. DNA hasarı ve d�ğer stresler, metabol�zmayı ve 

büyümey� baskılayarak hücren�n bütünlüğünü koruyan savunmaları artıran ant�kars�nojen tepk�ler ve yaşlanma karşıtı 

tepk�ler� tet�kler. Öte yandan, zamanla DNA hasarının hücrelerde ve organlarda b�r�kmes� fonks�yon kayıplarına ve 

yaşlanmaya neden olur [7]. 

DNA hasarı eksojen ve endojen süreçlerle oluşur. Kars�nojenler or�j�nler�nden bağımsız olarak farklı b�rçok 

mekan�zma �le DNA hasarına yol açab�l�rler. Kars�nojenler�n DNA �le kovalent bağlanması ya da DNA ç�ft z�nc�r kırıkları DNA 

hasarlarından bazılarıdır.  Kars�nojenlere maruz�yet d�rekt ya da dolaylı olarak DNA hasarına yol açar. Ardından ortaya 

çıkan DNA tam�r mekan�zması DNA d�z�s�nde mutasyon g�b� farklılaşmaya neden olab�l�r.  İndüklenm�ş mutasyonlar 

onkogen ya da tümör suprasör genlerde oluşursa kansere neden olan olaylar başlayab�l�r. Kars�nojenler �k� kategor�de 

sınıflandırılab�l�rler: supresör etk�l� kars�nojenler ve dolaylı yoldan etk�l� kars�nojenler.  B�r�nc�s� n�trosam�nler, UV, IR ve 

alk�lley�c� ajanlar g�b� metabol�k akt�vasyon ya da moleküler mod�fikasyon gerekt�rmeden DNA hasarına yol açan d�rekt 

etk�l� kars�nojenlerd�r. Bu ajanlar elektrofil�k grupları �le DNA ya da d�ğer hücresel b�leşenlerle d�rek etk�leş�rler [8]. Bu 

elektrofil�k gruplar negat�f yüklü hücresel makromoleküllerdek� azot ve oks�jen atomları �le etk�leş�me g�rerler ve bu 

etk�leş�mler moleküler mod�fikasyonları ve d�stors�yonu �ndükler. DNA bazlarının değ�şmes�, kars�nojen t�p�ne bağlı 

olarak genet�k materyal�n düzens�zleşmes�ne ve DNA ürünler�n�n (adducts) oluşmasına neden olur. DNA onarım 

mekan�zmasındak� başarısızlık, DNA lezyonlarının kalıtılmasına, sonunda DNA hasarının b�r�kmes�ne ve potans�yel olarak 

kanser gel�ş�m�ne yol açar [9–11]. Dolaylı yoldan etk�l� kars�nojenler pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonlar ve heteros�kl�k 

aromat�k am�nler g�b� bağıl olarak reakt�f olmayan b�leş�klerd�r. Bu b�leş�kler kars�nojen�k metabol�tlere ya da genotoks�k 

etk� göstereb�lecek ara ürünlere dönüşüm �ç�n b�r konuk hücrede b�yoakt�vasyona uğrarlar. Bu olaylar genell�kle faz I ve II 

metobol�k reaks�yonlarla oluşurlar. Faz I reaks�yonları oks�dasyon, redüks�yon ya da h�drol�z (çoğunlukla s�tokrom P450 

n�n yer aldığı)  reaks�yonlarını kapsar. Bu enz�mler bağımsız olarak ya da sulfotransferase ve N-acetyltransferase �le 

konjuge olarak kars�nojenler� akt�ve etme yeteneğ�ne sah�pt�rler [9].

1.3. Kars�nojenler�n gruplandırılması

Kars�nojenler�n tanınması, özell�kle �şyer� maruz�yet�n�n önlenmes�, çalışma ortamlarında gerekl� tedb�rler�n 

alınması ve genel popülasyondak� kanser nedenler�n� bel�rlemek �ç�n öneml�d�r [12,13].

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) Monograflar Programı, �nsan kanser�n�n nedenler�n� bel�rler. IARC 

kars�nojen olduğundan şüphelen�len ajanları değerlend�rmek �ç�n çıkar çatışmasından uzak, uzman çalışma 

gruplarından oluşur. IARC monograflar önsözünde [14] açıklanan kanser tehl�kes� sınıflandırma metodoloj�s�; �nsanlarda 

ve deney hayvanlarında kanser kanıtlarına ve kanser mekan�zması ver�ler�n�n değerlend�rmes�ne dayanan b�r 

sınıflandırmadır [13]. IARC kars�nojenler� 4 sınıf olarak gruplandırmıştır:

Grup 1 Kars�nojenler�: B�r k�myasal ajan,  �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r yeterl� kanıt bulunduğunda bu 

grupta yer alır. Ayrıca �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r az kanıt olmasına rağmen deney hayvanlarında kars�nojen 

olduğuna da�r yeterl� ver� varsa ve maruz kalan �nsanlarda ajanın benzer karserojen�k mekan�zma �le davrandığını da�r 

kuvvetl� kanıt varsa bu grupta sınıflandırılır [15].

Grup 2 Kars�nojenler�: Bu grup; b�r tarafta �nsanda kars�nojenl�ğ� �le �lg�l� yeterl� kanıt olan ajanlar �le d�ğer tarafta 

�nsanda kars�nojenl�ğ� �le �lg�l� h�ç ver� olmayan fakat deney hayvanlarında kars�nojenl�ğ� hakkında kanıt olan ajanları 

�çer�r. Bu grup kars�nojenler� ep�dem�yoloj�k,  deneysel, mekan�k ve d�ğer ver�lere dayanarak Grup 2A ve Grup 2B olarak 

�k�ye ayrılmıştır [15].

Grup 2A Kars�nojenler�: Bu grup, b�r ajanın �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r sınırlı kanıt bulunduğunda ve 

deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna da�r yeterl� kanıtı olduğunda kullanılır. Bazı durumlarda bu grupta �nsanlarda 

kars�nojen olduğuna yeterl� kanıt bulunmadığında ve deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna yeterl� kanıt olduğunda 

ve kars�nogenez mekan�zmasının �nsanda da aynı olduğu kanıtlanan ajanları �çer�r. İst�sna� olarak, �nsanda kars�nojenl�ğ� 

�le �lg�l� sınırlı kanıt olan b�r ajanda bu sınıfta kategor�ze ed�leb�l�r [15]. 

Grup 2B Kars�nojenler�: Bu grup,  �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r sınırlı kanıt var olan ve deney hayvanlarına 

kars�nojen olduğuna da�r yeter�nden az kanıt var olan ajanları kapsar. Bu grup aynı zamanda �nsanda kars�nojen olduğuna 

da�r yeters�z kanıt ve deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna yeterl� kanıt olan ajanlar �ç�nde kullanılır. Bazı 

durumlarda, �nsanda kars�nojen olduğuna da�r yeters�z kanıt ve deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna yeter�nden az 

kanıt olan fakat mekan�zmasal ve benzer d�ğer ver�lerle desteklenen ajanlar �ç�nde kullanılır. B�r ajan ancak 

mekan�zmasal ve benzer ver�lerle kuvvetl� b�r şek�lde desteklen�yorsa bu grupta olab�l�r [15].

Grup 3 Kars�nojenler�: Bu grup �nsan kars�nojenl�ğ�ne yeters�z kanıt olan ve hayvan kars�nojenl�ğ�ne yeters�z/sınırlı 

kanıt olan ajanlar �ç�n kullanılır. İst�sna� olarak, �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r yeters�z kanıt varsa ve deney 

hayvanlardak� kars�nojenl�k mekan�zması �nsanlara uymasa b�le deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna da�r yeterl� 

kanıt varsa ajan bu grupta yer alab�l�r. 

D�ğer gruplarda yer almayan ajanlarda bu grupta yer alır. Grup 3 ajanları “kars�nojen olmama” ya da tamamen 

“güven�l�r” anlamına gelmezler. Bu grupta kars�nojenl�kle �lg�l� kes�n sonuca ulaşab�lmek �ç�n daha fazla çalışmaya �ht�yaç 

duyulduğu söyleneb�l�r.

Grup 4 Kars�nojenler�: Bu grup �nsanlara ve deney hayvanlarına kars�nojen olmadığına da�r yeterl� ver� olan ajanlar 

�ç�nd�r.  Bazı durumlarda, �nsanda kars�nojen�k etk�ye da�r yeters�z ver� bulunduğunda ve deney hayvanlarında kars�nojen 

etk�n�n olmadığına da�r yeterl� ver� varsa ve mekan�zmasal ve d�ğer ver�lerde bu durumu destekl�yorsa b�r ajan bu grupta 

yer alab�l�r [15].

1.4. K�myasal Kars�nojenler ve Maruz�yet

B�r ajanın k�myasal kars�nojen etk�s� k�myasalın yapısı, maruz�yet şekl�, maruz�yet süres�, maruz kalan k�ş�n�n b�reysel 

farklılıkları, ortam şartları g�b� b�rçok etk�ye bağlıdır. L�teratürde kars�nojen olduğu bel�rt�len ve bu konuda oldukça çok 

sayıda çalışma yapılan kars�nojen ajanlar aşağıda anlatılmıştır:

1.4.1. Aromat�k am�nler

Aromat�k am�nlere (ar�lam�nler) maruz�yet çeş�tl� endüstr�yel ve tarımsal faal�yetler neden� �le oluşmaktadır. 

Aromat�k am�nler kauçuk ve yağlama/kesme yağlarının üret�m�nde ant�oks�dan,  azoboyaların ve pest�s�tler�n üret�m�nde 
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Özell�kle son yüzyılda nüfusun hızla artmasıyla antropojen�k faal�yetler hızla artmış, �lerleyen teknoloj� �le gerek 

günlük �ht�yaçlar gerekse teknoloj�k �ht�yaçlar doğrultusunda yen� k�myasallar sentezlenm�şt�r. En bas�t temel günlük 

�ht�yaçlardan en �ler� teknoloj�k ürünlere kadar her alanda yen� teknoloj�k malzemeler�n üret�lmes�, bunların uzun vadel� 

toks�koloj�k etk�ler� bel�rlenmeden kullanılması kanser vakalarının artmasına neden olmaktadır. Son yıllarda p�yasaya 

sürülen yen� �laçlar,  yen� p�gmentler, deterjanlar, solventler ve nanomalzemeler canlılarla temas hal�nded�rler ve çevrede 

b�r�kerek gıda yoluyla ya da havadan tenefüs yoluyla kars�nojen�k etk�lere neden olab�l�rler. 

Kanserden korunmak ve yakalanma r�sk�n� m�n�muma �nd�rmek �ç�n kars�nojenler�n etk� mekan�zmalarını ve 

k�myasal kars�nojenler�n yapılarını b�lmek öneml�d�r. K�myasal kars�nojenler genell�kle DNA yapısında değ�ş�kl�kler 

yaparak etk� göster�rler ve dolayısı �le DNA yapısında hasarın nasıl oluştuğunu özetlemek öneml�d�r.

1.2. Kars�nojenler ve DNA hasarı

DNA hasarı kanserde ve yaşlanma �le �lg�l� b�rçok hastalıkta ortaya çıkar.  Genom stab�l�tes�; tam�r mekan�zması, 

hasar toleransı ve kontrol mekan�zmaları g�b� süreçlerle korunur. DNA hasarı ve d�ğer stresler, metabol�zmayı ve 

büyümey� baskılayarak hücren�n bütünlüğünü koruyan savunmaları artıran ant�kars�nojen tepk�ler ve yaşlanma karşıtı 

tepk�ler� tet�kler. Öte yandan, zamanla DNA hasarının hücrelerde ve organlarda b�r�kmes� fonks�yon kayıplarına ve 

yaşlanmaya neden olur [7]. 

DNA hasarı eksojen ve endojen süreçlerle oluşur. Kars�nojenler or�j�nler�nden bağımsız olarak farklı b�rçok 

mekan�zma �le DNA hasarına yol açab�l�rler. Kars�nojenler�n DNA �le kovalent bağlanması ya da DNA ç�ft z�nc�r kırıkları DNA 

hasarlarından bazılarıdır.  Kars�nojenlere maruz�yet d�rekt ya da dolaylı olarak DNA hasarına yol açar. Ardından ortaya 

çıkan DNA tam�r mekan�zması DNA d�z�s�nde mutasyon g�b� farklılaşmaya neden olab�l�r.  İndüklenm�ş mutasyonlar 

onkogen ya da tümör suprasör genlerde oluşursa kansere neden olan olaylar başlayab�l�r. Kars�nojenler �k� kategor�de 

sınıflandırılab�l�rler: supresör etk�l� kars�nojenler ve dolaylı yoldan etk�l� kars�nojenler.  B�r�nc�s� n�trosam�nler, UV, IR ve 

alk�lley�c� ajanlar g�b� metabol�k akt�vasyon ya da moleküler mod�fikasyon gerekt�rmeden DNA hasarına yol açan d�rekt 

etk�l� kars�nojenlerd�r. Bu ajanlar elektrofil�k grupları �le DNA ya da d�ğer hücresel b�leşenlerle d�rek etk�leş�rler [8]. Bu 

elektrofil�k gruplar negat�f yüklü hücresel makromoleküllerdek� azot ve oks�jen atomları �le etk�leş�me g�rerler ve bu 

etk�leş�mler moleküler mod�fikasyonları ve d�stors�yonu �ndükler. DNA bazlarının değ�şmes�, kars�nojen t�p�ne bağlı 

olarak genet�k materyal�n düzens�zleşmes�ne ve DNA ürünler�n�n (adducts) oluşmasına neden olur. DNA onarım 

mekan�zmasındak� başarısızlık, DNA lezyonlarının kalıtılmasına, sonunda DNA hasarının b�r�kmes�ne ve potans�yel olarak 

kanser gel�ş�m�ne yol açar [9–11]. Dolaylı yoldan etk�l� kars�nojenler pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonlar ve heteros�kl�k 

aromat�k am�nler g�b� bağıl olarak reakt�f olmayan b�leş�klerd�r. Bu b�leş�kler kars�nojen�k metabol�tlere ya da genotoks�k 

etk� göstereb�lecek ara ürünlere dönüşüm �ç�n b�r konuk hücrede b�yoakt�vasyona uğrarlar. Bu olaylar genell�kle faz I ve II 

metobol�k reaks�yonlarla oluşurlar. Faz I reaks�yonları oks�dasyon, redüks�yon ya da h�drol�z (çoğunlukla s�tokrom P450 

n�n yer aldığı)  reaks�yonlarını kapsar. Bu enz�mler bağımsız olarak ya da sulfotransferase ve N-acetyltransferase �le 

konjuge olarak kars�nojenler� akt�ve etme yeteneğ�ne sah�pt�rler [9].

1.3. Kars�nojenler�n gruplandırılması

Kars�nojenler�n tanınması, özell�kle �şyer� maruz�yet�n�n önlenmes�, çalışma ortamlarında gerekl� tedb�rler�n 

alınması ve genel popülasyondak� kanser nedenler�n� bel�rlemek �ç�n öneml�d�r [12,13].

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) Monograflar Programı, �nsan kanser�n�n nedenler�n� bel�rler. IARC 

kars�nojen olduğundan şüphelen�len ajanları değerlend�rmek �ç�n çıkar çatışmasından uzak, uzman çalışma 

gruplarından oluşur. IARC monograflar önsözünde [14] açıklanan kanser tehl�kes� sınıflandırma metodoloj�s�; �nsanlarda 

ve deney hayvanlarında kanser kanıtlarına ve kanser mekan�zması ver�ler�n�n değerlend�rmes�ne dayanan b�r 

sınıflandırmadır [13]. IARC kars�nojenler� 4 sınıf olarak gruplandırmıştır:

Grup 1 Kars�nojenler�: B�r k�myasal ajan,  �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r yeterl� kanıt bulunduğunda bu 

grupta yer alır. Ayrıca �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r az kanıt olmasına rağmen deney hayvanlarında kars�nojen 

olduğuna da�r yeterl� ver� varsa ve maruz kalan �nsanlarda ajanın benzer karserojen�k mekan�zma �le davrandığını da�r 

kuvvetl� kanıt varsa bu grupta sınıflandırılır [15].

Grup 2 Kars�nojenler�: Bu grup; b�r tarafta �nsanda kars�nojenl�ğ� �le �lg�l� yeterl� kanıt olan ajanlar �le d�ğer tarafta 

�nsanda kars�nojenl�ğ� �le �lg�l� h�ç ver� olmayan fakat deney hayvanlarında kars�nojenl�ğ� hakkında kanıt olan ajanları 

�çer�r. Bu grup kars�nojenler� ep�dem�yoloj�k,  deneysel, mekan�k ve d�ğer ver�lere dayanarak Grup 2A ve Grup 2B olarak 

�k�ye ayrılmıştır [15].

Grup 2A Kars�nojenler�: Bu grup, b�r ajanın �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r sınırlı kanıt bulunduğunda ve 

deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna da�r yeterl� kanıtı olduğunda kullanılır. Bazı durumlarda bu grupta �nsanlarda 

kars�nojen olduğuna yeterl� kanıt bulunmadığında ve deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna yeterl� kanıt olduğunda 

ve kars�nogenez mekan�zmasının �nsanda da aynı olduğu kanıtlanan ajanları �çer�r. İst�sna� olarak, �nsanda kars�nojenl�ğ� 

�le �lg�l� sınırlı kanıt olan b�r ajanda bu sınıfta kategor�ze ed�leb�l�r [15]. 

Grup 2B Kars�nojenler�: Bu grup,  �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r sınırlı kanıt var olan ve deney hayvanlarına 

kars�nojen olduğuna da�r yeter�nden az kanıt var olan ajanları kapsar. Bu grup aynı zamanda �nsanda kars�nojen olduğuna 

da�r yeters�z kanıt ve deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna yeterl� kanıt olan ajanlar �ç�nde kullanılır. Bazı 

durumlarda, �nsanda kars�nojen olduğuna da�r yeters�z kanıt ve deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna yeter�nden az 

kanıt olan fakat mekan�zmasal ve benzer d�ğer ver�lerle desteklenen ajanlar �ç�nde kullanılır. B�r ajan ancak 

mekan�zmasal ve benzer ver�lerle kuvvetl� b�r şek�lde desteklen�yorsa bu grupta olab�l�r [15].

Grup 3 Kars�nojenler�: Bu grup �nsan kars�nojenl�ğ�ne yeters�z kanıt olan ve hayvan kars�nojenl�ğ�ne yeters�z/sınırlı 

kanıt olan ajanlar �ç�n kullanılır. İst�sna� olarak, �nsanlarda kars�nojen olduğuna da�r yeters�z kanıt varsa ve deney 

hayvanlardak� kars�nojenl�k mekan�zması �nsanlara uymasa b�le deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna da�r yeterl� 

kanıt varsa ajan bu grupta yer alab�l�r. 

D�ğer gruplarda yer almayan ajanlarda bu grupta yer alır. Grup 3 ajanları “kars�nojen olmama” ya da tamamen 

“güven�l�r” anlamına gelmezler. Bu grupta kars�nojenl�kle �lg�l� kes�n sonuca ulaşab�lmek �ç�n daha fazla çalışmaya �ht�yaç 

duyulduğu söyleneb�l�r.

Grup 4 Kars�nojenler�: Bu grup �nsanlara ve deney hayvanlarına kars�nojen olmadığına da�r yeterl� ver� olan ajanlar 

�ç�nd�r.  Bazı durumlarda, �nsanda kars�nojen�k etk�ye da�r yeters�z ver� bulunduğunda ve deney hayvanlarında kars�nojen 

etk�n�n olmadığına da�r yeterl� ver� varsa ve mekan�zmasal ve d�ğer ver�lerde bu durumu destekl�yorsa b�r ajan bu grupta 

yer alab�l�r [15].

1.4. K�myasal Kars�nojenler ve Maruz�yet

B�r ajanın k�myasal kars�nojen etk�s� k�myasalın yapısı, maruz�yet şekl�, maruz�yet süres�, maruz kalan k�ş�n�n b�reysel 

farklılıkları, ortam şartları g�b� b�rçok etk�ye bağlıdır. L�teratürde kars�nojen olduğu bel�rt�len ve bu konuda oldukça çok 

sayıda çalışma yapılan kars�nojen ajanlar aşağıda anlatılmıştır:

1.4.1. Aromat�k am�nler

Aromat�k am�nlere (ar�lam�nler) maruz�yet çeş�tl� endüstr�yel ve tarımsal faal�yetler neden� �le oluşmaktadır. 

Aromat�k am�nler kauçuk ve yağlama/kesme yağlarının üret�m�nde ant�oks�dan,  azoboyaların ve pest�s�tler�n üret�m�nde 
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ara ürün olarak kullanılmaktadır. K�mya, mekan�k ve alüm�nyum endüstr�ler�nde ar�lam�n k�rl�l�ğ�ne oldukça sık rastlanır. 

Ar�lam�n bazlı boyalar tekst�l ürünler� başta olmak üzere çok yaygın kullanılırlar. Ayrıca s�gara �ç�len yerlerde havada 

ar�lam�n b�leş�kler� bulunur [16]. 

Uluslararası kanser araştırmaları ajansı ar�lam�n b�leş�kler�n�n bazılarını şu şek�lde sınıflandırmıştır: Benz�d�ne-

temell� boyalar ve 4,4'-methyleneb�s2-choloroan�l�ne olası kars�nojen olarak Grup 2A kars�nojen�, �k� meslek� k�myasal 

olan 2-naphthylam�ne ve benz�d�n�, chlornaphaz�ne ve �k� üret�m sürec� (auram�n ve magenta üret�m�)  �nsanda 

kars�nojen�k etk�s�ne da�r yeterl� ver� olduğu �ç�n Grup I kars�nojen�  [16]. 

Ar�lam�n b�leş�kler�ne maruz�yet�n mesane kanser�ne neden olduğu b�l�nmekted�r. Deney hayvanları �le yapılan 

çalışmalar bazı aromat�k am�nler�n �nsan kars�nojen� olarak sınıflandırılması açısından çok öneml�d�r.  Benz�d�n bazlı 

boyalar ve MOCA (4,4'-met�len b�s 2-kloroan�l�n),  deney hayvanlarından elde ed�len ver�ler �le uluslararası kanser 

araştırmaları ajansı çalışma grupları tarafından 'muhtemel' kars�nojenler ve para-kloroan�l�n ve orto-tolu�d�n 'olası' 

kars�nojenler olarak sınıflandırılmıştır. MOCA'nın değerlend�r�lmes�nde (�nsanlarda doğrudan kars�nojenl�k kanıtının 

bulunmamasına rağmen) hayvanlarda kars�nojen olduğuna da�r yeterl� kanıt olduğundan, ratlarda ve yoğun şek�lde 

maruz�yete uğramış çalışanlarda aynı DNA ürününün (b�r deoks�adenoz�n-8-yl türev�) oluşması �le muhtemel kars�nojen 

olarak sınıflandırılmıştır. Üç benz�d�n bazlı boya (D�rect Black 38, D�rect Blue 6 ve D�rect Brown 95) �nsanlar �ç�n 

“muhtemelen” kars�nojen olarak kabul ed�l�r, çünkü �nsanlarda metabol�zma faal�yetler� sonucu serbest benz�d�n 

metabol�t�n�n oluşumuna neden olmaktadır ve deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna da�r yeterl� kanıt mevcuttur  

[16]. 

1.4.2. Pol�s�kl�k Aromat�k H�drokarbonlar (PAH)

Pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonlar (PAH), �k� veya daha fazla kondense aromat�k halkadan oluşan b�r grup b�leş�kt�r. 

Bunların çoğu, odun ve fos�l yakıtlar, petrol ürünler�, katran ve kömür g�b� organ�k maddeler�n tam yanmaması neden� �le 

oluşur [17]. PAH karışımlarının �çer�ğ� oluştuğu kaynağa göre değ�ş�r. PAH'lar,  çok farklı çevresel ortamlarda (Tatlısu, den�z 

sed�mentler�, atmosfer, buzul g�b�) bulunab�len çevresel k�rlet�c� maddelerd�r. Yaygın dağılımları neden�yle, PAH'lardan 

kaynaklanan çevre k�rl�l�ğ� küresel çapta önem arz etmekted�r. Pek çok PAH ve epoks�tler�, �nsanlar ve kem�rgenler  [18] 

dah�l daha yüksek yaşam formlarının yanı sıra m�kroorgan�zmalar �ç�n mutajen�k ve/veya kars�nojend�r. Metabol�ze 

olmamış PAH'ların toks�k etk�ler� olab�l�r, ancak daha öneml�s� epoks�tler ve d�h�drod�oller� g�b� reakt�f metabol�tler� 

hücresel prote�nlere ve DNA'ya bağlanab�l�rler [19]. Böylece b�yok�myasal bozulmalar ve hücre hasarları; mutasyonlara, 

gel�ş�msel malformasyonlara, tümörlere ve kansere yola açar. PAH'lara maruz kalan çalışanlar üzer�nde yapılan 

çalışmalardan elde ed�len ver�ler PAH karışımlarının �nsanlara kars�nojen olduğunu ve uzun döneml� çalışmalar özell�kle 

c�lt ve akc�ğer başta olmak üzere, mesane ve gastro�ntest�nal kanserlerde r�sk�n arttığını gösterm�şt�r [20]. Bununla 

b�rl�kte, çalışanların PAH'lar dışında da aromat�k am�nler g�b� ajanlara da eş zamanlı maruz kalması neden�yle PAH 

maruz�yet�n�n kanser gel�ş�m�nde ana neden olup olmadığı açık değ�ld�r. Laboratuvar çalışmalarında yüksek oranda 

PAH'lara maruz kalan hayvanlarda, soluma �le akc�ğer; gıdalarla alınması �le m�de, temas �le der� kanser� gel�şm�şt�r. BaP 

(benzo(a)pyrene) hayvanlarda kars�nojen olduğu en �y� b�l�nen PAH'dır ve bu b�leş�k, keşfed�len �lk k�myasal kars�nojen 

madde olarak b�l�n�r [21]. Uluslararası kanser ajansı ve Amer�ka çevre ajansı elde ed�len ver�ler ışığında, PAH'ları 

hayvanlara kars�nojen ve PAH-zeng�n karışımları �nsan kars�nojen� olarak sınıflandırmıştır. EPA yed� PAH k�myasalını olası 

�nsan kars�jon� olarak sınıflandırmıştır: bu k�myasallar: benz(a) anthracene, BaP, benzo(b)fluoranthene, 

benzo(k)fluoranthene, chrysene, d�benz(ah)anthracene, and �ndeno(1,2,3-cd)pyrene.

1.4.3. Metaller ve metalo�dler  

Uluslararası kanser araştırmaları ajansı, eksojen organ�k k�myasalların dışında b�rçok metal ve metalo�dler� etk� 

mekan�zmaları açık b�r şek�lde anlaşılmamış olsa da kes�n ya da olası kars�nojen olarak n�telend�rm�şt�r.  Metaller ve 

metalo�dler karac�ğerde prokars�nojenler� akt�ve ederek veya östrojenler g�b� endojen stero�d hormonlarının destekley�c� 

etk�s�n� artırarak kokar�nojenler olarak hareket edeb�l�rler. Ayrıca, doğal enz�mlere bağlı metaller �le yer değ�şt�rerek, 

koruyucu etk�s� olan öneml� enz�mler�n �nakt�vasyonuna da neden olab�l�rler. Örneğ�n bazı kars�nojen metaller ve 

metalo�dler (arsen�k, kadm�yum ve n�kel g�b�) ve bazı kars�nojen kabul ed�len (kobalt g�b�) metaller ç�nko parmak yapısı 

�çeren DNA tam�r prote�nler�n� �nh�be ederler. DNA onarım prote�nler�nde ç�nko parmağın zarar görmes� kars�nojenezde 

yen� b�r mekan�zma olarak kabul ed�leb�l�r. Metal mutagenez�n�n d�ğer mekan�zmaları, DNA �le etk�leş�m� �çer�r. Krom (VI), 

hücreler tarafından kromat anyonları olarak alınır ve hücre �ç�nde reakt�f ara ürünler vasıtasıyla Cr (III) 'e �nd�rgen�r ve 

doğrudan DNA'ya bağlanır. Bu Cr (III) ara ürünler�, DNA repl�kasyonunu sonlandırarak veya repl�kasyonda doğruluğu 

azaltarak mutasyonlara yol açab�l�r.  Cr (III) ayrıca DNA-prote�nler� ve DNA-am�no as�tler� ve GSH çapraz bağları 

oluşturab�l�r. C�s-d�am�nd�chloroplat�n g�b� plat�n b�leş�kler� �y� b�l�nen ant�kanser terapöt�k ajanlarıdır. Düşük dozda, 

DNA çapraz bağı ve DNA-prote�n çapraz bağı oluşturarak mutasyonlara neden olurken, daha yüksek dozda s�totoks�kt�r 

ve böylece ant�kanser özell�kler� kazanırlar. N�kel, genomun heterokromat�k bölgeler�n� �çeren b�r ep�genet�k mekan�zma 

yoluyla etk� edeb�l�r. Arsen�k kaynaklı kars�nojenez mekan�zması, çok faktörlüdür ve hala net b�r şek�lde açıklanamamıştır. 

Dem�r, bakır, krom, n�kel, kadm�yum ve arsen�k g�b� metaller�n reakt�f oks�jen türler�n�n (ROT)  üret�lmes� yoluyla 

kars�nogenezde mutajen�k rolü üzer�ne l�teratürde çalışmalar mevcuttur[22].  Metal aracılığıyla serbest rad�kal oluşumu 

DNA mod�fikasyonuna ve hücre �ç� moleküler değ�ş�kl�klere neden olarak kars�nojeneze yol açab�l�r. T�p�k b�r örnek, 

oks�dat�f dem�r �çerd�ğ�nden dolayı serbest rad�kaller�n oluşmasına neden olan asbest kaynaklı kanserlerd�r [22]. 

1.5. D�ğer kars�nojenler

1.5.1. Et�len oks�t

Et�len oks�t (C2H4O; EtO) oda sıcaklığında b�r gazdır. Et�len'den elde ed�l�r ve et�len gl�kol üret�m�nde esas olarak 

k�myasal b�r ara madde olarak kullanılır (ant�fr�z ve polyester elyaf üret�m�). EtO ayrıca b�rçok başka k�myasal madden�n 

türevlend�r�lmes�nde kullanılır (örneğ�n çeş�tl� etoks�lasyon ürünler�, pol�et�len gl�koller, kullanılan gl�kol eterler� ve 

etanolam�nler), türevlend�r�len bu k�myasallar çeş�tl� ürünler�n (örneğ�n yüzey akt�f maddeler�, deterjanlar, çözücüler, 

plast�kleşt�r�c�ler, yağlayıcılar, k�ş�sel bakım ürünler� ve eczacılık ürünler�) üret�m�nde kullanılır. ETO ayrıca bazı tıbb� 

c�hazların ve baharatların ster�l�zasyonunda da kullanılır.

İnsanlarda EtO maruz�yet� �le kanser arasındak� �l�şk�ler�n en güçlü kanıtı, her �k� c�ns�yette lenfohematopoet�k 

kanserler ve kadınlarda meme kanser�d�r. Bu bulgulara kem�rgenlerde de rastlanmıştır [23]. 

1.5.2. Benzen

Benzen sanay�de yaygın olarak kullanılan ve s�gara dumanı, benz�n otomob�l em�syonları ve d�ğer bazı ürünlerde 

bulunan b�r çözücüdür. Benzene maruz kalan �şç�lerde akut m�yelo�d lösem� gel�ş�m� ve bazı durumlarda d�ğer 

lyn�fhohematopo�et�c mal�gn�teler ve sol�d tümörler�n gel�ş�m� gözlenm�şt�r [23].

1.5.3. Aflatoks�nler

Aflatoks�nler, tahıllar, yağlı tohumlar, ağaç fıstığı ve baharatları g�b� çok çeş�tl� mahsullerde bulunab�len Asperg�llus 

flavus ve A. paras�t�cus g�b� farklı mantar suşları tarafından üret�len sekonder metabol�tlerd�r. Sıcak ve neml� b�r �kl�m�n  

aflotox�n oluşumuna poz�t�f etk�s� olması b�l�nmekted�r. Yanlış hasat ve yanlış depolama g�b� tarımsal uygulamalarda bu 

metabol�tler�n oluşumunu tet�klemekted�r. Gebel�k ve emz�rme dönem�nde yavruya geçeb�l�r. Ayrıca aflotoks�n bulaşmış 

et, süt ve yumurta g�b� ürünler�n tüket�m� hayvan ve �nsan sağlığını etk�leyen öneml� durumlardır. Dolayısı �le aflotox�n 

maruz�yet� hem gel�şm�ş ülkeler�n hem de gel�şmektek� ülkeler�n öneml� b�r sorunudur [24]. 

Aflotoks�nler arasında Aflotox�n B (AFB) en tehl�kel� kabul ed�len toks�nd�r. Kars�nojen�k ve �mmünnosuprasör etk�s�; 

yaşa ve c�ns�yete göre �ns�dans farklılığı göstermekle b�rl�kte, hemen hemen tüm hayvanlarda (örneğ�n kümes 
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ara ürün olarak kullanılmaktadır. K�mya, mekan�k ve alüm�nyum endüstr�ler�nde ar�lam�n k�rl�l�ğ�ne oldukça sık rastlanır. 

Ar�lam�n bazlı boyalar tekst�l ürünler� başta olmak üzere çok yaygın kullanılırlar. Ayrıca s�gara �ç�len yerlerde havada 

ar�lam�n b�leş�kler� bulunur [16]. 

Uluslararası kanser araştırmaları ajansı ar�lam�n b�leş�kler�n�n bazılarını şu şek�lde sınıflandırmıştır: Benz�d�ne-

temell� boyalar ve 4,4'-methyleneb�s2-choloroan�l�ne olası kars�nojen olarak Grup 2A kars�nojen�, �k� meslek� k�myasal 

olan 2-naphthylam�ne ve benz�d�n�, chlornaphaz�ne ve �k� üret�m sürec� (auram�n ve magenta üret�m�)  �nsanda 

kars�nojen�k etk�s�ne da�r yeterl� ver� olduğu �ç�n Grup I kars�nojen�  [16]. 

Ar�lam�n b�leş�kler�ne maruz�yet�n mesane kanser�ne neden olduğu b�l�nmekted�r. Deney hayvanları �le yapılan 

çalışmalar bazı aromat�k am�nler�n �nsan kars�nojen� olarak sınıflandırılması açısından çok öneml�d�r.  Benz�d�n bazlı 

boyalar ve MOCA (4,4'-met�len b�s 2-kloroan�l�n),  deney hayvanlarından elde ed�len ver�ler �le uluslararası kanser 

araştırmaları ajansı çalışma grupları tarafından 'muhtemel' kars�nojenler ve para-kloroan�l�n ve orto-tolu�d�n 'olası' 

kars�nojenler olarak sınıflandırılmıştır. MOCA'nın değerlend�r�lmes�nde (�nsanlarda doğrudan kars�nojenl�k kanıtının 

bulunmamasına rağmen) hayvanlarda kars�nojen olduğuna da�r yeterl� kanıt olduğundan, ratlarda ve yoğun şek�lde 

maruz�yete uğramış çalışanlarda aynı DNA ürününün (b�r deoks�adenoz�n-8-yl türev�) oluşması �le muhtemel kars�nojen 

olarak sınıflandırılmıştır. Üç benz�d�n bazlı boya (D�rect Black 38, D�rect Blue 6 ve D�rect Brown 95) �nsanlar �ç�n 

“muhtemelen” kars�nojen olarak kabul ed�l�r, çünkü �nsanlarda metabol�zma faal�yetler� sonucu serbest benz�d�n 

metabol�t�n�n oluşumuna neden olmaktadır ve deney hayvanlarında kars�nojen olduğuna da�r yeterl� kanıt mevcuttur  

[16]. 

1.4.2. Pol�s�kl�k Aromat�k H�drokarbonlar (PAH)

Pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonlar (PAH), �k� veya daha fazla kondense aromat�k halkadan oluşan b�r grup b�leş�kt�r. 

Bunların çoğu, odun ve fos�l yakıtlar, petrol ürünler�, katran ve kömür g�b� organ�k maddeler�n tam yanmaması neden� �le 

oluşur [17]. PAH karışımlarının �çer�ğ� oluştuğu kaynağa göre değ�ş�r. PAH'lar,  çok farklı çevresel ortamlarda (Tatlısu, den�z 

sed�mentler�, atmosfer, buzul g�b�) bulunab�len çevresel k�rlet�c� maddelerd�r. Yaygın dağılımları neden�yle, PAH'lardan 

kaynaklanan çevre k�rl�l�ğ� küresel çapta önem arz etmekted�r. Pek çok PAH ve epoks�tler�, �nsanlar ve kem�rgenler  [18] 

dah�l daha yüksek yaşam formlarının yanı sıra m�kroorgan�zmalar �ç�n mutajen�k ve/veya kars�nojend�r. Metabol�ze 

olmamış PAH'ların toks�k etk�ler� olab�l�r, ancak daha öneml�s� epoks�tler ve d�h�drod�oller� g�b� reakt�f metabol�tler� 

hücresel prote�nlere ve DNA'ya bağlanab�l�rler [19]. Böylece b�yok�myasal bozulmalar ve hücre hasarları; mutasyonlara, 

gel�ş�msel malformasyonlara, tümörlere ve kansere yola açar. PAH'lara maruz kalan çalışanlar üzer�nde yapılan 

çalışmalardan elde ed�len ver�ler PAH karışımlarının �nsanlara kars�nojen olduğunu ve uzun döneml� çalışmalar özell�kle 

c�lt ve akc�ğer başta olmak üzere, mesane ve gastro�ntest�nal kanserlerde r�sk�n arttığını gösterm�şt�r [20]. Bununla 

b�rl�kte, çalışanların PAH'lar dışında da aromat�k am�nler g�b� ajanlara da eş zamanlı maruz kalması neden�yle PAH 

maruz�yet�n�n kanser gel�ş�m�nde ana neden olup olmadığı açık değ�ld�r. Laboratuvar çalışmalarında yüksek oranda 

PAH'lara maruz kalan hayvanlarda, soluma �le akc�ğer; gıdalarla alınması �le m�de, temas �le der� kanser� gel�şm�şt�r. BaP 

(benzo(a)pyrene) hayvanlarda kars�nojen olduğu en �y� b�l�nen PAH'dır ve bu b�leş�k, keşfed�len �lk k�myasal kars�nojen 

madde olarak b�l�n�r [21]. Uluslararası kanser ajansı ve Amer�ka çevre ajansı elde ed�len ver�ler ışığında, PAH'ları 

hayvanlara kars�nojen ve PAH-zeng�n karışımları �nsan kars�nojen� olarak sınıflandırmıştır. EPA yed� PAH k�myasalını olası 

�nsan kars�jon� olarak sınıflandırmıştır: bu k�myasallar: benz(a) anthracene, BaP, benzo(b)fluoranthene, 

benzo(k)fluoranthene, chrysene, d�benz(ah)anthracene, and �ndeno(1,2,3-cd)pyrene.

1.4.3. Metaller ve metalo�dler  

Uluslararası kanser araştırmaları ajansı, eksojen organ�k k�myasalların dışında b�rçok metal ve metalo�dler� etk� 

mekan�zmaları açık b�r şek�lde anlaşılmamış olsa da kes�n ya da olası kars�nojen olarak n�telend�rm�şt�r.  Metaller ve 

metalo�dler karac�ğerde prokars�nojenler� akt�ve ederek veya östrojenler g�b� endojen stero�d hormonlarının destekley�c� 

etk�s�n� artırarak kokar�nojenler olarak hareket edeb�l�rler. Ayrıca, doğal enz�mlere bağlı metaller �le yer değ�şt�rerek, 

koruyucu etk�s� olan öneml� enz�mler�n �nakt�vasyonuna da neden olab�l�rler. Örneğ�n bazı kars�nojen metaller ve 

metalo�dler (arsen�k, kadm�yum ve n�kel g�b�) ve bazı kars�nojen kabul ed�len (kobalt g�b�) metaller ç�nko parmak yapısı 

�çeren DNA tam�r prote�nler�n� �nh�be ederler. DNA onarım prote�nler�nde ç�nko parmağın zarar görmes� kars�nojenezde 

yen� b�r mekan�zma olarak kabul ed�leb�l�r. Metal mutagenez�n�n d�ğer mekan�zmaları, DNA �le etk�leş�m� �çer�r. Krom (VI), 

hücreler tarafından kromat anyonları olarak alınır ve hücre �ç�nde reakt�f ara ürünler vasıtasıyla Cr (III) 'e �nd�rgen�r ve 

doğrudan DNA'ya bağlanır. Bu Cr (III) ara ürünler�, DNA repl�kasyonunu sonlandırarak veya repl�kasyonda doğruluğu 

azaltarak mutasyonlara yol açab�l�r.  Cr (III) ayrıca DNA-prote�nler� ve DNA-am�no as�tler� ve GSH çapraz bağları 

oluşturab�l�r. C�s-d�am�nd�chloroplat�n g�b� plat�n b�leş�kler� �y� b�l�nen ant�kanser terapöt�k ajanlarıdır. Düşük dozda, 

DNA çapraz bağı ve DNA-prote�n çapraz bağı oluşturarak mutasyonlara neden olurken, daha yüksek dozda s�totoks�kt�r 

ve böylece ant�kanser özell�kler� kazanırlar. N�kel, genomun heterokromat�k bölgeler�n� �çeren b�r ep�genet�k mekan�zma 

yoluyla etk� edeb�l�r. Arsen�k kaynaklı kars�nojenez mekan�zması, çok faktörlüdür ve hala net b�r şek�lde açıklanamamıştır. 

Dem�r, bakır, krom, n�kel, kadm�yum ve arsen�k g�b� metaller�n reakt�f oks�jen türler�n�n (ROT)  üret�lmes� yoluyla 

kars�nogenezde mutajen�k rolü üzer�ne l�teratürde çalışmalar mevcuttur[22].  Metal aracılığıyla serbest rad�kal oluşumu 

DNA mod�fikasyonuna ve hücre �ç� moleküler değ�ş�kl�klere neden olarak kars�nojeneze yol açab�l�r. T�p�k b�r örnek, 

oks�dat�f dem�r �çerd�ğ�nden dolayı serbest rad�kaller�n oluşmasına neden olan asbest kaynaklı kanserlerd�r [22]. 

1.5. D�ğer kars�nojenler

1.5.1. Et�len oks�t

Et�len oks�t (C2H4O; EtO) oda sıcaklığında b�r gazdır. Et�len'den elde ed�l�r ve et�len gl�kol üret�m�nde esas olarak 

k�myasal b�r ara madde olarak kullanılır (ant�fr�z ve polyester elyaf üret�m�). EtO ayrıca b�rçok başka k�myasal madden�n 

türevlend�r�lmes�nde kullanılır (örneğ�n çeş�tl� etoks�lasyon ürünler�, pol�et�len gl�koller, kullanılan gl�kol eterler� ve 

etanolam�nler), türevlend�r�len bu k�myasallar çeş�tl� ürünler�n (örneğ�n yüzey akt�f maddeler�, deterjanlar, çözücüler, 

plast�kleşt�r�c�ler, yağlayıcılar, k�ş�sel bakım ürünler� ve eczacılık ürünler�) üret�m�nde kullanılır. ETO ayrıca bazı tıbb� 

c�hazların ve baharatların ster�l�zasyonunda da kullanılır.

İnsanlarda EtO maruz�yet� �le kanser arasındak� �l�şk�ler�n en güçlü kanıtı, her �k� c�ns�yette lenfohematopoet�k 

kanserler ve kadınlarda meme kanser�d�r. Bu bulgulara kem�rgenlerde de rastlanmıştır [23]. 

1.5.2. Benzen

Benzen sanay�de yaygın olarak kullanılan ve s�gara dumanı, benz�n otomob�l em�syonları ve d�ğer bazı ürünlerde 

bulunan b�r çözücüdür. Benzene maruz kalan �şç�lerde akut m�yelo�d lösem� gel�ş�m� ve bazı durumlarda d�ğer 

lyn�fhohematopo�et�c mal�gn�teler ve sol�d tümörler�n gel�ş�m� gözlenm�şt�r [23].

1.5.3. Aflatoks�nler

Aflatoks�nler, tahıllar, yağlı tohumlar, ağaç fıstığı ve baharatları g�b� çok çeş�tl� mahsullerde bulunab�len Asperg�llus 

flavus ve A. paras�t�cus g�b� farklı mantar suşları tarafından üret�len sekonder metabol�tlerd�r. Sıcak ve neml� b�r �kl�m�n  

aflotox�n oluşumuna poz�t�f etk�s� olması b�l�nmekted�r. Yanlış hasat ve yanlış depolama g�b� tarımsal uygulamalarda bu 

metabol�tler�n oluşumunu tet�klemekted�r. Gebel�k ve emz�rme dönem�nde yavruya geçeb�l�r. Ayrıca aflotoks�n bulaşmış 

et, süt ve yumurta g�b� ürünler�n tüket�m� hayvan ve �nsan sağlığını etk�leyen öneml� durumlardır. Dolayısı �le aflotox�n 

maruz�yet� hem gel�şm�ş ülkeler�n hem de gel�şmektek� ülkeler�n öneml� b�r sorunudur [24]. 

Aflotoks�nler arasında Aflotox�n B (AFB) en tehl�kel� kabul ed�len toks�nd�r. Kars�nojen�k ve �mmünnosuprasör etk�s�; 

yaşa ve c�ns�yete göre �ns�dans farklılığı göstermekle b�rl�kte, hemen hemen tüm hayvanlarda (örneğ�n kümes 
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hayvanlarında, balıklarda, sığır ve sıçanlarda) göster�lm�şt�r. İnsanlarda toks�s�te, özell�kle gel�şmekte olan ülkelerde, 

farklı akut zeh�rlenme salgınlarıyla �l�şk�l� olarak değerlend�r�lm�şt�r. B�rçok ep�dem�yoloj�k çalışmada, aflotox�n �le 

k�rlenm�ş gıda tüket�m� ve sağlık sorunları arasındak� bağlantıya odaklanılmıştır. Bazı �n v�tro çalışmalar, AFB1'�n 

kars�nojenl�ğ�n�n pr�mer olarak karac�ğerde s�tokrom P450 (CYP450) tarafından akt�vasyonu �le açığa çıktığını ve 

toks�s�tes�n�n mekan�zmasını açıkladığını gösterm�şt�r [24].

1.5.4. V�n�l Halojenürler

V�n�l bromür, v�n�l klorür ve v�n�l florür bas�t v�n�l halojenler sınıfındadır.  V�n�l klorür 1980 yılında �nsan çalışmala-

rından �nsan kars�nojen� olarak, v�n�l bromür ve v�n�l florür  �se 2002 yılında hayvan çalışmaları sonucu �nsan kars�nojen� 

olma olasılığı yüksek ajanlar olarak sınıflandırılmışlardır.

Bu üç halojenürde plast�k endüstr�s� başta olmak üzere endüstr�n�n b�rçok alanında yaygın olarak kullanılan 

k�myasallardır ve soluma yolu �le maruz�yet sıklıkla görülür. V�n�l bromürün en sık görülen maruz�yet� solunum ve c�lt 

teması �le gözlen�r. Bu b�leş�k doğal olarak bulunmasının yanında endüstr�yel faal�yetler sonucu da çevrede b�r�kmekted�r. 

V�n�l klorür PVC üret�m�nde kullanılır. Solumayla, v�n�l klorür �le k�rlenm�ş suların tüket�lmes�yle ve c�lte temasla maruz�yet 

söz konusu olmaktadır. V�n�l florürde pol�v�n�l florür üret�m� �ç�n kullanılır ve solunum, göz ve c�lt teması �le maruz�yetler� 

söz konusudur.

V�n�l Bromür Salmonella typh�mur�um (IARC 1986) ve Drosoph�la melanogaster'de genotoks�kt�r ve ratlarıb farklı b�rçok 

organında DNA kırıklarına neden olmuştur. V�n�l bromür, v�n�l klorür ve v�n�l florür �le benzer yolaklarla metabol�ze olur: 

bromoet�len oks�te s�tokrom P460 aracılığı �le oks�de olur, 2-bromoasetaldeh�de dönüştükten sonra bromoaset�k as�de 

yükseltgen�r. V�n�l bromür, v�n�l klorüre göre daha yavaş metabol�ze olur, bu durum v�n�l bromürün daha kars�nojen olma-

sının metabol�zmal olarak k�net�k özell�kler�nden kaynaklandığı şekl�nde yorumlanab�l�r. V�n�l bromür metabol�tler� pro-

te�nlere ve DNA'ya kovalent bağlanır, 2-bromoet�lenoks�t çok etk�n b�r DNA bağlayıcı ajandır ve 2-bromoasetaldeh�t prote�n 

alk�lley�c� b�r ajandır. V�n�l klorüre maruz�yet,  7-(2-oxoet�l) guan�n  ana DNA ürününün oluşumuna neden olur. Benzer 

şek�lde, guan�n�n 7-poz�syonu v�n�l bromürün temel metabol�t� olan bromoet�len oks�t�n DNA alk�llemede terc�h ett�ğ� 

poz�syon olarak düşünülmekted�r. Kloroasetaldeh�t ve bromoasetaldeh�t halkasal ethono-DNA, RNA ürünler� oluşturmak 

üzere aden�n ve s�toz�n �le tepk�meye g�rerler. Ethono-DNA ürünler� DNA'nın yanlış kodlanmasına neden olur [25].

1.5.5. Formaldeh�t

Formaldeh�t �nsan çalışmalarından elde ed�len yeterl� ver� ve kars�nogenez mekan�zmasının destekley�c� ver�ler� �le 

�nsan kars�nojen� olarak sınıflandırılmıştır. Bu b�leş�ğe maruz�yet hem endojen hemde eksojen kaynaklı olab�lmekted�r. 

Tenefüs ed�lerek ya da oral yoldan maruz�yet neden� �le hızla absorplanır. D�ğer taraftan der� teması neden� �le 

absorps�yonu zayıftır. Formaldeh�t�n kansere neden olduğu mekan�zmalar tam olarak anlaşılmamıştır ve büyük olasılıkla 

b�rkaç etk� şekl� �çer�r. Formaldeh�t maruz�yet�, DNA reakt�v�tes�, gen mutasyonu, kromozomal kopmalar, anöplo�d�, 

ep�genet�k etk�ler, glutat�on azalması, oks�dat�f stres g�b� mekan�zmalarla kars�nojen etk� göstermekted�r. Nazal tümörler 

�ç�n mekan�zmalar lenfohematopoet�k kanserden daha �y� açıklanab�lm�şt�r. Her �k� kanser türü �ç�n de genotoks�k b�r etk� 

şekl� olduğuna da�r kanıt vardır. Formaldeh�t doğrudan etk�l� b�r genotoks�k b�leş�kt�r. Salmonella typh�mur�um da baz ç�ft� 

mutasyonuna, memel� hücre kültüründe DNA ürününe, DNA-prote�n çapraz bağına, DNA-DNA çapraz bağlanmasına, 

DNA tek z�nc�r kırıklarına, programsız DNA sentez�ne, DNA tam�r �nh�b�syonuna, hücre transformasyonuna, s�togenet�k 

etk�lere neden olmaktadır [25] .

Yukarıda bahsed�len k�myasal kars�nojenler dışında kars�nojen olduğuna da�r ver�ler bulunan b�rçok k�myasal 

madde bulunmaktadır. B�s(chloromethyl)ether/chloromethyl methylether, D�ox�n (2,3,7,8-TCDD) g�b� b�rçok k�myasal 

Grup 1 ajanı olarak 2009 da sınıflandırmıştır.

2. Sonuç

K�myasal ajanlara maruz�yet gel�şen teknoloj�n�n belk� de en tehl�kel� sonucudur. Kars�nojen etk� maruz�yet süres�ne, 

ş�ddet�ne, çevresel faktörlere ve b�reysel farklılıklara göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. Artan teknoloj�, nüfus ve yen� 

b�l�msel gel�şmelerle b�rl�kte onlarca yen� k�myasal madde keşfed�lm�ş büyük ölçeklerde sentezlenm�ş, antropojen�k 

akt�v�teler sonucu çevrede b�r�km�ş ve dolayısıyla sağlık sorunları da beraber�nde artmıştır. Solunan havadan, �ç�len suya, 

d�yetle alınan gıdaya kadar her türlü yaşamsal faal�yetler �le bu k�myasalların metabol�zmaya alınması mümkün 

olab�lmekted�r. Çevresel k�rl�l�ğ�n artmasınıda düşünürsek kanser �ns�dans ver�ler�ndek� artışı kavrayab�lmek 

mümkündür. Artan vakaların sayısı, yasal düzenlemeler�n ve yaptırımların ac�l olarak alınması gerekt�ğ�n� göstermekted�r. 

Sanay�� ve endüstr�yel gel�şmeler�n sağlığı tehd�t etme düzey�n� azaltab�lmek �ç�n yen� sentezlenen k�myasalların uzun ve 

kısa vadede kars�nojen etk�ler�n�n bel�rlenerek gerekl� tedb�rler�n alınması, endüstr�yel atıkların bertaraf eylem 

planlarının hazırlanması, �şyer� maruz�yetler� �ç�n gerekl� tedb�rler�n en üst düzeye çıkarılması, hava kal�tes�n�n 

artırılmasına da�r tedb�rler�n ac�l şek�lde alınması, b�reysel ve toplumsal b�l�nç düzey�n�n artırılması g�b� tedb�rler�n ac�len 

alınması gerekl�d�r.
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hayvanlarında, balıklarda, sığır ve sıçanlarda) göster�lm�şt�r. İnsanlarda toks�s�te, özell�kle gel�şmekte olan ülkelerde, 

farklı akut zeh�rlenme salgınlarıyla �l�şk�l� olarak değerlend�r�lm�şt�r. B�rçok ep�dem�yoloj�k çalışmada, aflotox�n �le 

k�rlenm�ş gıda tüket�m� ve sağlık sorunları arasındak� bağlantıya odaklanılmıştır. Bazı �n v�tro çalışmalar, AFB1'�n 

kars�nojenl�ğ�n�n pr�mer olarak karac�ğerde s�tokrom P450 (CYP450) tarafından akt�vasyonu �le açığa çıktığını ve 

toks�s�tes�n�n mekan�zmasını açıkladığını gösterm�şt�r [24].

1.5.4. V�n�l Halojenürler

V�n�l bromür, v�n�l klorür ve v�n�l florür bas�t v�n�l halojenler sınıfındadır.  V�n�l klorür 1980 yılında �nsan çalışmala-

rından �nsan kars�nojen� olarak, v�n�l bromür ve v�n�l florür  �se 2002 yılında hayvan çalışmaları sonucu �nsan kars�nojen� 

olma olasılığı yüksek ajanlar olarak sınıflandırılmışlardır.

Bu üç halojenürde plast�k endüstr�s� başta olmak üzere endüstr�n�n b�rçok alanında yaygın olarak kullanılan 

k�myasallardır ve soluma yolu �le maruz�yet sıklıkla görülür. V�n�l bromürün en sık görülen maruz�yet� solunum ve c�lt 

teması �le gözlen�r. Bu b�leş�k doğal olarak bulunmasının yanında endüstr�yel faal�yetler sonucu da çevrede b�r�kmekted�r. 

V�n�l klorür PVC üret�m�nde kullanılır. Solumayla, v�n�l klorür �le k�rlenm�ş suların tüket�lmes�yle ve c�lte temasla maruz�yet 

söz konusu olmaktadır. V�n�l florürde pol�v�n�l florür üret�m� �ç�n kullanılır ve solunum, göz ve c�lt teması �le maruz�yetler� 

söz konusudur.

V�n�l Bromür Salmonella typh�mur�um (IARC 1986) ve Drosoph�la melanogaster'de genotoks�kt�r ve ratlarıb farklı b�rçok 

organında DNA kırıklarına neden olmuştur. V�n�l bromür, v�n�l klorür ve v�n�l florür �le benzer yolaklarla metabol�ze olur: 

bromoet�len oks�te s�tokrom P460 aracılığı �le oks�de olur, 2-bromoasetaldeh�de dönüştükten sonra bromoaset�k as�de 

yükseltgen�r. V�n�l bromür, v�n�l klorüre göre daha yavaş metabol�ze olur, bu durum v�n�l bromürün daha kars�nojen olma-

sının metabol�zmal olarak k�net�k özell�kler�nden kaynaklandığı şekl�nde yorumlanab�l�r. V�n�l bromür metabol�tler� pro-

te�nlere ve DNA'ya kovalent bağlanır, 2-bromoet�lenoks�t çok etk�n b�r DNA bağlayıcı ajandır ve 2-bromoasetaldeh�t prote�n 

alk�lley�c� b�r ajandır. V�n�l klorüre maruz�yet,  7-(2-oxoet�l) guan�n  ana DNA ürününün oluşumuna neden olur. Benzer 

şek�lde, guan�n�n 7-poz�syonu v�n�l bromürün temel metabol�t� olan bromoet�len oks�t�n DNA alk�llemede terc�h ett�ğ� 

poz�syon olarak düşünülmekted�r. Kloroasetaldeh�t ve bromoasetaldeh�t halkasal ethono-DNA, RNA ürünler� oluşturmak 

üzere aden�n ve s�toz�n �le tepk�meye g�rerler. Ethono-DNA ürünler� DNA'nın yanlış kodlanmasına neden olur [25].

1.5.5. Formaldeh�t

Formaldeh�t �nsan çalışmalarından elde ed�len yeterl� ver� ve kars�nogenez mekan�zmasının destekley�c� ver�ler� �le 

�nsan kars�nojen� olarak sınıflandırılmıştır. Bu b�leş�ğe maruz�yet hem endojen hemde eksojen kaynaklı olab�lmekted�r. 

Tenefüs ed�lerek ya da oral yoldan maruz�yet neden� �le hızla absorplanır. D�ğer taraftan der� teması neden� �le 

absorps�yonu zayıftır. Formaldeh�t�n kansere neden olduğu mekan�zmalar tam olarak anlaşılmamıştır ve büyük olasılıkla 

b�rkaç etk� şekl� �çer�r. Formaldeh�t maruz�yet�, DNA reakt�v�tes�, gen mutasyonu, kromozomal kopmalar, anöplo�d�, 

ep�genet�k etk�ler, glutat�on azalması, oks�dat�f stres g�b� mekan�zmalarla kars�nojen etk� göstermekted�r. Nazal tümörler 

�ç�n mekan�zmalar lenfohematopoet�k kanserden daha �y� açıklanab�lm�şt�r. Her �k� kanser türü �ç�n de genotoks�k b�r etk� 

şekl� olduğuna da�r kanıt vardır. Formaldeh�t doğrudan etk�l� b�r genotoks�k b�leş�kt�r. Salmonella typh�mur�um da baz ç�ft� 

mutasyonuna, memel� hücre kültüründe DNA ürününe, DNA-prote�n çapraz bağına, DNA-DNA çapraz bağlanmasına, 

DNA tek z�nc�r kırıklarına, programsız DNA sentez�ne, DNA tam�r �nh�b�syonuna, hücre transformasyonuna, s�togenet�k 

etk�lere neden olmaktadır [25] .

Yukarıda bahsed�len k�myasal kars�nojenler dışında kars�nojen olduğuna da�r ver�ler bulunan b�rçok k�myasal 

madde bulunmaktadır. B�s(chloromethyl)ether/chloromethyl methylether, D�ox�n (2,3,7,8-TCDD) g�b� b�rçok k�myasal 

Grup 1 ajanı olarak 2009 da sınıflandırmıştır.

2. Sonuç

K�myasal ajanlara maruz�yet gel�şen teknoloj�n�n belk� de en tehl�kel� sonucudur. Kars�nojen etk� maruz�yet süres�ne, 

ş�ddet�ne, çevresel faktörlere ve b�reysel farklılıklara göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. Artan teknoloj�, nüfus ve yen� 
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DNA hasarı sonucu hücreler�n kontrolsüz olarak çoğalmasıyla ortaya çıkan kanser, günümüzde görülme sıklığı 

yüksek olan ölümcül b�r hastalıktır. Çevresel etmenler, genet�k, beslenme ve k�ş�sel terc�hler kanser�n nedenler�d�r. 
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DNA hasarına yol açan ve kanser oluşumuna neden olan maddeler veya maruz�yetler kars�nojen olarak tanımlanır. 

Kars�nojenler fiz�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k kars�nojenler olmak üzere üç temel gruba ayrılır. Bu bölümde, güneş ışınları 

(UV radyasyon) ve �yon�ze radyasyona maruz kalma g�b� kansere neden olan fiz�ksel kars�nojenler hakkında b�lg� 

ver�lecekt�r.

Bu kapsamda, kansere neden olan fiz�ksel kars�nojenler�n b�l�nmes� ve korunma tedb�rler�n�n alınması kanser 

oluşumunun engellenmes�ne öneml� b�r katkı sağlayacaktır.
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Cancer result�ng from DNA damage as a result of uncontrolled prol�ferat�on of cells, �s a fatal d�sease w�th h�gh 

prevalence. Env�ronmental factors, genet�cs, nutr�t�on and personal preferences are the causes of cancer. Espec�ally 

env�ronmental factors are the most �mportant factors a�ect�ng the cancer format�on process. In the context of 

env�ronmental factors, substances or exposures that cause DNA damage and cause cancer are defined as carc�nogens. 

Carc�nogens are d�v�ded �nto three bas�c groups: phys�cal, chem�cal and b�olog�cal carc�nogens. In th�s chapter w�ll 

prov�de �nformat�on about the phys�cal carc�nogens that cause cancer, such as exposure to sunl�ght (UV rad�at�on) and 

�on�z�ng rad�at�on. 

In th�s context, the knowledge of phys�cal carc�nogens caus�ng cancer and tak�ng protect�ve measures w�ll 

contr�bute to the prevent�on of cancer format�on.
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1. G�r�ş

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahm�nler�ne göre yaklaşık %80'�n�n çevresel etmenlere bağlı olduğu düşünülen kanser, 

�nsan ölümler�ne neden olan en öneml� sağlık problemler�nden b�r�d�r. Kontrolsüz hasarlı hücre çoğalması olarak da 

tanımlanır. Genel olarak bakıldığında, sağlıklı hücreler, etrafındak� hücreler tarafından sıkıca kontrol ed�l�rler ve 

çoğalması �ç�n o hücreye büyüme s�nyaller� gönder�l�r. Öte yandan sağlıksız hücreye de ölüm s�nyaller� gönder�l�r. Kanser 

hücreler�nde �se bu kontrol mekan�zması sürdürülemed�ğ�nden kontrolsüz, hasarlı hücre çoğalmasına bağlı olarak canlı 

organ�zma zarar görmekted�r [1,2]. Kanser genell�kle k�ş�n�n genet�k yapısı ve k�ş�n�n yaşam tarzı veya yaşam koşulları g�b� 

b�rden fazla etken�n b�rleş�m� �le ortaya çıkmaktadır. Hücrelerde ağır gen hasarlarına neden olan, kanserleşmeye 

götürecek mekan�zmaları tet�kleyen maddeler ve/veya maruz�yetler kars�nojen olarak tanımlanır [1]. Dünya Sağlık Örgütü 

Kanser Araştırmaları Uluslararası Ajansı - IARC l�stes�nde [https://www.�arc.fr/] canlılar �ç�n kars�nojen r�sk� olab�lecek 

bazı etmenler genel olarak aşağıdak� tabloda �ncelenm�ş ve sınıflandırılmıştır. 
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D�ğer yandan, yukarıda bel�rt�len kars�nojenlere maruz kalan herkeste aynı şek�lde kanser oluşumu gözlen-

memekted�r. B�rey�n genet�k yapısı kars�nojenlere karşı vücudun cevabını etk�leyeb�l�r. Kars�nojenler hücren�n DNA'sına 

zarar ver�r. İnsanların her b�r�n�n genet�ğ� farklı olduğu g�b� DNA tam�r kapas�tes� de farklıdır. Az�z Sancar'ın  2015 Nobel 

K�mya Ödülünü get�ren kars�nojenlere bağlı DNA hasarını har�talandırma çalışmalarında, DNA tam�r s�stemler�ndek� 

farklar da vurgulanmaktadır. DNA tam�r s�stemler�n�n kapas�tes�n�n farklı olması kanserleşme �ç�n öneml� b�r faktördür ve 

bazı k�ş�ler�n kansere nasıl daha mey�ll� olduğunu açıklamaktadır [1,4,5].  

İnsanların yaşam tarzından kaynaklanan, kars�nojenlere maruz kalma etkenler�nden olan, dış etkenlerden 

kaynaklanan kars�nojenler “Eksojen Kars�nojenler” olarak adlandırılmaktadır. DNA'ya doğrudan zarar veren bu 

kars�nojenlere b�r kere maruz kalmak çoğu zaman herhang� b�r değ�ş�kl�ğe neden olmazken maruz�yet tekrarlandığında 

kanser oluşum r�sk� artmaktadır. Kars�nojenlere maruz kalma ve kanser gel�ş�m� doğru orantı olarak kabul ed�l�r [1,6]. 

Eksojen kars�nojenler olarak adlandırılan kars�nojen�k ajanlar fiz�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k kökenl� olab�l�r. Bu bölümde 

genel olarak fiz�ksel kars�nojenler hakkında b�lg�ler ver�lecekt�r.

2. F�z�ksel Kars�nojenler

Radyasyon, kansere neden olduğu b�l�nen en öneml� fiz�ksel kars�nojend�r. Radyasyonun ultrav�yole ışınlar ve 

�yon�ze radyasyon olmak üzere �k� öneml� kaynağı vardır. Bu kapsamda güneşten gelen ultrav�yole ışınlardan kaynaklanan 

c�lt kanser�, en sık görülen kanser türüdür. Yılda yaklaşık on m�lyon c�lt kanser� vakası UV radyasyonuna bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır. B�r atom bombasından veya hastalıkların bel�rlenmes�nde kullanılan X-ray filmler� çek�m�ndek� 

maruz�yetten kaynaklı olarak b�ze ulaşan �yon�ze radyasyon �se doğrudan DNA'ya zarar vereb�l�r ve/veya reakt�f oks�jen 

türler� olarak adlandırılan rad�kaller�n oluşumu �le hücrelerde hasara neden olab�lmekted�r. Yapılan araştırmalara göre, 

radyaloglar arasında sık lösem� gözlenmes� [1,7] ve radyum �le saat kadranı boyacıları arasında sık kem�k tümörü 

gözlenmes� özell�kle �yon�ze radyasyonun ne kadar tehl�kel� olduğunun kanıtıdır [8-11]. B�rçok radyoakt�f madde 

kars�nojend�r, fakat kanser akt�v�teler� radyasyonun türüne bağlı olarak değ�ş�r [1]. Yayılan radyasyonun doğası (alfa, 

beta, gama, nötron) dokuyu �yon�ze etme yetenekler�n� bel�rler ancak radyasyondan kaynaklanan kanser, radyasyonun 

t�p�ne, maruz kalma t�p�ne ve penetrasyona bağlı olarak değ�ş�r. Tablo 1'de çevresel faktörler�n kanser üzer�ne oldukça 

öneml� etk�s� olduğu görülmekted�r. Ayrıca tabloya göre UV radyasyonunun �nsanlar �ç�n kansere yol açtığına da�r 

yeter�nce kanıt olduğu da bel�rt�lmekted�r. 

DNA hasar ajanlarının (radyasyon, k�myasallar, v�rüsler) kanser oluşum mekan�zması aşağıdak� şek�l 1'de 

özetlenmekted�r [12].

D�ğer yandan, özell�kle en çok maruz 

kalınan ultrav�yole (UV) radyasyonu ele alacak 

olursak:

Güneş tarafından yayılan elektromanyet�k 

radyasyon spektrumunun b�r parçası olan UV 

radyasyon, 100 nm-400 nm arası dalga boyu 

aralığını �çer�r. Bu dalga boyu aralığında, 100 

nm-280 nm arası UVC radyasyonu, 280 nm-315 

nm arası UVB radyasyonu ve 315 nm-400 nm 

arası �se UVA radyasyonu olarak sınıflandırıl-

maktadır. Atmosferdek� oks�jen ve ozon UVB'n�n 

yaklaşık %90'ını emerken UVC radyasyonunun 

tamamını emer. Bu nedenle �nsan sağlığı �le 

�lg�l� UV radyasyonu UVA ve UVB dalga boyla-

rından oluşur [4,13]. UV radyasyonuna maruz 

kalmanın �nsan sağlığı üzer�nde hem olumlu hem de olumsuz etk�ler� vardır. Örneğ�n UVB radyasyonu, �nsan sağlığı �ç�n 

gerekl� olan D v�tam�n� üret�m�n�n ana kaynağı olsa da DNA hasarı, hücre ölümü ve kanser g�b� çeş�tl� zararlı Sonuçlar da 

doğurab�l�r [4,14,15]. D�ğer yandan, UVA radyasyonunun görecel� olarak zararsız olduğu düşünülse de DNA, prote�n ve 

l�p�tlere zarar vererek kanser ve/veya c�lt yaşlanması g�b� zararlı Sonuçlara neden olab�leceğ� b�l�nmekted�r [4,13].

L�teratürde genel olarak güneş ışığının kars�nojenez� ve yaşlanmayı tet�kled�ğ� moleküler mekan�zmaları bel�rlemek 

�ç�n çalışmalar yapılmış ve güneş ışığının em�lmes�n�n doğrudan DNA hasarını tet�kled�ğ�, UVB ve UVA radyasyonlarının da 

bu oluşumların büyük çoğunluğundan sorumlu olduğu açıklanmıştır [4,6,16]. Reakt�f oks�jen türler�n�n üret�m�nde de UVB 

radyasyonunun öneml� rol oynadığı uzun zamandan ber� b�l�nmekted�r. Bu reaks�yon, süperoks�t anyon rad�kal�n�n ve 

h�drojen peroks�t�n oluşumunu tesp�t eden çeş�tl� tekn�kler�n kullanılmasıyla göster�leb�l�r [4].

D�ğer yandan, güneş ışığına maruz kaldıktan sonra reakt�f oks�jen türler�n�n de oluştuğu mekan�zmaların 

araştırılmasına da�r kapsamlı l�teratür raporları vardır. Cadet ve arkadaşları tarafından yapılan son b�r �ncelemede, reakt�f 

oks�jen türler�n�n üret�m mekan�zmaları ve bunların DNA moleküller� �le reaks�yonları detaylı olarak araştırılmıştır [6,17]. 

Aslında, hem UVA hem de UVB radyasyonu, hücre �ç� redoks �şlemler�n� �ndükleyeb�l�r. Her �k� radyasyon türü de bazal 

ep�derm�s tabakasına ulaşır, ancak UVA radyasyonu c�lde UVB' den daha der�n b�r şek�lde nüfuz eder, bu da 

fotokars�nogenez �ç�n uygun olab�l�r [6,18].

3. Sonuç

Kars�nojenler�n genel olarak, doğrudan veya dolaylı olarak DNA hasarı yaratarak, hücre metabol�zmasını bozarak, 

mutasyonlara neden olarak ve bağışıklık s�stem�n� zayıflatarak kansere neden olab�ld�kler� b�l�nmekted�r. Bu kadar zararlı 

etk�ye yol açan fiz�ksel kard�nojenlerden, canlı organ�zmanın nasıl korunduğu sorusu da akla gelmekted�r. İnsan 

hücreler�n�n güneş ışığı tarafından üret�len reakt�f türler�n zararlı etk�ler�n� önlemek �ç�n karmaşık s�stemler� vardır. Bu 

s�stemler, genel olarak DNA'yı koruyan ant�oks�danları ve DNA'nın hasar onarım ve tolerans mekan�zmalarını 

�çermekted�r. Bu b�lg�ler ışığında �nsan vücudunun nasıl mükemmel b�r oluşum olduğunu görmek zor değ�ld�r. Ek olarak, D 

v�tam�n� eks�kl�ğ� büyük b�r �skelet hastalığı yükü yaratacağından UVB'ye maruz kalmak, tamamen önlenmemel�d�r, güneş 

ışınlarının yoğunluğunun az olduğu zaman d�l�mler�nde kısa sürel� maruz�yet terc�h ed�lerek güvenl� b�r koruma 

sağlanmalıdır. D�ğer yandan, �yon�ze radyasyondan kaynaklarından da mümkün olduğunca korunmalı ve zorunlu düşük 

maruz�yetler �ç�n önlemler alınmalıdır. Bu tedb�rler�n alınması fiz�ksel kars�nojenler�n yaratacağı kanser oluşum ve/veya 

gel�ş�m� sürec�n�n engellenmes�ne katkı sağlayacaktır.
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D�ğer yandan, yukarıda bel�rt�len kars�nojenlere maruz kalan herkeste aynı şek�lde kanser oluşumu gözlen-

memekted�r. B�rey�n genet�k yapısı kars�nojenlere karşı vücudun cevabını etk�leyeb�l�r. Kars�nojenler hücren�n DNA'sına 

zarar ver�r. İnsanların her b�r�n�n genet�ğ� farklı olduğu g�b� DNA tam�r kapas�tes� de farklıdır. Az�z Sancar'ın  2015 Nobel 

K�mya Ödülünü get�ren kars�nojenlere bağlı DNA hasarını har�talandırma çalışmalarında, DNA tam�r s�stemler�ndek� 

farklar da vurgulanmaktadır. DNA tam�r s�stemler�n�n kapas�tes�n�n farklı olması kanserleşme �ç�n öneml� b�r faktördür ve 

bazı k�ş�ler�n kansere nasıl daha mey�ll� olduğunu açıklamaktadır [1,4,5].  

İnsanların yaşam tarzından kaynaklanan, kars�nojenlere maruz kalma etkenler�nden olan, dış etkenlerden 

kaynaklanan kars�nojenler “Eksojen Kars�nojenler” olarak adlandırılmaktadır. DNA'ya doğrudan zarar veren bu 

kars�nojenlere b�r kere maruz kalmak çoğu zaman herhang� b�r değ�ş�kl�ğe neden olmazken maruz�yet tekrarlandığında 

kanser oluşum r�sk� artmaktadır. Kars�nojenlere maruz kalma ve kanser gel�ş�m� doğru orantı olarak kabul ed�l�r [1,6]. 

Eksojen kars�nojenler olarak adlandırılan kars�nojen�k ajanlar fiz�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k kökenl� olab�l�r. Bu bölümde 

genel olarak fiz�ksel kars�nojenler hakkında b�lg�ler ver�lecekt�r.

2. F�z�ksel Kars�nojenler

Radyasyon, kansere neden olduğu b�l�nen en öneml� fiz�ksel kars�nojend�r. Radyasyonun ultrav�yole ışınlar ve 

�yon�ze radyasyon olmak üzere �k� öneml� kaynağı vardır. Bu kapsamda güneşten gelen ultrav�yole ışınlardan kaynaklanan 

c�lt kanser�, en sık görülen kanser türüdür. Yılda yaklaşık on m�lyon c�lt kanser� vakası UV radyasyonuna bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır. B�r atom bombasından veya hastalıkların bel�rlenmes�nde kullanılan X-ray filmler� çek�m�ndek� 

maruz�yetten kaynaklı olarak b�ze ulaşan �yon�ze radyasyon �se doğrudan DNA'ya zarar vereb�l�r ve/veya reakt�f oks�jen 

türler� olarak adlandırılan rad�kaller�n oluşumu �le hücrelerde hasara neden olab�lmekted�r. Yapılan araştırmalara göre, 

radyaloglar arasında sık lösem� gözlenmes� [1,7] ve radyum �le saat kadranı boyacıları arasında sık kem�k tümörü 

gözlenmes� özell�kle �yon�ze radyasyonun ne kadar tehl�kel� olduğunun kanıtıdır [8-11]. B�rçok radyoakt�f madde 

kars�nojend�r, fakat kanser akt�v�teler� radyasyonun türüne bağlı olarak değ�ş�r [1]. Yayılan radyasyonun doğası (alfa, 

beta, gama, nötron) dokuyu �yon�ze etme yetenekler�n� bel�rler ancak radyasyondan kaynaklanan kanser, radyasyonun 

t�p�ne, maruz kalma t�p�ne ve penetrasyona bağlı olarak değ�ş�r. Tablo 1'de çevresel faktörler�n kanser üzer�ne oldukça 

öneml� etk�s� olduğu görülmekted�r. Ayrıca tabloya göre UV radyasyonunun �nsanlar �ç�n kansere yol açtığına da�r 

yeter�nce kanıt olduğu da bel�rt�lmekted�r. 

DNA hasar ajanlarının (radyasyon, k�myasallar, v�rüsler) kanser oluşum mekan�zması aşağıdak� şek�l 1'de 

özetlenmekted�r [12].

D�ğer yandan, özell�kle en çok maruz 

kalınan ultrav�yole (UV) radyasyonu ele alacak 

olursak:

Güneş tarafından yayılan elektromanyet�k 

radyasyon spektrumunun b�r parçası olan UV 

radyasyon, 100 nm-400 nm arası dalga boyu 

aralığını �çer�r. Bu dalga boyu aralığında, 100 

nm-280 nm arası UVC radyasyonu, 280 nm-315 

nm arası UVB radyasyonu ve 315 nm-400 nm 

arası �se UVA radyasyonu olarak sınıflandırıl-

maktadır. Atmosferdek� oks�jen ve ozon UVB'n�n 

yaklaşık %90'ını emerken UVC radyasyonunun 

tamamını emer. Bu nedenle �nsan sağlığı �le 

�lg�l� UV radyasyonu UVA ve UVB dalga boyla-

rından oluşur [4,13]. UV radyasyonuna maruz 

kalmanın �nsan sağlığı üzer�nde hem olumlu hem de olumsuz etk�ler� vardır. Örneğ�n UVB radyasyonu, �nsan sağlığı �ç�n 

gerekl� olan D v�tam�n� üret�m�n�n ana kaynağı olsa da DNA hasarı, hücre ölümü ve kanser g�b� çeş�tl� zararlı Sonuçlar da 

doğurab�l�r [4,14,15]. D�ğer yandan, UVA radyasyonunun görecel� olarak zararsız olduğu düşünülse de DNA, prote�n ve 

l�p�tlere zarar vererek kanser ve/veya c�lt yaşlanması g�b� zararlı Sonuçlara neden olab�leceğ� b�l�nmekted�r [4,13].

L�teratürde genel olarak güneş ışığının kars�nojenez� ve yaşlanmayı tet�kled�ğ� moleküler mekan�zmaları bel�rlemek 

�ç�n çalışmalar yapılmış ve güneş ışığının em�lmes�n�n doğrudan DNA hasarını tet�kled�ğ�, UVB ve UVA radyasyonlarının da 

bu oluşumların büyük çoğunluğundan sorumlu olduğu açıklanmıştır [4,6,16]. Reakt�f oks�jen türler�n�n üret�m�nde de UVB 

radyasyonunun öneml� rol oynadığı uzun zamandan ber� b�l�nmekted�r. Bu reaks�yon, süperoks�t anyon rad�kal�n�n ve 

h�drojen peroks�t�n oluşumunu tesp�t eden çeş�tl� tekn�kler�n kullanılmasıyla göster�leb�l�r [4].

D�ğer yandan, güneş ışığına maruz kaldıktan sonra reakt�f oks�jen türler�n�n de oluştuğu mekan�zmaların 

araştırılmasına da�r kapsamlı l�teratür raporları vardır. Cadet ve arkadaşları tarafından yapılan son b�r �ncelemede, reakt�f 

oks�jen türler�n�n üret�m mekan�zmaları ve bunların DNA moleküller� �le reaks�yonları detaylı olarak araştırılmıştır [6,17]. 

Aslında, hem UVA hem de UVB radyasyonu, hücre �ç� redoks �şlemler�n� �ndükleyeb�l�r. Her �k� radyasyon türü de bazal 

ep�derm�s tabakasına ulaşır, ancak UVA radyasyonu c�lde UVB' den daha der�n b�r şek�lde nüfuz eder, bu da 

fotokars�nogenez �ç�n uygun olab�l�r [6,18].

3. Sonuç

Kars�nojenler�n genel olarak, doğrudan veya dolaylı olarak DNA hasarı yaratarak, hücre metabol�zmasını bozarak, 

mutasyonlara neden olarak ve bağışıklık s�stem�n� zayıflatarak kansere neden olab�ld�kler� b�l�nmekted�r. Bu kadar zararlı 

etk�ye yol açan fiz�ksel kard�nojenlerden, canlı organ�zmanın nasıl korunduğu sorusu da akla gelmekted�r. İnsan 

hücreler�n�n güneş ışığı tarafından üret�len reakt�f türler�n zararlı etk�ler�n� önlemek �ç�n karmaşık s�stemler� vardır. Bu 

s�stemler, genel olarak DNA'yı koruyan ant�oks�danları ve DNA'nın hasar onarım ve tolerans mekan�zmalarını 

�çermekted�r. Bu b�lg�ler ışığında �nsan vücudunun nasıl mükemmel b�r oluşum olduğunu görmek zor değ�ld�r. Ek olarak, D 

v�tam�n� eks�kl�ğ� büyük b�r �skelet hastalığı yükü yaratacağından UVB'ye maruz kalmak, tamamen önlenmemel�d�r, güneş 

ışınlarının yoğunluğunun az olduğu zaman d�l�mler�nde kısa sürel� maruz�yet terc�h ed�lerek güvenl� b�r koruma 

sağlanmalıdır. D�ğer yandan, �yon�ze radyasyondan kaynaklarından da mümkün olduğunca korunmalı ve zorunlu düşük 

maruz�yetler �ç�n önlemler alınmalıdır. Bu tedb�rler�n alınması fiz�ksel kars�nojenler�n yaratacağı kanser oluşum ve/veya 

gel�ş�m� sürec�n�n engellenmes�ne katkı sağlayacaktır.
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ÖZET

Bu derleme �le v�ruslar tarafından �ndüklenen onkogenez�n mekan�zmaları tartışılmıştır. V�ruslar temelde üç ana 

mekan�zma �le kanser oluşumuna müdah�l olurlar k� bunlardan b�r�s� hücresel metabol�zma üzer�ne etk� eden 
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İnsanoğlu 1880'ler�n sonlarına kadar v�rusların var olduğunu farketmem�ş olsa da, v�ral hastalıklar dünyadak� 

yaşamın tar�h�n� ve evr�m�n� şek�llend�rm�şt�r. B�ld�ğ�m�z kadarıyla, tüm canlı organ�zmalar, d�kkatl�ce �ncelend�kler�nde 

v�ruslardan etk�len�rler. Yaklaşık üç buçuk m�lyar baz ç�ft� (bp) uzunluğundak� genomumuzun sadece % 1,5'luk b�r kısmı 

b�z� b�z yapan prote�nler� kodlayan bölgelerden (cds: cod�ng sequences) oluşurken yaklaşık %8'l�k b�r kısmı �se �nsanlara 

retrov�rus adı ver�len b�r gurup v�rus tarafından bulaştırılan genlerden oluşmaktadır. Genomumuza �şlem�ş olan bu 

yabancı (v�ral kökenl�) genler son derece hayat� �şlevler üstlenmekted�r. Örneğ�n; fetüs ve plasenta tarafından üret�len ve 

“Hemo” adı ver�len b�r prote�n�n v�ral kökenl� olduğu ortaya konulmuştur. Hemo adı ver�len bu prote�n� olağandışı yapan 

şey, anne tarafından sentezlenmemes�d�r. Bu prote�n fetüs ve plasentada sentezlen�r ve 100 m�lyon yıldan daha uzun b�r 
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süre önce memel� atalarımızı enfekte eden b�r v�rustan gelen b�r gen tarafından yapılır. Üstel�k genomumuzdak� yabancı 

kökenl� tek prote�n de Hemo değ�ld�r, DNA'mız kabaca 100.000 adet v�ral DNA �çermekted�r.

Kanser ter�m� kabaca anormal hücreler�n kontrolsüz olarak bölündüğü ve yakındak� dokuları �st�la edeb�ld�ğ� b�r 

hastalık tablosunu �fade eder. Kanser hücreler� ayrıca vücudun d�ğer bölgeler�ne kan ve lenf s�stemler� yoluyla yayılab�l�r 

k� bu duruma metastaz den�lmekted�r. B�l�nd�ğ� kadarıyla �nsanlarda ve hayvanlardak� kanser vakalarının %20 kadarından 

v�ruslar sorumludur. İnsanlarda kanser yapan başlıca v�ruslar arasında “Hepat�t�s B v�rus (HBV), Human T-lymphotropic 

virus (HTLV), Human pap�llomav�ruslar“ sayılab�l�r.

Neoplaz�, k�myasal veya fiz�ksel sebeplerle ya da v�ral enfeks�yonlardan kaynaklanan, ölümcül olmayan genet�k 

hasarın sonucudur. Bununla b�rl�kte, bazı kanserler, spontan genet�k mutasyonların b�r�k�m� yoluyla rastgele ortaya çıkar. 

Neoplazm, t�p�k olarak dört tip normal düzenley�c� genden b�r�nde genet�k hasar gören tek b�r hücren�n klonal 

çoğalmasından kaynaklanır: (1) büyüme ve farklılaşmayı düzenleyen hücresel genler olan proto-onkogenler; (2) t�p�k 

olarak hücre döngüsünü düzenleyerek büyümey� �nh�be eden tümör baskılayıcı genler; (3) apoptosis'� (programlanmış 

hücre ölümü) düzenleyen genler; (4) DNA onarımına aracılık eden genler. Karsinogenez, çoklu mutasyonlarının kümülat�f 

etk�ler�nden kaynaklanan çok aşamalı b�r �lerleme sürec�n� �fade eder.

Neoplazmlar [1] kend� kend�ne yeterl�, dış uyaranlar olmadan çoğalma kapas�tes�ne sah�p; örneğ�n, onkogen 

akt�vasyonunun sonucu olarak; [2] büyümeler�n� sınırlayacak normal düzenley�c� s�nyale duyarsız, örneğin transforming 

growth factor-b ve normal olarak hücre döngüsünün çeş�tl� evreler� boyunca hücreler�n düzenl� �lerlemes�n� düzenleyen 

s�kl�n bağımlı k�nazlar; [3] ant�-apoptot�k moleküller�n akt�vasyonu veya apoptoz aracılarının �nh�b�syonu neden�yle 

apoptoz�se d�rençl�d�r. p53; [4] çoğaltma �ç�n l�m�ts�z potans�yel. Kanserler ayrıca uzak dokulara (metastaz) �st�la etme ve 

yayma yeteneğ�ne sah�p olab�l�rler ve neoplazmlar genell�kle büyümeler�n� destekleyen yen� kan damarlarının 

çoğalmasını teşv�k ederler.

İnsanlarda kanser �le �l�şk�l� çoğu v�rus b�r DNA genoma sah�pt�r. En öneml� protot�pler, özell�kle gen�tal mukozada 

kars�nomlara ve çeş�tl� mal�gn c�lt tümörler�ne neden olan pap�llomav�ruslar, �nsanlarda pr�mer karac�ğer kanser� 

gel�ş�m�nde rol oynayan hepat�t B v�rusu, Epstein–Barr virusu ve Burk�tt lenfoma ve nazofar�ngeal kars�nomlara sebep 

olan �nsan Herpes v�rusu 8 sayılab�l�r. Hepat�t C v�rusu, b�r flav�v�rus olup tek �pl�kl� b�r RNA genoma sah�pt�r ve aynı hepat�t 

B v�rusu g�b� karac�ğer kanser� �le �l�şk�l�d�r. Adenov�rusların İnsanlardak� enfeks�yonları tümörlerle doğrudan 

�l�şk�lend�r�lemem�ş olsa da yen�doğan kem�rgenlerde mal�gnant tümör oluşumuna neden olurlar. Buradan yola çıkılırsa 

�nsanlarda da benzer Sonuçlar doğurduğu düşünüleb�l�r. Benzer şek�lde, bu doğal koşullar altında maymunları enfekte 

eden s�m�an v�rusu 40 (SV40) �çin de geçerl�d�r, bu v�rus yen�doğan hamsterler�nde ve farelerde mal�gnant tümörlere 

neden olur. DNA tümör virusları ve hepat�t C v�rusu retrov�ruslarda bulunanlar g�b� klas�k v-onc genler�ne sah�p değ�ld�r. 

Günümüzde, bu v�rusların, hücreler�n mal�gn dönüşümünü �ndükleyen ve koruyan spes�fik v�ral düzenley�c� prote�nler 

tarafından hücresel tümör baskılayıcılarının �şlev�n� esas olarak devre dışı bıraktığını b�l�yoruz.

Çeş�tl� v�rusların mal�gn özell�kler� öncel�kle �n v�vo tümör üretme yetenekler� �le kend�n� göster�r. Çoğu zaman, bu 

süreç deneysel hayvan s�stemler�nde de �ndükleneb�l�r, bu nedenle b�rçok durumda altta yatan moleküler mekan�zmaları 

araştırmak �ç�n uygun hayvan modeller� mevcuttur. Bununla b�rl�kte, tümör virusları bel�rl� doku kültürü hücreler�n� 

ölümsüzleşt�reb�l�r ve �n v�tro olarak dönüştüreb�l�r. Bu, tümör gel�ş�m� �le �l�şk�l� moleküler süreçler� aydınlatmak �ç�n 

detaylı deneysel araştırmaları mümkün kılar. Ölümsüzleşm�ş hücreler, v�ral akt�v�telerle sonsuz hücre bölünmes� 

kab�l�yet�ne sah�pken, dönüştürülmüş hücreler, uygun hayvanlara �let�ld�ğinde, tümörler� �ndükleme kab�l�yet� �le 

karakter�ze ed�l�r (1, 2, 3).

Dönüşüm sırasında, hücreler genell�kle form değ�şt�r�r: fibroblast�k veya epithelioid formlarını kaybederek 

çoğunlukla küresel b�r forma geçerler. S�toskeletonun transformasyonla �l�şk�l� değ�ş�m� bu etk�den sorumludur. 

S�toskeleton ökaryot�k hücrelere şek�ller�n� ver�r, hücre bölünmes�, hücre mot�l�tes� ve hücre polar�tes�nde görev alır. 

Viruslar tarafından �ndüklenen tümörler�n türler� çeş�tl�d�r; sarkom (mezenk�mal hücreler�n tümörler�), lösem� ve/veya 

lenfoma (hematopoetik hücreler�n tümörler�) ve kars�nom (ep�tel hücreler�n�n tümörler�) oluşumunu �ndükleyeb�l�rler. 

Aşağıdak� tabloda �nsan ve hayvanlarda kanser oluşumuna neden olan bazı v�ruslar l�stelenm�şt�r (Tablo 1).
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V�rus A�les�/C�ns�

Tablo 1.  Onkogen�k v�ruslar [1, 2, 4].

Örnek V�ruslar Tümör T�p�

İnsanlarda hepatoselüler karsinoma

Kanatlılarda lenfoma, lösem�, osteopetros�s ve nefroblastoma
Kanatlılarda sarkoma
B-hücrel� lenfoma, er�trolösem�

M�yelo�d ve/veya er�tro�d lösem�
Er�tro�d lösem�
Miyeloid lösemi

Meme kanser�
Farelerde akc�ğer kanser�, sarkoma ve �mmün yetmezl�k
Koyunlarda akciğer adenokarsinomu

Lösem� ve lenfoma
T lenfoma, B-llenfoma ve ayrıca m�yelo�d lösem�
Sarkoma

Ked�lerde losem� ve lenfosarkoma
Sarkoma
Sarkoma
Lösem�
T-hücrel� lösem�
Kanatlılarda retikuloendoteliyozis

İnsanlarda erg�n T-hücrel� lösem�, B-hücrel� lenfoma, m�koz�s fungo�des…
Maymunlarda ha�ry cell (B-hücrel�) lösem�s�
B-hücreli lösemi

Sarkoma

Adenoviridae Tüm tipleri Çeşitli solid tümörler

Orthohepadnavirus
Hepat�t�s B v�rus (HBV)
Woodchuck hepatitis virus

İnsanlarda hepatocellular kars�noma
Dağ sıçanlarında hepatocellular karsinoma

Avihepadnavirus Duck hepatitis virus Ördeklerde hepatocellular karsinoma

Herpesviridae

Alphaherpesvirinae

Mardivirus Marek's disease virus Kanatlılarda T-hücreli lenfoma

Gammaherpesvirinae

Rhadinovirus

Atel�ne herpesv�rus 2 ve Sa�m�r�ne 
herpesv�rus 2
Kaposi sarcoma herpesvirus (KSHV)

Maymunlarda lösem� ve lenfoma

Kaposi sarkoma

Gammaherpesvirinae

Lymphocryptovirus
Epste�n-Barr v�rus (EBV)

Baboon herpesvirus

İnsan ve maymunlarda Burk�tt lenfoma, nazofaregeal 
kars�noma ve B-hücrel� lenfoma
Babunlarda lenfoma

Gammaherpesvirinae

Rhadinovirus Cottontail rabbit herpesvirus Tavşanlarda lenfoma

Alloherpesviridae

Polyomaviridae

Papillomaviridae

Batrachovirus

Polyomavirus

Ranid herpesvirus 1

Sv40, polyomavirus

Cottonta�l rabb�t pap�llomav�rus
Bov�ne pap�llomav�rus 4
Bov�ne pap�llomav�rus 7
Human pap�llomav�ruslar (HPV) 5, 8
Human papillomaviruslar (HPV) 16, 18

Kurbağalarda renal adenokarsinom

Çeşitli solid tümörler (parotid bez� ve meme kanserleri)

Tavşanlarda pap�llomalar ve der� kanserler�
Bağırsak ve mesanede pap�lloma ve kars�noma
Gözde pap�lloma ve kars�noma
Skuamöz hücrel� kars�noma
Genital karsinomalar

Fl
av

iv
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R
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A
 V
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ı

Hepacivirus

Alpharetrovirus

Betaretrovirus

Gammaretrovirus

Deltaretrovirus

Epsilonretrovirus

Hepatitis C virus (HCV)

Av�an leukos�s ve sarkoma v�ruslar
     Rous sarcoma v�ruslar (RSV)
     Rous-associated viruslar (RAV)

Avian acute leukemia viruslar
     Av�an myeloblastos�s v�rus (AMV)
     Avian erythroblastosis virus (AEV)
     Myelocytoma virus Mc29

Mouse mammary tumor virus (MMTV)
Mason–Pfizer monkey v�rus 
Jaagsiekte sheep retrovirus

Mur�ne leukem�a v�ruslar (MuLVs
Moloney MuLV

Murine sarcoma viruslar (MuSVs)
     Harvey MuSV
Fel�ne leukem�a v�rus
Feline sarcoma virus
Simian sarcoma virus
Gibbon ape leukemia virus
Koala retrov�rus
Avian reticuloendotheliosis virus 

Human T-lymphotrop�c v�rus (HTLV) 1, 2
S�m�an T-lymphotrop�c v�rus (HTLV)
Bovine leukemia virus

Walleye dermal sarcoma virus
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Hepadnaviridae 

Poxviridae
Leporipoxvirus Shope (tavşan) ve squirrel (sincap) 

fibromavirus

Tavşan ve sincaplarda miksoma ve fibromalar 
(neoplaziden ziyade hiperplazi)

Yatapoxvirus Yaba monkey tumor virus Maymunlarda Histiyositoma
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hastalık tablosunu �fade eder. Kanser hücreler� ayrıca vücudun d�ğer bölgeler�ne kan ve lenf s�stemler� yoluyla yayılab�l�r 

k� bu duruma metastaz den�lmekted�r. B�l�nd�ğ� kadarıyla �nsanlarda ve hayvanlardak� kanser vakalarının %20 kadarından 

v�ruslar sorumludur. İnsanlarda kanser yapan başlıca v�ruslar arasında “Hepat�t�s B v�rus (HBV), Human T-lymphotropic 

virus (HTLV), Human pap�llomav�ruslar“ sayılab�l�r.

Neoplaz�, k�myasal veya fiz�ksel sebeplerle ya da v�ral enfeks�yonlardan kaynaklanan, ölümcül olmayan genet�k 

hasarın sonucudur. Bununla b�rl�kte, bazı kanserler, spontan genet�k mutasyonların b�r�k�m� yoluyla rastgele ortaya çıkar. 

Neoplazm, t�p�k olarak dört tip normal düzenley�c� genden b�r�nde genet�k hasar gören tek b�r hücren�n klonal 

çoğalmasından kaynaklanır: (1) büyüme ve farklılaşmayı düzenleyen hücresel genler olan proto-onkogenler; (2) t�p�k 

olarak hücre döngüsünü düzenleyerek büyümey� �nh�be eden tümör baskılayıcı genler; (3) apoptosis'� (programlanmış 

hücre ölümü) düzenleyen genler; (4) DNA onarımına aracılık eden genler. Karsinogenez, çoklu mutasyonlarının kümülat�f 

etk�ler�nden kaynaklanan çok aşamalı b�r �lerleme sürec�n� �fade eder.

Neoplazmlar [1] kend� kend�ne yeterl�, dış uyaranlar olmadan çoğalma kapas�tes�ne sah�p; örneğ�n, onkogen 

akt�vasyonunun sonucu olarak; [2] büyümeler�n� sınırlayacak normal düzenley�c� s�nyale duyarsız, örneğin transforming 

growth factor-b ve normal olarak hücre döngüsünün çeş�tl� evreler� boyunca hücreler�n düzenl� �lerlemes�n� düzenleyen 

s�kl�n bağımlı k�nazlar; [3] ant�-apoptot�k moleküller�n akt�vasyonu veya apoptoz aracılarının �nh�b�syonu neden�yle 

apoptoz�se d�rençl�d�r. p53; [4] çoğaltma �ç�n l�m�ts�z potans�yel. Kanserler ayrıca uzak dokulara (metastaz) �st�la etme ve 

yayma yeteneğ�ne sah�p olab�l�rler ve neoplazmlar genell�kle büyümeler�n� destekleyen yen� kan damarlarının 

çoğalmasını teşv�k ederler.

İnsanlarda kanser �le �l�şk�l� çoğu v�rus b�r DNA genoma sah�pt�r. En öneml� protot�pler, özell�kle gen�tal mukozada 

kars�nomlara ve çeş�tl� mal�gn c�lt tümörler�ne neden olan pap�llomav�ruslar, �nsanlarda pr�mer karac�ğer kanser� 

gel�ş�m�nde rol oynayan hepat�t B v�rusu, Epstein–Barr virusu ve Burk�tt lenfoma ve nazofar�ngeal kars�nomlara sebep 

olan �nsan Herpes v�rusu 8 sayılab�l�r. Hepat�t C v�rusu, b�r flav�v�rus olup tek �pl�kl� b�r RNA genoma sah�pt�r ve aynı hepat�t 

B v�rusu g�b� karac�ğer kanser� �le �l�şk�l�d�r. Adenov�rusların İnsanlardak� enfeks�yonları tümörlerle doğrudan 

�l�şk�lend�r�lemem�ş olsa da yen�doğan kem�rgenlerde mal�gnant tümör oluşumuna neden olurlar. Buradan yola çıkılırsa 

�nsanlarda da benzer Sonuçlar doğurduğu düşünüleb�l�r. Benzer şek�lde, bu doğal koşullar altında maymunları enfekte 

eden s�m�an v�rusu 40 (SV40) �çin de geçerl�d�r, bu v�rus yen�doğan hamsterler�nde ve farelerde mal�gnant tümörlere 

neden olur. DNA tümör virusları ve hepat�t C v�rusu retrov�ruslarda bulunanlar g�b� klas�k v-onc genler�ne sah�p değ�ld�r. 

Günümüzde, bu v�rusların, hücreler�n mal�gn dönüşümünü �ndükleyen ve koruyan spes�fik v�ral düzenley�c� prote�nler 

tarafından hücresel tümör baskılayıcılarının �şlev�n� esas olarak devre dışı bıraktığını b�l�yoruz.

Çeş�tl� v�rusların mal�gn özell�kler� öncel�kle �n v�vo tümör üretme yetenekler� �le kend�n� göster�r. Çoğu zaman, bu 

süreç deneysel hayvan s�stemler�nde de �ndükleneb�l�r, bu nedenle b�rçok durumda altta yatan moleküler mekan�zmaları 

araştırmak �ç�n uygun hayvan modeller� mevcuttur. Bununla b�rl�kte, tümör virusları bel�rl� doku kültürü hücreler�n� 

ölümsüzleşt�reb�l�r ve �n v�tro olarak dönüştüreb�l�r. Bu, tümör gel�ş�m� �le �l�şk�l� moleküler süreçler� aydınlatmak �ç�n 

detaylı deneysel araştırmaları mümkün kılar. Ölümsüzleşm�ş hücreler, v�ral akt�v�telerle sonsuz hücre bölünmes� 

kab�l�yet�ne sah�pken, dönüştürülmüş hücreler, uygun hayvanlara �let�ld�ğinde, tümörler� �ndükleme kab�l�yet� �le 

karakter�ze ed�l�r (1, 2, 3).

Dönüşüm sırasında, hücreler genell�kle form değ�şt�r�r: fibroblast�k veya epithelioid formlarını kaybederek 

çoğunlukla küresel b�r forma geçerler. S�toskeletonun transformasyonla �l�şk�l� değ�ş�m� bu etk�den sorumludur. 

S�toskeleton ökaryot�k hücrelere şek�ller�n� ver�r, hücre bölünmes�, hücre mot�l�tes� ve hücre polar�tes�nde görev alır. 

Viruslar tarafından �ndüklenen tümörler�n türler� çeş�tl�d�r; sarkom (mezenk�mal hücreler�n tümörler�), lösem� ve/veya 

lenfoma (hematopoetik hücreler�n tümörler�) ve kars�nom (ep�tel hücreler�n�n tümörler�) oluşumunu �ndükleyeb�l�rler. 

Aşağıdak� tabloda �nsan ve hayvanlarda kanser oluşumuna neden olan bazı v�ruslar l�stelenm�şt�r (Tablo 1).
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V�rus A�les�/C�ns�

Tablo 1.  Onkogen�k v�ruslar [1, 2, 4].

Örnek V�ruslar Tümör T�p�

İnsanlarda hepatoselüler karsinoma

Kanatlılarda lenfoma, lösem�, osteopetros�s ve nefroblastoma
Kanatlılarda sarkoma
B-hücrel� lenfoma, er�trolösem�

M�yelo�d ve/veya er�tro�d lösem�
Er�tro�d lösem�
Miyeloid lösemi

Meme kanser�
Farelerde akc�ğer kanser�, sarkoma ve �mmün yetmezl�k
Koyunlarda akciğer adenokarsinomu

Lösem� ve lenfoma
T lenfoma, B-llenfoma ve ayrıca m�yelo�d lösem�
Sarkoma

Ked�lerde losem� ve lenfosarkoma
Sarkoma
Sarkoma
Lösem�
T-hücrel� lösem�
Kanatlılarda retikuloendoteliyozis

İnsanlarda erg�n T-hücrel� lösem�, B-hücrel� lenfoma, m�koz�s fungo�des…
Maymunlarda ha�ry cell (B-hücrel�) lösem�s�
B-hücreli lösemi

Sarkoma

Adenoviridae Tüm tipleri Çeşitli solid tümörler

Orthohepadnavirus
Hepat�t�s B v�rus (HBV)
Woodchuck hepatitis virus

İnsanlarda hepatocellular kars�noma
Dağ sıçanlarında hepatocellular karsinoma

Avihepadnavirus Duck hepatitis virus Ördeklerde hepatocellular karsinoma

Herpesviridae

Alphaherpesvirinae

Mardivirus Marek's disease virus Kanatlılarda T-hücreli lenfoma

Gammaherpesvirinae

Rhadinovirus

Atel�ne herpesv�rus 2 ve Sa�m�r�ne 
herpesv�rus 2
Kaposi sarcoma herpesvirus (KSHV)

Maymunlarda lösem� ve lenfoma

Kaposi sarkoma

Gammaherpesvirinae

Lymphocryptovirus
Epste�n-Barr v�rus (EBV)

Baboon herpesvirus

İnsan ve maymunlarda Burk�tt lenfoma, nazofaregeal 
kars�noma ve B-hücrel� lenfoma
Babunlarda lenfoma

Gammaherpesvirinae

Rhadinovirus Cottontail rabbit herpesvirus Tavşanlarda lenfoma

Alloherpesviridae

Polyomaviridae

Papillomaviridae

Batrachovirus

Polyomavirus

Ranid herpesvirus 1

Sv40, polyomavirus

Cottonta�l rabb�t pap�llomav�rus
Bov�ne pap�llomav�rus 4
Bov�ne pap�llomav�rus 7
Human pap�llomav�ruslar (HPV) 5, 8
Human papillomaviruslar (HPV) 16, 18

Kurbağalarda renal adenokarsinom

Çeşitli solid tümörler (parotid bez� ve meme kanserleri)

Tavşanlarda pap�llomalar ve der� kanserler�
Bağırsak ve mesanede pap�lloma ve kars�noma
Gözde pap�lloma ve kars�noma
Skuamöz hücrel� kars�noma
Genital karsinomalar
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Hepacivirus

Alpharetrovirus

Betaretrovirus

Gammaretrovirus

Deltaretrovirus

Epsilonretrovirus

Hepatitis C virus (HCV)

Av�an leukos�s ve sarkoma v�ruslar
     Rous sarcoma v�ruslar (RSV)
     Rous-associated viruslar (RAV)

Avian acute leukemia viruslar
     Av�an myeloblastos�s v�rus (AMV)
     Avian erythroblastosis virus (AEV)
     Myelocytoma virus Mc29

Mouse mammary tumor virus (MMTV)
Mason–Pfizer monkey v�rus 
Jaagsiekte sheep retrovirus

Mur�ne leukem�a v�ruslar (MuLVs
Moloney MuLV

Murine sarcoma viruslar (MuSVs)
     Harvey MuSV
Fel�ne leukem�a v�rus
Feline sarcoma virus
Simian sarcoma virus
Gibbon ape leukemia virus
Koala retrov�rus
Avian reticuloendotheliosis virus 

Human T-lymphotrop�c v�rus (HTLV) 1, 2
S�m�an T-lymphotrop�c v�rus (HTLV)
Bovine leukemia virus

Walleye dermal sarcoma virus
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Hepadnaviridae 

Poxviridae
Leporipoxvirus Shope (tavşan) ve squirrel (sincap) 

fibromavirus

Tavşan ve sincaplarda miksoma ve fibromalar 
(neoplaziden ziyade hiperplazi)

Yatapoxvirus Yaba monkey tumor virus Maymunlarda Histiyositoma



2. V�ral Onkogenez Stratej�ler�

V�ruslar, onkogen�k potans�yeller�n� ortaya koyarken temel 3 mekan�zma üzer�nden yol alırlar;

* S�nyal takl�d�: v�ruslar, baskın b�r şek�lde, hücre büyümes�n� ve hayatta kalmayı düzenleyen konak hücre s�nyal 

mekan�zmalarını (şek�l 1A ve 1B) bozab�len prote�nler� kodlarlar. Bunlar genell�kle deregüle ed�ld�ğ�nde, nonv�ral 

kanserlerde ant�apoptot�k ve ant�prol�ferat�f yetenekler� sağlayan s�nyal yollarının aynılarıdır (Şek�l 1B).

* DNA hasar tepk�s� (DDR) üzer�ndek� etk�ler: v�ral genomların veya repl�kat�f ara ürünler�n konakçı tarafından 

tanınması, b�rçok onkov�rusun repl�kasyonu �ç�n �ht�yaç duyduğu DDR'n�n �ndüks�yonuna yol açar. Sonuç olarak, 

konak hücreler genet�k �nstab�l�te kazanırlar, bu da mutasyon oranını arttırır ve onkogen�k konak kromozom 

değ�ş�kl�kler�n�n ed�n�lmes�n� hızlandırır.

 * Kalıcı v�ral enfeks�yona kron�k �nflamatuar yanıtlar: �nflamasyon ve v�ral enfeks�yon mutasyonların kazanılmasını 

teşv�k eden reakt�f oks�jen türler�n� (ROS) üret�r. Özell�kle kron�k HBV ve HCV enfeks�yonlarında, v�rusun tet�kled�ğ� 

�nflamatuar yanıtların hepat�t, fibroz�s, s�roz ve n�hayet�nde hepatoselüler kars�noma ortaya çıkar.

3. V�rusların Hücre Metabol�zması Üzer�ne Etk�ler�

DNA ve RNA v�ruslarının çoğu hücre metabol�zmasını, gl�koz alımı ve gl�kol�z aracılığıyla katabol�zması �le tr�fosfat 

üzer�nden ATP üret�m� amacıyla teşv�k eder. Bu hedefe ulaşmak �ç�n mekan�zmalar şunlardır; 

• Hücresel metabol�zmayı modüle eden merkez� s�nyal basamaklarının (özell�kle PI3K/Akt/mTORC1, HIF-1a ve AMPK) 

akt�vasyonu [6]. 

• Spes�fik v�ral prote�nler�n (Vprs) p53 �le doğrudan etk�leş�m� �le tümör baskılayıcı p53'ün �nh�b�syonu veya bozulması 

(böylece p53'ün transkr�ps�yonel akt�v�tes�n� �nh�be eder) veya proteazomal bozunma yolu �le (böylece p53'ün 

bozulmasını arttırır) [7].

• V�ral faktörler�n spes�fik metabol�k enz�mlerle doğrudan etk�leş�m� [8]. 

• Karbonh�drat duyarlı element bağlayıcı prote�n (ChREBP) ve/veya sterol düzenley�c� element bağlayıcı prote�n 

(SREBP) [9].

Bu etk�leş�mler doğrudan veya dolaylı olarak gl�koz alımını, glikolizi ve tr�fosfat mekan�zmayı akt�ve eder, 

(genell�kle) oksidatif fosfor�lasyonu azaltır, aynı zamanda anabol�k yolları da gel�şt�r�r, özell�kle l�pogenez ve 

nükleot�dler�n b�yosentez�n� artır. Bu etk�leş�mler bazı v�ruslar �ç�n aşağıda açıklanmıştır.

Vahş� t�p adenov�rus 5 (ADWT) enfeks�yonu, akc�ğer ve bronş�yal ep�tel hücreler�nde gl�koz tüket�m� ve laktat 

üret�m�n� artırırken oks�jen tüket�m�n�n azalmasına yol açar. Burada gl�koz, pentoz fosfat (DNA ve RNA'nın omurgası 5 

karbonlu şeker + fosfat molekülünden oluşmaktadır) yollarının ara ürünler�n� ve nükleot�dler�n üret�m� �ç�n kullanılır k� 

n�ha� olarak v�ral repl�kasyon �ç�n gerekl�d�r. Dahası, bu süreçte mevcut gl�koz kaynağının yanı sıra gl�kol�z (gl�kojen 

depolarından gl�koz üret�m�) mekan�zması da akt�ve ed�l�r. Bu amaçla adenov�rus erken gen ürünler�nden “E4ORF1” 

hücresel MYC reseptörüne doğrudan bağlanarak HK2 ve PFKM (hexok�nase 2 ve Phosphofructokinase-M) g�b� gl�kol�t�k 

enz�mler�n üret�m�n� tet�kler [10].

Herpes simplex virus 1 ve 2'de gl�koz tüket�m� ve laktat üret�m�n� artırdığı g�b� gl�kol�z sürec�nde çalışan 

fosfofruktok�naz üret�m�n�n de artmasına yol açar. HSV-1, fosfoenolp�rüvat (PEP) ve aspartat üret�m�n� artırarak pr�m�d�n 

nükleot�d b�yosentez�n� artırır. Bu süreç, TCA döngüsüne daha fazla gl�koz g�r�ş�, pirüvat karboksilaz (PC)'ın ve glutam�k 

oksaloaset�k ac�t transam�naz 2 (GOT2)'ın etk�s� �le gerçekleş�r [11]. D�ğer taraftan Herpesv�rusların en bel�rg�n özell�kler� 

pers�sts enfeks�yonlara sebeb�yet vermeler�d�r. Burada v�ral repl�kasyonun azaltılması gerekmekted�r ve bunu da v�ral 

genomda yer alan “lncRNA-ACOD1” adı ver�len b�r RNA, GOT2 enz�m�ne bağlanarak enz�m�n katal�z�n� başlatır. Böylel�kle 

v�ral repl�kasyon �ç�n de gerekl� olan aspartat üret�m� azaltılmış olur [12]. Cytomegalov�rus (HCMV) enfeks�yonunda, artan 

glukoz �ht�yacını karşılamak �ç�n v�ral “IE72” adı ver�len prote�n aracılığıyla GLUT4 adı ver�len ve normal GLUT1 

transportırlara nazaran gl�koz a��n�tes� 3 kat daha fazla olan gl�koz taşıyıcıları açıklanması artırılır [13].

Dengue virus (DENV) enfeks�yonunda da GLUT1 taşıyıcı ve HK2 enz�m sev�yes� artırılarak hücreye gl�koz g�r�ş� 

yaklaşık 2 log sev�yes�nde artırılır [14]. Z�ka v�rus enfeks�yonunda da hücreler�n gl�koz tüket�m� artmaktadır. Ayrıca enfekte 

hücrelerde 5'-adenos�ne monofosfat akt�v�te ed�c� prote�n k�naz ve kaspaz �l�şk�l� hücre ölümü söz konusudur [15].

Vacc�n�a v�rus'un kodladığı C16 adlı prote�n, çok sayıda metabol�k gen �ç�n öneml� b�r hücresel transkr�ps�yon 

faktörü (özell�kle kanserde d�sregüle ed�len bazı prote�nler �ç�n) olan HIF-1a'nın hücresel b�r oks�jen sensörü olan 

“prolylhy-droxylase domain-containing protein (PHD)2”'e bağlanmasını artırdığı ortaya konulmuştur [16]. B�r �r�dov�rus 

olan white spot syndrome virus (WSSV), PI3K-Akt-mTOR yolağı üzer�nden kar�des hemos�tler�nde gl�kol�z�s� 

�ndüklemekted�r [17].

Rah�m kanserler�n�n %83'ünden tüm kanserler�n �se yaklaşık %5'�nden sorumlu olan Human pap�llomav�rus, v�ral E6 

ve E7 prote�nler� aracılığıyla HIF-1a transkr�ps�yon faktörünü etk�led�ğ� ortaya konulmuştur. Ayrıca E7 prote�n� PKM2 

(p�rüvat k�naz muskul �zoenz�m) �le doğrudan etk�leş�mde bulunarak d�mer�c yapıyı teşv�k eder. Bu, gl�kol�z�n son 

aşamasında PEP �ç�n PKM2'n�n afin�tes�n� azaltır ve yukarı regüle ed�lm�ş glutam�n metabol�zması �le azalmış enerj� 

üret�m�n� telafi ederken anabol�k amaçlar �çin glikolitik ara ürünler�n yönlend�r�lmes�n� sağlar [18].
Şek�l 1.  Bazı �nsan onkogen�k v�ruslarının onkogenez yolakları [5].

Şek�l X 
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(SREBP) [9].

Bu etk�leş�mler doğrudan veya dolaylı olarak gl�koz alımını, glikolizi ve tr�fosfat mekan�zmayı akt�ve eder, 

(genell�kle) oksidatif fosfor�lasyonu azaltır, aynı zamanda anabol�k yolları da gel�şt�r�r, özell�kle l�pogenez ve 

nükleot�dler�n b�yosentez�n� artır. Bu etk�leş�mler bazı v�ruslar �ç�n aşağıda açıklanmıştır.

Vahş� t�p adenov�rus 5 (ADWT) enfeks�yonu, akc�ğer ve bronş�yal ep�tel hücreler�nde gl�koz tüket�m� ve laktat 

üret�m�n� artırırken oks�jen tüket�m�n�n azalmasına yol açar. Burada gl�koz, pentoz fosfat (DNA ve RNA'nın omurgası 5 

karbonlu şeker + fosfat molekülünden oluşmaktadır) yollarının ara ürünler�n� ve nükleot�dler�n üret�m� �ç�n kullanılır k� 

n�ha� olarak v�ral repl�kasyon �ç�n gerekl�d�r. Dahası, bu süreçte mevcut gl�koz kaynağının yanı sıra gl�kol�z (gl�kojen 

depolarından gl�koz üret�m�) mekan�zması da akt�ve ed�l�r. Bu amaçla adenov�rus erken gen ürünler�nden “E4ORF1” 

hücresel MYC reseptörüne doğrudan bağlanarak HK2 ve PFKM (hexok�nase 2 ve Phosphofructokinase-M) g�b� gl�kol�t�k 

enz�mler�n üret�m�n� tet�kler [10].

Herpes simplex virus 1 ve 2'de gl�koz tüket�m� ve laktat üret�m�n� artırdığı g�b� gl�kol�z sürec�nde çalışan 

fosfofruktok�naz üret�m�n�n de artmasına yol açar. HSV-1, fosfoenolp�rüvat (PEP) ve aspartat üret�m�n� artırarak pr�m�d�n 

nükleot�d b�yosentez�n� artırır. Bu süreç, TCA döngüsüne daha fazla gl�koz g�r�ş�, pirüvat karboksilaz (PC)'ın ve glutam�k 

oksaloaset�k ac�t transam�naz 2 (GOT2)'ın etk�s� �le gerçekleş�r [11]. D�ğer taraftan Herpesv�rusların en bel�rg�n özell�kler� 

pers�sts enfeks�yonlara sebeb�yet vermeler�d�r. Burada v�ral repl�kasyonun azaltılması gerekmekted�r ve bunu da v�ral 

genomda yer alan “lncRNA-ACOD1” adı ver�len b�r RNA, GOT2 enz�m�ne bağlanarak enz�m�n katal�z�n� başlatır. Böylel�kle 

v�ral repl�kasyon �ç�n de gerekl� olan aspartat üret�m� azaltılmış olur [12]. Cytomegalov�rus (HCMV) enfeks�yonunda, artan 

glukoz �ht�yacını karşılamak �ç�n v�ral “IE72” adı ver�len prote�n aracılığıyla GLUT4 adı ver�len ve normal GLUT1 

transportırlara nazaran gl�koz a��n�tes� 3 kat daha fazla olan gl�koz taşıyıcıları açıklanması artırılır [13].

Dengue virus (DENV) enfeks�yonunda da GLUT1 taşıyıcı ve HK2 enz�m sev�yes� artırılarak hücreye gl�koz g�r�ş� 

yaklaşık 2 log sev�yes�nde artırılır [14]. Z�ka v�rus enfeks�yonunda da hücreler�n gl�koz tüket�m� artmaktadır. Ayrıca enfekte 

hücrelerde 5'-adenos�ne monofosfat akt�v�te ed�c� prote�n k�naz ve kaspaz �l�şk�l� hücre ölümü söz konusudur [15].

Vacc�n�a v�rus'un kodladığı C16 adlı prote�n, çok sayıda metabol�k gen �ç�n öneml� b�r hücresel transkr�ps�yon 

faktörü (özell�kle kanserde d�sregüle ed�len bazı prote�nler �ç�n) olan HIF-1a'nın hücresel b�r oks�jen sensörü olan 

“prolylhy-droxylase domain-containing protein (PHD)2”'e bağlanmasını artırdığı ortaya konulmuştur [16]. B�r �r�dov�rus 

olan white spot syndrome virus (WSSV), PI3K-Akt-mTOR yolağı üzer�nden kar�des hemos�tler�nde gl�kol�z�s� 

�ndüklemekted�r [17].

Rah�m kanserler�n�n %83'ünden tüm kanserler�n �se yaklaşık %5'�nden sorumlu olan Human pap�llomav�rus, v�ral E6 

ve E7 prote�nler� aracılığıyla HIF-1a transkr�ps�yon faktörünü etk�led�ğ� ortaya konulmuştur. Ayrıca E7 prote�n� PKM2 

(p�rüvat k�naz muskul �zoenz�m) �le doğrudan etk�leş�mde bulunarak d�mer�c yapıyı teşv�k eder. Bu, gl�kol�z�n son 

aşamasında PEP �ç�n PKM2'n�n afin�tes�n� azaltır ve yukarı regüle ed�lm�ş glutam�n metabol�zması �le azalmış enerj� 

üret�m�n� telafi ederken anabol�k amaçlar �çin glikolitik ara ürünler�n yönlend�r�lmes�n� sağlar [18].
Şek�l 1.  Bazı �nsan onkogen�k v�ruslarının onkogenez yolakları [5].

Şek�l X 
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Hepat�t B v�rusu, �nsanlarda hepatocellular carcinoma (HCC)'ya sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 

ver�ler�ne göre, 2016 yılı �t�bar�yle 27 m�lyon k�ş� (hepat�t B �le yaşadığı tahm�n ed�len tüm �nsanların %10,5'�) 

enfeks�yonlarının farkında �ken, teşh�s ed�len k�ş�ler�n 4,5 m�lyonu (%16,7) tedav� almıştır [19]. HBV enfeks�yonu, konakçı 

hücre metabol�zması, lipid, glikoz, amino asit, nükle�k as�t, v�tam�n ve safra as�d� metabol�zmasını etk�leyen gen�ş etk�lere 

sah�pt�r. HBV kaps�d proteinin�n (HBc) gl�kol�z ve am�no as�t metabol�zması da dah�l olmak üzere çoklu metabol�k yolları 

upregüle ett�ğ� göster�lm�ştir. V�rusun pre-S2 prote�n� GLUT1 (Glukoz transporter 1)'�n açıklatılması ve plazma 

membranındak� lokal�zasyonu; X protein� �se G6PD (Glukoz-6-fosfat dehidrogenez) başta olmak üzere, gl�koneogenez 

�le �l�şk�l� çok sayıda gen�n açıklatılmasına katkı sağlamaktadır [20, 21]. HBV X prote�n� ayrıca, l�p�d sentez�n� akt�ve ederek 

Apolipoprotein B sekresyonunu �nh�be etmekted�r. Buna �laveten HBV enfeks�yonunun kolesterol ve safra as�tler�n�n 

b�yosentez� metabol�zmasında rol oynayan prote�nler� artırdığı da ortaya konmuştur.

İnsanlarda hepatocellular carcinoma (HCC)'ya sebep olan b�r d�ğer v�ral ajan �se Hepat�t C v�rusudur. Dünya Sağlık 

Örgütü ver�ler�ne göre dünyada 71 m�lyon k�ş�n�n kron�k Hepat�t C v�rus enfeks�yonuna yakalandığı b�ld�r�lmekted�r [22]. 

V�rus hücresel düzeyde, l�pogenez�n düzenlenmes� ve değ�şt�r�lm�ş l�p�d kullanımı, glikoz alımının ve metabol�zmanın 

manipülasyonu ve m�tokondr�yal d�sfonks�yon yoluyla oks�dat�f stres�n �ndüklenmes�n� g�b� büyük metabol�k 

değ�ş�kl�klere sebep olur [23]. HCV kaps�d prote�n� D�aç�lgl�serol O-aç�ltransferaz 1 (DGAT1) üzer�nden hücre 

yağlanmasına sebep olur [24]. Y�ne kaps�d prote�n� microsomal trigliserid transfer protein (MTP) �nh�b�syonu yoluyla 

Srebp-1c promotorunun akt�vasyonuna da yol açarak l�p�d metabol�zmasının bozulmasına sebep olur. Aynı etk�y� HCV 

genomunda kodlanan b�r m�kroRNA (m�R-146a-5p) da sebep olmaktadır [25]. HCV ayrıca lipid peroksidasyonu ve 

s�tokrom c oks�daz s�stemler� üzer�nden oks�dat�f strese sebep olmaktadır. M�tokondr�al membranda b�r�ken v�ral 

prote�nler de Reaktif oksijen türleri (ROT) artışına ve DNA hasarına yol açmaktadır. HCV yapısal olmayan NS5A ve NS3 

prote�nler�n�n de y�ne ROT m�ktarının artışına sebep oldukları rapor ed�lm�şt�r [26]. HCV enfeks�yonunun NADPH 

oks�dazlarından NOX1 ve NOX4'ün açıklanmasını da Transforming growth factor beta 1 (TGF-b1) üzer�nden artırdığı 

b�ld�r�lm�şt�r [27].

Ebste�n Barr v�rus enfeks�yonunda konak hücre gl�koz metabol�zması özell�kle Epstein–Barr virus latent membrane 

protein 1 (LMP1) v�ral prote�n� üzer�nden değ�şt�rmekted�r. LMP1, basic fibroblast growth factor (FGF2) ve FGR1 (b�r 

onkogen) aracılığıyla gl�kol�z� teşv�k eder. Bu mekan�zma aynı zamanda transformasyon karakter�st�ğ�, hücreler�n 

çoğalma, göç ve �st�lacılık kab�l�yetler�n� de değ�şt�r�r [28]. LMP1 gen� PHD1 ve PHD3'ü degrade ederek HIF-1a'nın 

stab�l�zasyonunu artırır. V�ral prote�n EBNA3 ve EBNA5 �se PHD1 ve PHD2'ye bağlanarak aynı �şleve katkı sağlarlar. Y�ne 

v�ral genomun kodladığı b�r m�RNA (EBV-

m�R-Bart1-5P) da gl�kol�ze yardımcı olur [29]. 

Benzer şek�lde v�ral genomun kodladığı 

RNA'lar ve BRLF1 prote�n� fatty acid synthase 

(FAS) ve low-density lipoprotein receptor 

(LDLR)'ün teşv�k ed�lmes� yoluyla l�p�d meta-

bol�zması üzer�ne etk� göster�r [30]. 

HTLV-1 dünya genel�nde 5-10 m�lyon 

�nsanı enfekte etm�ş olan b�r v�ral etkend�r ve 

erg�n T-hücrel� lenfoma ve lösem�lere neden 

olur. Araştırmacılar HTLV1'�n doğrudan GLUT1 

prote�n�ne bağlanarak hücre membranına 

tutunduğunu ortaya koymuştur k� daha hücre 

�çer�s�ne g�rmeden b�le hücre gl�koz metabo-

l�zmasını etk�lemekted�r [31]. Şek�l 2. Viral enfeksiyonlar tarafından değiştirilen metabolik yollar. Şekilde, metabolit 
seviyeleri, akışı ve metabolit analogları bakımından değişimler gösterilmiştir [32].

4. V�ral Enfeks�yonlarda Apoptoz�s

V�ruslar enfekte konak hücren�n metabol�zmasını Pro-v�ral b�r şek�lde yen�den programlayab�l�r. V�ruslar ana 

moleküler manipülatörlerd�r ve tüm türlerde gel�şmek ve hayatta kalmak �ç�n evr�mleşm�şt�r. Devam eden başarılarının 

anahtarı, v�ral hayatta kalma, çoğaltma ve çoğalma sağlamak �ç�n konakçı hücre savunma s�stemler�n� yıkma yeteneğ� 

olmuştur. Çok hücrel� konakların korunma stratej�ler�nden b�r� enfekte hücreler�n erken hücre ölümünü tet�klemek �ç�n 

programlanmış hücre ölümü veya apoptoz yollarının hızlı akt�vasyonuna dayanan mekan�zmaları akt�ve etmekt�r. Enfekte 

b�r konakçı hücren�n apoptozu, v�ral yayılımı azaltmak �çin güçlü b�r mekan�zma olarak tanımlanmıştır ve Sonuç olarak, 

v�ruslar, konakçı hücre apoptot�k savunmalarını yıkmak �ç�n sofist�ke moleküler stratej�ler gel�şt�rm�şlerd�r. Bu Pro-v�ral 

metabol�k olayların �nh�b�syonu, IFN'lar tarafından tet�klenen ant�-v�ral etk�lerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca v�rus 

indüklemes�yle salınan t�p I IFN (özell�kle IFN-b/a) yanıtlarının özell�kle her �k�s� de v�ral repl�kasyon �ç�n gerekl� olan 

enerj� ve l�p�d metabol�zmasını etk�lemekted�r. Ayrıca, IFN-ß, pı3/Akt yoları üzer�nden gl�koz alımını ve gl�kol�t�k 

metabol�zmayı da indükler [33]. IFN gen ekspresyonuna yol açan hücreler �ç�nde �k� ana yol (endozomal ve s�tozol�k) 

vardır. Endozomal yolda, b�r v�rus hücre tarafından b�r endozom �ç�nde �çer� alınır ve daha sonra b�rkaç TLR (Tool-l�ke 

reseptör) ve MyD88 veya TRIF adaptör prote�n� veya TRIF ve TBK-1, IkB kinaz fosfor�le ederek transkr�ps�yon faktörler� ve 

�nterferon düzenley�c� faktörler� “Interferon regulatory factors” (IRF) akt�ve ederek IFN-a ve IFN-b açıklanmasını 

�ndükler. C-Jun N-term�nal k�nazlar/stres akt�ve prote�n k�naz (JAK⁄STAT) yolu aracılığıyla gerçekleşen IFN s�nyal�zasyonu 

IFN destekley�c� (IFN-st�mulated) genler�n akt�vasyonuna yol açar. Bugüne kadar, IFN'ların 300 gen� �ndüklend�ğ� ve bu 

genler�n b�rçoğunun hücre ölümüne karıştığı tesp�t ed�lm�ştir [34].

Apoptoz, nekroptoz ve pyroptos�s, v�ral enfeks�yonu tak�ben programlı hücre ölümünün (PHÖ) üç ana yoludur. Bunlar 

arasında, apoptoz v�ral enfeks�yon sırasında en yaygın olarak araştırılan PHÖ'dür. V�rus enfeks�yonu �le ortaya çıkan 

apoptoz, v�ral repl�kasyon üzer�nde hem negat�f hem de poz�t�f etk�ye sah�pt�r. Konakçı hücreler, v�rus enfeks�yonunu �ptal 

eden apoptoz yoluyla v�ral olarak enfekte olmuş hücreler� ortadan kaldırır. Öte yandan, bazı v�ruslar, progeny viruslarını 

serbest bırakmanın ve yaymanın b�r yolu olarak apoptozu uyarır. Her �k� durumda da, yeterl� yen� nes�l v�r�on üretmek ve 

başarılı v�ral repl�kasyon kurmak �ç�n apoptozu engellemek veya gec�kt�rmek �ç�n bazı v�ral ürünler� gerekl�d�r.

B�rçok virus �ç�n, l�t�k enfeks�yon sırasında veya enfeks�yonun geç evreler�nde apoptoz �ndüks�yonu, progeny 

v�rusunun komşu hücrelere yayılması �ç�n öneml� b�r adım olab�l�r ve aynı zamanda konakçı bağışıklık enflamatuar ve 

bağışıklık yanıtlarından da kaçınab�l�r. Bazı v�ruslarla, v�rus bulaşmış hücrelerde apoptoz �nh�b�syonu, konakçı hücren�n 

erken ölümünü önleyeb�l�r ve v�rus üret�m�n� bozab�l�r, bu da v�ral gec�kmen�n kurulmasını sağlar ve kalıcı enfeks�yonu 

kolaylaştırır ve konakçı tarafından bağışıklık gözet�m�n�n önlenmes�ne katkıda bulunur. Bu nedenle, bel�rl� durumlarda, 

ölüm reseptör aracılı apoptozun �ndüks�yonu veya �nh�b�syonu v�ral enfeks�yona yardımcı olab�l�r ve v�ral patogeneze 

katkıda bulunab�l�r.

Konak hücre �ç�n ölüm reseptörler�, v�ral enfeks�yona doğuştan gelen bağışıklık tepk�s�n�n aracıları olab�l�r. Fare ve 

�nsan TRAİL promotorları, interferon düzenley�c� unsurlar �çer�r ve �nterferonlar tarafından akt�ve ed�l�r ve �nterferonlar 

tarafından �ndüklenen en erken genlerden b�r�d�r. Çoğu �mmün hücrede TRAIL açıklanması v�ral enfeks�yonlar esnasında 

ön yangı s�tok�nler� benzer� �nterferonlar tarafından tet�klenerek artar. TRAIL aracılı apoptoz, doğuştan gelen bağışıklık 

hücreler�, özell�kle doğal kat�l (NK) hücreler� tarafından v�rus bulaşmış hücreler�n tem�zlenmes�nde rol oynayab�l�r. NK 

hücreler�, s�tok�nler�n TNF a�les�n� açıklar ve TRAIL/TRAIL-R s�nyal�zasyon ve granz�m/perfon�n mekan�zmaları yoluyla 

s�totoks�s�teye aracılık eder. Bununla b�rl�kte, bazı v�ral prote�nler, TRAIL/TRAIL-R s�stem�n�n modülasyonu yoluyla NK 

aracılı apoptoz�s� antagon�ze edeb�l�r [35]. CMV glikoprotein UL141, TRAIL-R2'ye bağlanır ve böylece v�rus bulaşmış 

hücreler� TRAIL ve TRAIL bağımlı NK hücre aracılı öldürmeden korur. Ölüm reseptörler� ayrıca v�ral enfeks�yon sırasında 

apoptozdan bağımsız süreçlere aracılık eder. Örneğ�n, FasL/Fas S�stem� v�rus enfeks�yonu sırasında �nflamatuar yanıtın 

indüks�yonuna katılır. Bu esas olarak HSV-2 enfeks�yonu bağlamında göster�lm�şt�r, bu sırada Fas/FasL yolu �le vaj�nal 

dokuda �nflamasyonu düzenler [36].
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Hepat�t B v�rusu, �nsanlarda hepatocellular carcinoma (HCC)'ya sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 

ver�ler�ne göre, 2016 yılı �t�bar�yle 27 m�lyon k�ş� (hepat�t B �le yaşadığı tahm�n ed�len tüm �nsanların %10,5'�) 

enfeks�yonlarının farkında �ken, teşh�s ed�len k�ş�ler�n 4,5 m�lyonu (%16,7) tedav� almıştır [19]. HBV enfeks�yonu, konakçı 

hücre metabol�zması, lipid, glikoz, amino asit, nükle�k as�t, v�tam�n ve safra as�d� metabol�zmasını etk�leyen gen�ş etk�lere 

sah�pt�r. HBV kaps�d proteinin�n (HBc) gl�kol�z ve am�no as�t metabol�zması da dah�l olmak üzere çoklu metabol�k yolları 

upregüle ett�ğ� göster�lm�ştir. V�rusun pre-S2 prote�n� GLUT1 (Glukoz transporter 1)'�n açıklatılması ve plazma 

membranındak� lokal�zasyonu; X protein� �se G6PD (Glukoz-6-fosfat dehidrogenez) başta olmak üzere, gl�koneogenez 

�le �l�şk�l� çok sayıda gen�n açıklatılmasına katkı sağlamaktadır [20, 21]. HBV X prote�n� ayrıca, l�p�d sentez�n� akt�ve ederek 

Apolipoprotein B sekresyonunu �nh�be etmekted�r. Buna �laveten HBV enfeks�yonunun kolesterol ve safra as�tler�n�n 

b�yosentez� metabol�zmasında rol oynayan prote�nler� artırdığı da ortaya konmuştur.

İnsanlarda hepatocellular carcinoma (HCC)'ya sebep olan b�r d�ğer v�ral ajan �se Hepat�t C v�rusudur. Dünya Sağlık 

Örgütü ver�ler�ne göre dünyada 71 m�lyon k�ş�n�n kron�k Hepat�t C v�rus enfeks�yonuna yakalandığı b�ld�r�lmekted�r [22]. 

V�rus hücresel düzeyde, l�pogenez�n düzenlenmes� ve değ�şt�r�lm�ş l�p�d kullanımı, glikoz alımının ve metabol�zmanın 

manipülasyonu ve m�tokondr�yal d�sfonks�yon yoluyla oks�dat�f stres�n �ndüklenmes�n� g�b� büyük metabol�k 

değ�ş�kl�klere sebep olur [23]. HCV kaps�d prote�n� D�aç�lgl�serol O-aç�ltransferaz 1 (DGAT1) üzer�nden hücre 

yağlanmasına sebep olur [24]. Y�ne kaps�d prote�n� microsomal trigliserid transfer protein (MTP) �nh�b�syonu yoluyla 

Srebp-1c promotorunun akt�vasyonuna da yol açarak l�p�d metabol�zmasının bozulmasına sebep olur. Aynı etk�y� HCV 

genomunda kodlanan b�r m�kroRNA (m�R-146a-5p) da sebep olmaktadır [25]. HCV ayrıca lipid peroksidasyonu ve 

s�tokrom c oks�daz s�stemler� üzer�nden oks�dat�f strese sebep olmaktadır. M�tokondr�al membranda b�r�ken v�ral 

prote�nler de Reaktif oksijen türleri (ROT) artışına ve DNA hasarına yol açmaktadır. HCV yapısal olmayan NS5A ve NS3 

prote�nler�n�n de y�ne ROT m�ktarının artışına sebep oldukları rapor ed�lm�şt�r [26]. HCV enfeks�yonunun NADPH 

oks�dazlarından NOX1 ve NOX4'ün açıklanmasını da Transforming growth factor beta 1 (TGF-b1) üzer�nden artırdığı 

b�ld�r�lm�şt�r [27].

Ebste�n Barr v�rus enfeks�yonunda konak hücre gl�koz metabol�zması özell�kle Epstein–Barr virus latent membrane 

protein 1 (LMP1) v�ral prote�n� üzer�nden değ�şt�rmekted�r. LMP1, basic fibroblast growth factor (FGF2) ve FGR1 (b�r 

onkogen) aracılığıyla gl�kol�z� teşv�k eder. Bu mekan�zma aynı zamanda transformasyon karakter�st�ğ�, hücreler�n 

çoğalma, göç ve �st�lacılık kab�l�yetler�n� de değ�şt�r�r [28]. LMP1 gen� PHD1 ve PHD3'ü degrade ederek HIF-1a'nın 

stab�l�zasyonunu artırır. V�ral prote�n EBNA3 ve EBNA5 �se PHD1 ve PHD2'ye bağlanarak aynı �şleve katkı sağlarlar. Y�ne 

v�ral genomun kodladığı b�r m�RNA (EBV-

m�R-Bart1-5P) da gl�kol�ze yardımcı olur [29]. 

Benzer şek�lde v�ral genomun kodladığı 

RNA'lar ve BRLF1 prote�n� fatty acid synthase 

(FAS) ve low-density lipoprotein receptor 

(LDLR)'ün teşv�k ed�lmes� yoluyla l�p�d meta-

bol�zması üzer�ne etk� göster�r [30]. 

HTLV-1 dünya genel�nde 5-10 m�lyon 

�nsanı enfekte etm�ş olan b�r v�ral etkend�r ve 

erg�n T-hücrel� lenfoma ve lösem�lere neden 

olur. Araştırmacılar HTLV1'�n doğrudan GLUT1 

prote�n�ne bağlanarak hücre membranına 

tutunduğunu ortaya koymuştur k� daha hücre 

�çer�s�ne g�rmeden b�le hücre gl�koz metabo-

l�zmasını etk�lemekted�r [31]. Şek�l 2. Viral enfeksiyonlar tarafından değiştirilen metabolik yollar. Şekilde, metabolit 
seviyeleri, akışı ve metabolit analogları bakımından değişimler gösterilmiştir [32].

4. V�ral Enfeks�yonlarda Apoptoz�s

V�ruslar enfekte konak hücren�n metabol�zmasını Pro-v�ral b�r şek�lde yen�den programlayab�l�r. V�ruslar ana 

moleküler manipülatörlerd�r ve tüm türlerde gel�şmek ve hayatta kalmak �ç�n evr�mleşm�şt�r. Devam eden başarılarının 

anahtarı, v�ral hayatta kalma, çoğaltma ve çoğalma sağlamak �ç�n konakçı hücre savunma s�stemler�n� yıkma yeteneğ� 

olmuştur. Çok hücrel� konakların korunma stratej�ler�nden b�r� enfekte hücreler�n erken hücre ölümünü tet�klemek �ç�n 

programlanmış hücre ölümü veya apoptoz yollarının hızlı akt�vasyonuna dayanan mekan�zmaları akt�ve etmekt�r. Enfekte 

b�r konakçı hücren�n apoptozu, v�ral yayılımı azaltmak �çin güçlü b�r mekan�zma olarak tanımlanmıştır ve Sonuç olarak, 

v�ruslar, konakçı hücre apoptot�k savunmalarını yıkmak �ç�n sofist�ke moleküler stratej�ler gel�şt�rm�şlerd�r. Bu Pro-v�ral 

metabol�k olayların �nh�b�syonu, IFN'lar tarafından tet�klenen ant�-v�ral etk�lerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca v�rus 

indüklemes�yle salınan t�p I IFN (özell�kle IFN-b/a) yanıtlarının özell�kle her �k�s� de v�ral repl�kasyon �ç�n gerekl� olan 

enerj� ve l�p�d metabol�zmasını etk�lemekted�r. Ayrıca, IFN-ß, pı3/Akt yoları üzer�nden gl�koz alımını ve gl�kol�t�k 

metabol�zmayı da indükler [33]. IFN gen ekspresyonuna yol açan hücreler �ç�nde �k� ana yol (endozomal ve s�tozol�k) 

vardır. Endozomal yolda, b�r v�rus hücre tarafından b�r endozom �ç�nde �çer� alınır ve daha sonra b�rkaç TLR (Tool-l�ke 

reseptör) ve MyD88 veya TRIF adaptör prote�n� veya TRIF ve TBK-1, IkB kinaz fosfor�le ederek transkr�ps�yon faktörler� ve 

�nterferon düzenley�c� faktörler� “Interferon regulatory factors” (IRF) akt�ve ederek IFN-a ve IFN-b açıklanmasını 

�ndükler. C-Jun N-term�nal k�nazlar/stres akt�ve prote�n k�naz (JAK⁄STAT) yolu aracılığıyla gerçekleşen IFN s�nyal�zasyonu 

IFN destekley�c� (IFN-st�mulated) genler�n akt�vasyonuna yol açar. Bugüne kadar, IFN'ların 300 gen� �ndüklend�ğ� ve bu 

genler�n b�rçoğunun hücre ölümüne karıştığı tesp�t ed�lm�ştir [34].

Apoptoz, nekroptoz ve pyroptos�s, v�ral enfeks�yonu tak�ben programlı hücre ölümünün (PHÖ) üç ana yoludur. Bunlar 

arasında, apoptoz v�ral enfeks�yon sırasında en yaygın olarak araştırılan PHÖ'dür. V�rus enfeks�yonu �le ortaya çıkan 

apoptoz, v�ral repl�kasyon üzer�nde hem negat�f hem de poz�t�f etk�ye sah�pt�r. Konakçı hücreler, v�rus enfeks�yonunu �ptal 

eden apoptoz yoluyla v�ral olarak enfekte olmuş hücreler� ortadan kaldırır. Öte yandan, bazı v�ruslar, progeny viruslarını 

serbest bırakmanın ve yaymanın b�r yolu olarak apoptozu uyarır. Her �k� durumda da, yeterl� yen� nes�l v�r�on üretmek ve 

başarılı v�ral repl�kasyon kurmak �ç�n apoptozu engellemek veya gec�kt�rmek �ç�n bazı v�ral ürünler� gerekl�d�r.

B�rçok virus �ç�n, l�t�k enfeks�yon sırasında veya enfeks�yonun geç evreler�nde apoptoz �ndüks�yonu, progeny 

v�rusunun komşu hücrelere yayılması �ç�n öneml� b�r adım olab�l�r ve aynı zamanda konakçı bağışıklık enflamatuar ve 

bağışıklık yanıtlarından da kaçınab�l�r. Bazı v�ruslarla, v�rus bulaşmış hücrelerde apoptoz �nh�b�syonu, konakçı hücren�n 

erken ölümünü önleyeb�l�r ve v�rus üret�m�n� bozab�l�r, bu da v�ral gec�kmen�n kurulmasını sağlar ve kalıcı enfeks�yonu 

kolaylaştırır ve konakçı tarafından bağışıklık gözet�m�n�n önlenmes�ne katkıda bulunur. Bu nedenle, bel�rl� durumlarda, 

ölüm reseptör aracılı apoptozun �ndüks�yonu veya �nh�b�syonu v�ral enfeks�yona yardımcı olab�l�r ve v�ral patogeneze 

katkıda bulunab�l�r.

Konak hücre �ç�n ölüm reseptörler�, v�ral enfeks�yona doğuştan gelen bağışıklık tepk�s�n�n aracıları olab�l�r. Fare ve 

�nsan TRAİL promotorları, interferon düzenley�c� unsurlar �çer�r ve �nterferonlar tarafından akt�ve ed�l�r ve �nterferonlar 

tarafından �ndüklenen en erken genlerden b�r�d�r. Çoğu �mmün hücrede TRAIL açıklanması v�ral enfeks�yonlar esnasında 

ön yangı s�tok�nler� benzer� �nterferonlar tarafından tet�klenerek artar. TRAIL aracılı apoptoz, doğuştan gelen bağışıklık 

hücreler�, özell�kle doğal kat�l (NK) hücreler� tarafından v�rus bulaşmış hücreler�n tem�zlenmes�nde rol oynayab�l�r. NK 

hücreler�, s�tok�nler�n TNF a�les�n� açıklar ve TRAIL/TRAIL-R s�nyal�zasyon ve granz�m/perfon�n mekan�zmaları yoluyla 

s�totoks�s�teye aracılık eder. Bununla b�rl�kte, bazı v�ral prote�nler, TRAIL/TRAIL-R s�stem�n�n modülasyonu yoluyla NK 

aracılı apoptoz�s� antagon�ze edeb�l�r [35]. CMV glikoprotein UL141, TRAIL-R2'ye bağlanır ve böylece v�rus bulaşmış 

hücreler� TRAIL ve TRAIL bağımlı NK hücre aracılı öldürmeden korur. Ölüm reseptörler� ayrıca v�ral enfeks�yon sırasında 

apoptozdan bağımsız süreçlere aracılık eder. Örneğ�n, FasL/Fas S�stem� v�rus enfeks�yonu sırasında �nflamatuar yanıtın 

indüks�yonuna katılır. Bu esas olarak HSV-2 enfeks�yonu bağlamında göster�lm�şt�r, bu sırada Fas/FasL yolu �le vaj�nal 

dokuda �nflamasyonu düzenler [36].
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5. V�rusların İndükled�ğ� DNA Hasarı

V�rusların �ndükled�ğ� DNA hasarının �k� sebeb� bulunmaktadır. Bunlardan b�r�s� bazı v�rusların gen ürünler�n�n 

doğrudan etk�s�yle gerçekleşen hasar d�ğer� �se v�ral enfeks�yonlardan kaynaklanan oks�dat�f stres ve reakt�f 

oks�jenlerden kaynaklanan hasardır.

Örneğ�n HCV kaynaklı oks�dat�f stres, karac�ğer patogenez�n�n �lerlemes�nde öneml� b�r role sah�pt�r. Kron�k 

enfeks�yon sonucunda artan oks�dat�f stres, karac�ğerde hasara neden olur. HCV kaps�d prote�n ekspresyonu transgen�k 

farelerde m�tokondr�yal ROT üret�m�nde artışa neden olur. İnsan hepatos�t kökenl� hücrelerde, HCV kaps�d ve NS5A 

prote�nler� hem ROT hem de azot türler�n�n oluşumunu �ndükleyerek oks�dat�f ve n�trozat�f stres� arttırır. Bazı çalışmalar, 

DNA onarımının bastırılmasının HCV �le enfekte olmuş hücrelerdek� kron�k oks�dat�f stres�n öneml� b�r sonucu 

olab�leceğ�n� ortaya koymuştur. Zekr� ve arkadaşları [37] HCV �le �l�şk�l� hepatoselüler kars�nomda hata onarım (m�smatch 

repa�r) genler�n�n ekspresyonunun azaldığını b�ld�rm�şlerd�r. HCV kaps�d prote�n�n�n ekspresyonunun, �nsan hepatoma 

hücreler�nde ultrav�yole kaynaklı DNA hasarının onarımını azalttığı da ortaya konmuştur. aukrust ve ark. HIV �le enfekte, 

özell�kle �ler� dönemdek� hastalar, CD4+ T hücreler�nde 7-8-d�h�dro-8-oksoguan�n (8-oksoG)'�n aşırı düzeyde azaldığı 

ve bu hücrelerde oks�dat�f baz lezyonların onarımı �ç�n DNA gl�koz�laz akt�v�tes�nde bel�rg�n b�r düşüş gösterd�ğ� rapor 

ed�lm�şt�r. Sonuç olarak ver�ler, �nflamasyon veya v�ral enfeks�yondan kaynaklanan oks�dat�f stres�n hücrelerde DNA 

hasarının b�r�kmes�ne yol açtığını göstermekted�r [38].

DNA'nın ROT bağlı oks�dasyonu karmaşıktır ve DNA bazlarında çok sayıda mod�fikasyona yol açar. Günümüzde 

oks�dat�f strese sebep olan çoğu hastalığın patogenez�nde DNA hasarının yer aldığı yaygın olarak kabul ed�lmekted�r. 

DNA �pl�ğ�n�n kırılması, bazsız r�boz şeker ve oks�tlenm�ş bazları da �çeren b�rkaç t�p oks�dat�f DNA hasarı tar�f ed�lm�şt�r, 

bunlardan en yaygın olanları 8-oxoG ve 5-h�droks�s�toz�n (5-ohC) aracılığıyla gerçekleşenlerd�r [39].

DNA hasarının b�yoloj�k etk�ler�ne karşı koymak �ç�n DNA onarım mekan�zmaları bulunmaktadır. DNA'dak� 

oks�tlenm�ş baz lezyonları, hasar gören bazın/ların, DNA'dan kes�ld�kten sonra DNA gl�kos�lazları �le eks�zyonu �le 

başlatılan, yüksek oranda korunmuş b�r baz eks�zyon onarımı (BER) yolu �le onarılır. İnsanlarda oks�dat�f baz kalıntılarının 

g�der�lmes�nde görev alan dört ana DNA gl�kos�laz, NTH1, OGG1, NEIL1 ve NEIL2 karakter�ze ed�lm�ştir [40].

Viruslar b�ze bulaştığında, genet�k materyaller�n�n küçük parçalarını DNA'mıza gömeb�l�rler. V�ral genomların �nsan 

genomuna dah�l oluşu m�lyonlarca yıldır meydana gelmekted�r. Bu devam eden sürec�n b�r sonucu olarak, v�ral genet�k 

materyal, modern �nsan genomunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Zamanla, genomumuzu dolduran v�ral 

�şgalc�ler�n büyük çoğunluğu artık akt�f enfeks�yonlara yol açmadıkları b�l�nmekted�r. D�ğer taraftan tamamen uykuda da 

değ�ld�rler. İnsanların genomuna eklenm�ş retrov�ral kökenl� bu genlere �nsan endojen retrov�ruslar (HERV) 

den�lmekted�r. HERV-K, �nsanlardak� en genç v�ral eklent� grubudur. HERV-K transkriptler�n�n özell�kle ALS hastalığıyla 

�l�şk�l� olduğu ve sağlıklı b�reylerde bulunmadığı b�ld�r�lm�şt�r. Genom boyunca dağılmış HERV proteinler�n� kodlayan 

d�z�ler�n�n büyük çoğunluğu, zamanla onları etk�s�z hale get�ren b�rçok mutasyon b�r�kt�rm�şt�r. HERV'ler�n modern 

zamanlarda konaklarına zarar vereb�leceğ� uzun zamandır redded�lmekteyken son otuz yılda, araştırmalar, özell�kle ALS, 

mult�pl skleroz (MS), kanser ve ş�zofren� de dah�l olmak üzere b�r d�z� hastalıkta daha genç, daha sağlam HERV 

eklemeler�n�n �l�şk�s� olduğunu göstermekted�r [41].

6. V�rusların İndükled�ğ� Kron�k Enflamatuar Yanıt

B�r v�rus enfeks�yonunun ş�ddetl�, bazen uzamış lezyonlarla Sonuçlanıp Sonuçlanmadığı veya m�n�mal doku hasarı 

�le çözülüp çözülmed�ğ� sayısız faktöre bağlıdır. Bazı v�ruslar, örneğ�n HIV ve HCV, bağışıklık kontrolünü zorlaştıran ve 

öneml� doku hasarında sebep olan �çsel özell�klere sah�pt�r. B�rçok v�ral enfeks�yonda, ateş, doku hasarı, ağrı ve m�de 

bulantısı g�b� kl�n�k semptomlar bağışıklık yanıtının b�r sonucudur. Bağışıklık s�stem�n�n neden olduğu hasar 

�mmünopatoloj� olarak b�l�n�r. Doğrudan hücreler� öldürmeyen bazı v�ruslar �ç�n (s�tol�t�k olmayan v�ruslar) bağışıklık 

yanıtı hastalığın ana neden�d�r. İmmünopatoloj�ye ant�korlar, doğuştan gelen aşırı b�r yanıt veya lenfos�tler neden olab�l�r. 

Sonuç olarak, b�r v�rus enfeks�yonunun semptomlarının bağışıklık tepk�s�n� �nh�be ederek �y�leşt�r�leb�leceğ� öne 

sürülmüştür. Örneğ�n; b�r sfingoz�n analoğu �le bağışıklık modülasyonunun, �nfluenza v�rusu �le enfekte olan farelerde 

s�tok�n tepk�s�n� öneml� ölçüde azalttığını ve böylece doku hasarını azalttığını göster�lm�şt�r [42].

V�ruslar tarafından �ndüklenen �mmunopatoloj�ye en d�kkat çek�c� örneklerden b�r� Ebste�n-Barr v�rus'dur. 

Epstein–Barr v�rusunun (EBV) mal�gn�te �le �l�şk�s� yoğun çalışmalara yol açmıştır. B-lenfos�tler�n� �n v�tro olarak 

ölümsüzleşt�rme ve bunları lenfoblasto�d hücre hatlarına dönüştürme kapas�tes� ortaya konmuştur. Sonuç olarak, EBV 

potans�yel olarak tumour�jen�k b�r v�rus olarak sınıflandırılmaktadır. EBV taşıyan B-lenfos�tler�n�n prol�ferasyonu sadece 

�mmünosupres�f koşullar altında kend�n� göster�r. EBV �le enfekte B hücres�nde b�le, doğrudan dönüştürme kapas�tes� 

tanımlanmış b�r farklılaşma penceres�yle sınırlıdır. V�ral olarak kodlanmış prote�nler ve B-hücres�ne özgü hücresel 

prote�nler arasındak� karmaşık b�r etk�leş�m, prol�ferasyon �ndükley�c� programı oluşturur. EBV, doğrudan dönüştürücü 

(transform�ng) olarak davranan onkogen�k v�rusların protot�p� olarak düşünüleb�l�r. Aslında, klas�k EBV �le �l�şk�l� 

tümörlerde, v�rus genomu tüm neoplast�k hücrelerde bulunmaktadır [43].

7. Sonuç

Bu derleme �le v�ral onkogenez ve mekan�zmaları açıklanmaya çalışılmıştır. Bugünkü b�l�msel bulgulara göre tüm 

kanser vakalarının �çer�s�nde v�ral et�yoloj�ye dayananların oranının %20'lere dayandığı b�l�nmekle beraber, v�rologların 

b�r kısmının görüşüne göre bu oranın tahm�n ed�len�n çok üzer�nde olduğu da �fade ed�lmekted�r. Tedav�ye g�den yolun en 

sağlam temel�nde sorunun çözümü yatmaktadır. Dolayısıyla kanser vakaları ve buna sebep olan v�ral et�yoloj� üzer�ne 

çalışmaların daha da yoğunlaşacağı düşünülmekted�r. Ayrıca, faj terap�ler� de dah�l günümüzde pek çok v�ral ajan 

moleküler rekomb�nasyon aracı olarak kullanılmaktadır. V�ral enfeks�yon mekan�zmalarının anlaşılması kanser 

tedav�s�nde bloke ed�lecek mekan�zma yolaklarının ortaya konulması açısından da son derece öneml�d�r. Kanser 

tedav�s�nde uygulanan kemoterap� ve/veya radyoterap�ler, çoğunlukla seç�c� olmayan b�r etk�ye sah�p olup onkogen�k 

dokuya �sten�len hasarı veremed�ğ� g�b� hastalar �ç�n de son derece ölümcül yan etk�lere sah�pt�r. Sonuç olarak v�ral 

enfeks�yonların daha �y� anlaşılmasının, �nsanları yen�çağın hastalığı olan kanserden koruyacak en öneml� yollardan 

bazılarına yol açacağı düşünülmekted�r. 
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5. V�rusların İndükled�ğ� DNA Hasarı

V�rusların �ndükled�ğ� DNA hasarının �k� sebeb� bulunmaktadır. Bunlardan b�r�s� bazı v�rusların gen ürünler�n�n 

doğrudan etk�s�yle gerçekleşen hasar d�ğer� �se v�ral enfeks�yonlardan kaynaklanan oks�dat�f stres ve reakt�f 

oks�jenlerden kaynaklanan hasardır.

Örneğ�n HCV kaynaklı oks�dat�f stres, karac�ğer patogenez�n�n �lerlemes�nde öneml� b�r role sah�pt�r. Kron�k 

enfeks�yon sonucunda artan oks�dat�f stres, karac�ğerde hasara neden olur. HCV kaps�d prote�n ekspresyonu transgen�k 

farelerde m�tokondr�yal ROT üret�m�nde artışa neden olur. İnsan hepatos�t kökenl� hücrelerde, HCV kaps�d ve NS5A 

prote�nler� hem ROT hem de azot türler�n�n oluşumunu �ndükleyerek oks�dat�f ve n�trozat�f stres� arttırır. Bazı çalışmalar, 

DNA onarımının bastırılmasının HCV �le enfekte olmuş hücrelerdek� kron�k oks�dat�f stres�n öneml� b�r sonucu 

olab�leceğ�n� ortaya koymuştur. Zekr� ve arkadaşları [37] HCV �le �l�şk�l� hepatoselüler kars�nomda hata onarım (m�smatch 

repa�r) genler�n�n ekspresyonunun azaldığını b�ld�rm�şlerd�r. HCV kaps�d prote�n�n�n ekspresyonunun, �nsan hepatoma 

hücreler�nde ultrav�yole kaynaklı DNA hasarının onarımını azalttığı da ortaya konmuştur. aukrust ve ark. HIV �le enfekte, 

özell�kle �ler� dönemdek� hastalar, CD4+ T hücreler�nde 7-8-d�h�dro-8-oksoguan�n (8-oksoG)'�n aşırı düzeyde azaldığı 

ve bu hücrelerde oks�dat�f baz lezyonların onarımı �ç�n DNA gl�koz�laz akt�v�tes�nde bel�rg�n b�r düşüş gösterd�ğ� rapor 

ed�lm�şt�r. Sonuç olarak ver�ler, �nflamasyon veya v�ral enfeks�yondan kaynaklanan oks�dat�f stres�n hücrelerde DNA 

hasarının b�r�kmes�ne yol açtığını göstermekted�r [38].

DNA'nın ROT bağlı oks�dasyonu karmaşıktır ve DNA bazlarında çok sayıda mod�fikasyona yol açar. Günümüzde 

oks�dat�f strese sebep olan çoğu hastalığın patogenez�nde DNA hasarının yer aldığı yaygın olarak kabul ed�lmekted�r. 

DNA �pl�ğ�n�n kırılması, bazsız r�boz şeker ve oks�tlenm�ş bazları da �çeren b�rkaç t�p oks�dat�f DNA hasarı tar�f ed�lm�şt�r, 

bunlardan en yaygın olanları 8-oxoG ve 5-h�droks�s�toz�n (5-ohC) aracılığıyla gerçekleşenlerd�r [39].

DNA hasarının b�yoloj�k etk�ler�ne karşı koymak �ç�n DNA onarım mekan�zmaları bulunmaktadır. DNA'dak� 

oks�tlenm�ş baz lezyonları, hasar gören bazın/ların, DNA'dan kes�ld�kten sonra DNA gl�kos�lazları �le eks�zyonu �le 

başlatılan, yüksek oranda korunmuş b�r baz eks�zyon onarımı (BER) yolu �le onarılır. İnsanlarda oks�dat�f baz kalıntılarının 

g�der�lmes�nde görev alan dört ana DNA gl�kos�laz, NTH1, OGG1, NEIL1 ve NEIL2 karakter�ze ed�lm�ştir [40].

Viruslar b�ze bulaştığında, genet�k materyaller�n�n küçük parçalarını DNA'mıza gömeb�l�rler. V�ral genomların �nsan 

genomuna dah�l oluşu m�lyonlarca yıldır meydana gelmekted�r. Bu devam eden sürec�n b�r sonucu olarak, v�ral genet�k 

materyal, modern �nsan genomunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Zamanla, genomumuzu dolduran v�ral 

�şgalc�ler�n büyük çoğunluğu artık akt�f enfeks�yonlara yol açmadıkları b�l�nmekted�r. D�ğer taraftan tamamen uykuda da 

değ�ld�rler. İnsanların genomuna eklenm�ş retrov�ral kökenl� bu genlere �nsan endojen retrov�ruslar (HERV) 

den�lmekted�r. HERV-K, �nsanlardak� en genç v�ral eklent� grubudur. HERV-K transkriptler�n�n özell�kle ALS hastalığıyla 

�l�şk�l� olduğu ve sağlıklı b�reylerde bulunmadığı b�ld�r�lm�şt�r. Genom boyunca dağılmış HERV proteinler�n� kodlayan 

d�z�ler�n�n büyük çoğunluğu, zamanla onları etk�s�z hale get�ren b�rçok mutasyon b�r�kt�rm�şt�r. HERV'ler�n modern 

zamanlarda konaklarına zarar vereb�leceğ� uzun zamandır redded�lmekteyken son otuz yılda, araştırmalar, özell�kle ALS, 

mult�pl skleroz (MS), kanser ve ş�zofren� de dah�l olmak üzere b�r d�z� hastalıkta daha genç, daha sağlam HERV 

eklemeler�n�n �l�şk�s� olduğunu göstermekted�r [41].

6. V�rusların İndükled�ğ� Kron�k Enflamatuar Yanıt

B�r v�rus enfeks�yonunun ş�ddetl�, bazen uzamış lezyonlarla Sonuçlanıp Sonuçlanmadığı veya m�n�mal doku hasarı 

�le çözülüp çözülmed�ğ� sayısız faktöre bağlıdır. Bazı v�ruslar, örneğ�n HIV ve HCV, bağışıklık kontrolünü zorlaştıran ve 

öneml� doku hasarında sebep olan �çsel özell�klere sah�pt�r. B�rçok v�ral enfeks�yonda, ateş, doku hasarı, ağrı ve m�de 

bulantısı g�b� kl�n�k semptomlar bağışıklık yanıtının b�r sonucudur. Bağışıklık s�stem�n�n neden olduğu hasar 

�mmünopatoloj� olarak b�l�n�r. Doğrudan hücreler� öldürmeyen bazı v�ruslar �ç�n (s�tol�t�k olmayan v�ruslar) bağışıklık 

yanıtı hastalığın ana neden�d�r. İmmünopatoloj�ye ant�korlar, doğuştan gelen aşırı b�r yanıt veya lenfos�tler neden olab�l�r. 

Sonuç olarak, b�r v�rus enfeks�yonunun semptomlarının bağışıklık tepk�s�n� �nh�be ederek �y�leşt�r�leb�leceğ� öne 

sürülmüştür. Örneğ�n; b�r sfingoz�n analoğu �le bağışıklık modülasyonunun, �nfluenza v�rusu �le enfekte olan farelerde 

s�tok�n tepk�s�n� öneml� ölçüde azalttığını ve böylece doku hasarını azalttığını göster�lm�şt�r [42].

V�ruslar tarafından �ndüklenen �mmunopatoloj�ye en d�kkat çek�c� örneklerden b�r� Ebste�n-Barr v�rus'dur. 

Epstein–Barr v�rusunun (EBV) mal�gn�te �le �l�şk�s� yoğun çalışmalara yol açmıştır. B-lenfos�tler�n� �n v�tro olarak 

ölümsüzleşt�rme ve bunları lenfoblasto�d hücre hatlarına dönüştürme kapas�tes� ortaya konmuştur. Sonuç olarak, EBV 

potans�yel olarak tumour�jen�k b�r v�rus olarak sınıflandırılmaktadır. EBV taşıyan B-lenfos�tler�n�n prol�ferasyonu sadece 

�mmünosupres�f koşullar altında kend�n� göster�r. EBV �le enfekte B hücres�nde b�le, doğrudan dönüştürme kapas�tes� 

tanımlanmış b�r farklılaşma penceres�yle sınırlıdır. V�ral olarak kodlanmış prote�nler ve B-hücres�ne özgü hücresel 

prote�nler arasındak� karmaşık b�r etk�leş�m, prol�ferasyon �ndükley�c� programı oluşturur. EBV, doğrudan dönüştürücü 

(transform�ng) olarak davranan onkogen�k v�rusların protot�p� olarak düşünüleb�l�r. Aslında, klas�k EBV �le �l�şk�l� 

tümörlerde, v�rus genomu tüm neoplast�k hücrelerde bulunmaktadır [43].

7. Sonuç

Bu derleme �le v�ral onkogenez ve mekan�zmaları açıklanmaya çalışılmıştır. Bugünkü b�l�msel bulgulara göre tüm 

kanser vakalarının �çer�s�nde v�ral et�yoloj�ye dayananların oranının %20'lere dayandığı b�l�nmekle beraber, v�rologların 

b�r kısmının görüşüne göre bu oranın tahm�n ed�len�n çok üzer�nde olduğu da �fade ed�lmekted�r. Tedav�ye g�den yolun en 

sağlam temel�nde sorunun çözümü yatmaktadır. Dolayısıyla kanser vakaları ve buna sebep olan v�ral et�yoloj� üzer�ne 

çalışmaların daha da yoğunlaşacağı düşünülmekted�r. Ayrıca, faj terap�ler� de dah�l günümüzde pek çok v�ral ajan 

moleküler rekomb�nasyon aracı olarak kullanılmaktadır. V�ral enfeks�yon mekan�zmalarının anlaşılması kanser 

tedav�s�nde bloke ed�lecek mekan�zma yolaklarının ortaya konulması açısından da son derece öneml�d�r. Kanser 

tedav�s�nde uygulanan kemoterap� ve/veya radyoterap�ler, çoğunlukla seç�c� olmayan b�r etk�ye sah�p olup onkogen�k 

dokuya �sten�len hasarı veremed�ğ� g�b� hastalar �ç�n de son derece ölümcül yan etk�lere sah�pt�r. Sonuç olarak v�ral 

enfeks�yonların daha �y� anlaşılmasının, �nsanları yen�çağın hastalığı olan kanserden koruyacak en öneml� yollardan 

bazılarına yol açacağı düşünülmekted�r. 
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ÖZET

Kanser yıllık 18.1 m�lyon yen� vaka ve 9.6 m�lyon ölümle, yüksek �ns�dans ve mortal�te değer�ne sah�p heterojen ve 

kompleks b�r hastalık grubudur. Kanser dünyadak� �k�nc� ölüm neden�d�r ve küresel ölçekte her 6 ölümden b�r� kanserden 

kaynaklanmaktadır. Kanserogenez, ksenob�yot�kler ve endojen kökenl� b�rçok faktörün ayrı ayrı ve b�rl�kte etk�leş�m�n�n 

b�r sonucu olarak normal hücresel döngünün değ�şt�ğ� kompleks b�r süreçt�r. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl küresel kanser 

yükünün % 20's�nden fazlasını oluşturan �k� m�lyondan fazla yen� kanser vakasının kron�k enfeks�yonlara atfed�leb�le-

ceğ�n� ve bu durumun en önleneb�l�r �k�nc� kanser neden� olduğunu tahm�n etmekted�r.

Kanserogenez çoklu faktörlerden kaynaklı, uzun ve karmaşık b�r et�yoloj�ye sah�pt�r. Bu nedenle bakter�yel, fungal 

ve paraz�tler g�b� farklı b�yoloj�k ajanların kanserojen kapas�teler�n�n bel�rlenmes� oldukça zorlu b�r süreçt�r. Çalışmalar 

net�ces�nde paraz�tler�n kanserogenez� �düklemes�n�n kron�k enflamasyon sürec� �le paralell�k gösterd�ğ� düşünülmüştür. 

Paraz�tler�n yaşamları boyunca üret�kler� boşaltım ve salgı ürünler� �le konakçı �mmün s�stem� tarafından oluşturulan 

enflamatuar yanıt sürec�nde ürett�kler� genotoks�k b�leşenler genet�k �nstab�l�teye neden olarak, farklı kanser türler�n�n 

oluşumunu ve gel�ş�m�n� �ndükleyeb�l�rler. Oluşan genet�k �nstab�l�te �le �rr�tasyona karşı konakçı hücreler�n artan 

pol�ferat�f tepk�s�, süreç boyunca ortamda bulunan ve b�r�ken moleküllerden etk�lenerek neoplaz� gel�ş�m�n� tet�klerler.

Anahtar Kel�meler: Enfeks�yon, Kanser, Bakter�, Protozoa, Mantar, Helm�nt

ABSTRACT

Cancer �s a heterogeneous and complex d�sease group w�th a h�gh �nc�dence and mortal�ty value, w�th 18.1 m�ll�on 

new cases and 9.6 m�ll�on deaths annually. Cancer �s the second cause of death �n the world and one �n every s�x deaths on 

a global scale �s caused by cancer. Cancerogenes�s �s a complex process �n wh�ch the normal cellular cycle changes as a 

result of the separate and jo�nt �nteract�on of xenob�ot�cs and many endogenous factors. The World Health Organ�zat�on 

est�mates that more than two m�ll�on new cancer cases, wh�ch account for more than 20% of the global cancer burden 

each year, can be attr�buted to chron�c �nfect�ons and th�s �s the second most preventable cause of cancer.

Cancerogenes�s has a long and complex et�ology due to mult�ple factors. Therefore, determ�nat�on of carc�nogen�c 

capac�t�es of d��erent b�olog�cal agents such as bacter�al, fungal and paras�tes �s a very challeng�ng process. As a result 

of the stud�es, �t was thought that the �nduct�on of cancerogenes�s of paras�tes was parallel to the chron�c �nflammat�on 

process. Genotox�c components produced by paras�tes dur�ng the l�fe cycle of the ur�nary excret�on and secretory 

products and the �nflammatory response generated by the host �mmune system can �nduce genet�c �nstab�l�ty, �nduc�ng 

the format�on and development of d��erent types of cancer. The �ncreased polymorph�c response of host cells to �rr�tat�on 

and genet�c �nstab�l�ty tr�ggers the development of neoplas�a by be�ng a�ected by molecules present and accumulated 

throughout the process.

Keywords: Infect�ons, Cancer, Bacter�a, Protozoa, Fungus, Helm�nth.
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1. Kısa Tar�hçe

İnsanlar tarafından, çok esk� tar�hlerden ber� çıplak gözle görülemeyen organ�zmaların varlığından şüphe 

duyulmasına karşın, m�kroskobun keşfine kadar bu organ�zmaların varlıkları göster�lemem�şt�r. M�kroskobun temel�n� 

oluşturan mercekler�n, farklı yapıları büyüterek �ncelenmes� amaçlı kullanımı �lk kez Roger Bacon (1214-1294) tarafından 

b�ld�r�lm�şt�r. Mercek s�stemler� kulanılarak m�kroorgan�zmaların görüntülenmes� Bacon'dan yaklaşık dört asır sonra  �lk 

defa Robert Hooke �s�ml� İng�l�z b�l�m�nsanı tarafından 1665'te gerçekleşt�r�lm�şt�r. Robert Hooke, M�crograph�a'da 

yayınlanan ve küfler�n frukt�fikasyon yapılarını gösteren ç�z�mler� �le m�kroorgan�zmaları �lk kez tanımlayan k�ş� olmuştur. 

Bakter�lere a�t yayınlanmış �lk gözlem �se Antony van Leeuwenhoek tarafından 1684'de yapılmıştır [1]. On yed�nc� yüzyılın 

�k�nc� yarısından �t�baren m�kroorgan�zmalar görüntüleneb�lmeler�ne karşın, hastalıkla �l�şk�lend�r�lmeler� yaklaşık �k� 

yüzyıl sonra gerçekleşm�şt�r.

M�kroorgan�zmaların hastalık etmen� olarak �lk kez tanımlanması, çalışmaları �le “spontan jenerasyon” görüşünü de 

çürüten Lou�s Pasteur (1822-1895) tarafından yapılmıştır. Şarbon etken�n�n bel�rl� b�r bas�l olduğunu gösteren Pasteur, 

daha sonra zayıflatılmış organ�zmaları kullanarak şarbon aşısını da gel�şt�rm�şt�r. Aynı şek�lde tavuk kolerası ve kuduz 

aşılarını da gel�şt�ren Pasteur, bulguları �le germ teor�s�n�n temeller�n� de atmıştır [2].

M�kroorgan�zmaların hastalıklara neden olab�ld�kler�n�n göster�lmes� m�krob�yoloj�n�n gel�şmes�nde ve 

çalışmaların şek�llenmes�nde öneml� b�r gel�şme olmuştur. Pasteur �le aynı zamanlarda yaşayan Alman hek�m Robert Koch 

(1843-1910), yaptığı çalışmalar �le “hastalığın germ teor�s�n�” deneysel olarak gösterm�ş ve açık şek�lde kavramlaştırmış 

�lk b�l�m adamıdır.

Koch, yaptığı �lk çalışmalarda şarbon hastalığı taşıyan sığırların kanında Bac�llus anthrac�s bakter�ler�n�n varlığını 

m�kroskop kullanarak bel�rlem�şt�r. Alman araştırmacı çalışmasının b�r sonra k� adımında, hastalık taşıyan az m�ktarda 

kanın sağlıklı farelere ver�lmes� durumunda, denekte hastalık bel�rt�ler�n�n zaman �ç�nde oluştuğunu gözlemlem�şt�r. 

Koch, çalışmanın devamında bakter�ler�n hayvan vücudu dışında bes� ortamında da üreyeb�ld�ğ�n� ve bes�yer�nden 

sağlıklı hayvana aktarıldığında da hastalık bel�rt�ler�n�n açığa çıktığını gösterm�şt�r. Koch, ayrıca tüberküloz 

(Mycobacter�um tuberculos�s) ve kolera (V�br�o cholera) etmen� bakter�ler� de �zole ederek tanımlamıştır.

Koch, yaptığı deneysel çalışmalardan elde ett�ğ� bulgulara dayanarak, 'bel�rl� b�r organ�zmanın, bel�rl� b�r hastalıkla 

�l�şk�lend�r�leb�lmes� �ç�n kullanışlı olacak bazı kr�terler�' tanımlamıştır. Günümüzde Koch Postulatları olarak b�l�nen bu 

kr�terler aşağıda k� şek�lded�r:

1. Organ�zma, hasta hayvanda her zaman bulunmalı ve sağlıklı b�reylerde bulunmamalıdır.

2. Organ�zma, saf kültürden �zole ed�leb�lmel� ve saf kültür olarak üret�leb�lmel�d�r.

3. Organ�zmaya a�t saf kültür, sağlıklı ve duyarlı b�r konakçıya aşılandığında özgün hastalık bel�rt�ler� görüleb�lmel�d�r.

4. Organ�zmalar, deneysel olarak enfekte olmuş konakçıdan ger� kazanılab�l�r olmalıdır.

Koch önerd�ğ� kr�terler�n t�fo ateş�, d�fter�, cüzzam, tekrarlayan ateş ve Asya kolerası g�b� hastalıkların, etkenler� �le 

�l�şk�lend�r�lmes�nde uygulanamadığını fark etm�şt�r. Kr�terler, ayrıca b�rçok paraz�t�k, sp�roketal ve fungal hastalığa da 

uygulanamaz [1-3]. Fırsatçı patojen den�len, herkeste bulunan ancak �mmün s�stem� zayıflamış k�ş�lerde hastalık 

yapab�len enfeks�yöz ajanlarda Koch postulatlarına uymaz. İst�snaların olduğu keşfed�lm�ş olmakla b�rl�kte Koch 

postulatları günümüzde hala genel olarak kabul görmekted�r.

M�kroorgan�zmaların farklı kanser türler�n�n oluşumu ve gel�ş�m�nde b�r vektör olarak tanımlanması yüzyıldan 

esk�d�r. Zaman �ç�nde kabul gören bulaşıcı hastalık ve neoplaz� kavramları değ�şt�kçe, �k�s� arasında öner�len etk�leş�m 

modeller� de değ�şm�şt�r [4]. Bakter�ler�n hastalıklara neden olduğunun keşfed�ld�ğ� yıllarda, kanser�n bulaşıcı b�r 

hastalık g�b� davranmadığı kabul görmekteyd�. Bu nedenle, bakter�ler�n kanser et�yoloj�s�nde yer aldığı fikr� destek 

bulamamıştır [5]. Kansere neden olan paraz�t (bakter�) kavramı �lk kez 1884 yılında Kral�yet Cerrahlar Kolej� Başkanı Henry 

Butl�n tarafından “Tümörler paraz�tler �çer�yor, ancak paraz�tler kansere neden olmuyor” şekl�nde özetleneb�lecek b�r 

açıklama �ç�nde sarf ed�lm�şt�r [2, 6]. Bu açıklamayı Thoma (1889) ve N�ls Sjorb�ng (1890) adlı araştırıcıların Fortschr�tte 

der Med�c�n derg�s�nde yayınladıkları kanser hücreler�ne a�t paraz�tlerden bahsett�kler� makaleler� tak�p etm�şt�r. 

Sarkomlar har�ç 1285 kanser dokusunun çalışıldığı daha kapsamlı b�r araştırma Pl�mmer tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Çalışma kapsamında dokuların % 85'�nde paraz�tler�n bulunduğu ve heterojen dağılan paraz�tler�n özell�kle hücreler�n 

akt�f olduğu tümörün kenar bölgeler�nde yerleşt�ğ� bel�rlenm�şt�r.

Kanser et�yoloj�s�nde bulaşıcı faktörler�n varlığını doğrudan gösteren �lk deneysel bulgu �se Amer�kalı ünlü b�l�m 

adamı Peyton Rous (1879-1970) tarafından 1911 yılında “A Sarcoma of the Fowl Transm�ss�ble by an Agent Separable from 

the Tumour Cells” adlı makale �le yayınlanmıştır [7]. Rous çalışmasında tavuğun göğüs kısmından alınan sarkomun, hücre 

�çermeyen süzüntüler�n�n sağlıklı hayvanlara enjekte ed�lmes� hal�nde, hastalık bel�rt�ler�n�n gel�şt�ğ�n� keşfetm�şt�r. Bu 

mal�gn tümör, bulaşıcı olduğu bel�rlenen �lk sol�d tümör çeş�d�d�r. Bakter�ler� tutan b�r filtreden geçeb�len bulaşıcı 

faktörün RNA v�rüsü olduğu sonradan göster�lm�şt�r. V�rüs daha sonra Rous Sarcoma V�rus (RSV) olarak adlandırılmıştır. 

Peyton Rous bu çalışmasından dolayı 1966 yılında, gec�kmel� olarak (!) F�zyoloj� veya Tıp alanında Nobel ödülüne layık 

görülmüştür [2].

1900'lü yılların başlarında kanser�n et�yoloj�s�nde �rr�tasyonun öneml� olduğu, skar bölgeler�nde kanser gel�ş�m�n�n 

�ndükleneb�leceğ� öngörülmekteyd� [4]. Aynı dönemde, aşındırıcı (caust�c) yanıklar, travmalar veya ülserlerden 

kaynaklanan fiz�ksel �rr�tasyonların m�de kanser�n�n gel�şmes� �ç�n b�r r�sk faktörü olduğu değerlend�r�lm�şt�r [8]. Bunun 

dışında, �rr�tasyonun, fasc�ol�as�s �le bağlantılı hepat�k mal�gn�teler ve ş�stozomal enfeks�yonla �l�şk�l� mesane kanser� g�b� 

çeş�tl� paraz�t�k enfeks�yonlarla b�rl�kte görülen mal�gn�teler�n de neden� olarak düşünülmüştür. Bu alanda çalışan 

Johanes F�b�ger, sıçanları Sp�neroptera neoplast�ca (Gongylonema neoplast�ca olarak yen�den adlandırılmıştır) larvaları 

�le enfekte hamamböcekler� vererek besled�ğ� sıçanlarda m�de kanser�n�n �ndüklend�ğ�n� gözlemlem�şt�r. F�b�ger, 

sıçanlarda nematodların kanserojen etk�s�n�n olduğunu gösterd�ğ� çalışmalarından dolayı 1926'da Nobel Ödülü'ne layık 

görülmüştür [4, 9, 10]. Kansere yol açan paraz�t�k solucanlar fikr� yen� değ�ld�. F�b�ger, Sch�stosoma haematob�um ve �nsan 

�drar keses� kanser� arasında k� nedensel �l�şk�n�n de farkındaydı [10].

Nuzum, 1925 yılında meme tümöründen, tanımlanamayan b�r gram poz�t�f m�crococcusu kültüre etm�şt�r. İzole ett�ğ� 

bakter�y� fare ve köpeğe �noküle ett�ğ�nde, bazı kanser önces� lezyonlar �le meme kars�nomlarının gel�ş�m�n� uyardığını 

b�ld�rm�şt�r [11]. Ancak, Streptococcus ve Staphylococcus suşlarının kültürler� �le aşılanan kontrol fareler�nde, bu 

lezyonların gel�şmed�ğ�n� gözlemlem�şt�r. Aynı yıl Lancet derg�s�nde yayınlanan b�r makales�nde Gye, 'kanser�n b�r v�rüs 

veya v�rüs grubunun neden olduğu b�r hastalık olduğunu, ancak v�rüsün tek başına kanser� tet�klemek �ç�n yeters�z 

olduğunu, ancak b�r �rr�tasyon vektörü �le b�rl�kte kansorejen etk� göstereb�leceğ�n�' bel�rtm�şt�r [12].

B�l�m dünyasında bulaşıcı ajanların kanser et�yoloj�s�nde fonks�yonel rolü olab�leceğ� �nancının baskın olmasına 

karşın, kanserle �l�şk�l� yen� bulaşıcı ajanların kanser hastalarından �zolasyonu, çoğaltılması ve kanserle 

�l�şk�lend�r�lmeler�nde öneml� zorluklarla karşılaşılmıştır. 1920-1930'lı yıllarda Young (1925), Nuzum (1925), Glover (1926, 

1930), Scott (1925) ve Stearn (1929) g�b� araştırmacılar kanser hastalarına a�t tümör veya kan örnekler�nden bakter�ler�n 

�zolasyonunda yaşadıkları sorunları çözmek �ç�n özel bes�yerler� kullanmaya başlamışlardır [11, 13 - 17]. Araştırmacılar, 

elde ett�kler� bakter�ler�n tanımlanması ve sınıflandırılmasında da öneml� bazı sorunlarla karşılaşmışlardır. 

Subkültürler�nde yüksek oranda pleomorfizm gösteren bu bakter�ler bazen kok, hareketl� bas�ller, düz veya kav�sl� 

çubuklar şekl�nde görülürken, bazen de psödoh�f veya spor keseler� üreterek mantarları takl�t etmekteyd�ler [18]. 

F�ltreden geçeb�len formları da �çeren bakter�ler�n süzüntüler� kültüre ed�ld�ğ�nde or�j�nal bakter�ler yen�den 

çoğaltılab�l�yordu [2]. Glover, �nsan meme adenokars�nomundan aldığı böyles� pleomorfik organ�zmaları ve onlara a�t 

subkültürler� kullandığı deneylerde yet�şk�n d�ş� g�ne domuzu ve alb�no d�ş� ratların meme dokularına enjekte ett�ğ�nde 

hastalık gel�ş�m�n�n olduğunu gözlemlem�şt�r. Glover bu organ�zmayı 3000 vakanın % 85'�nde gözlemlem�şt�r [19].

Devam eden yıllarda farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda da pleomorfik organ�zmalarla �lg�l� ver�ler 

artmıştır. Örneğ�n; V�rg�n�a L�v�ngston-Wheeler (1953, 1955, 1970), Eleanor Alexander-Jackson (1954), Irene D�ller (1965, 
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görülmüştür [2].

1900'lü yılların başlarında kanser�n et�yoloj�s�nde �rr�tasyonun öneml� olduğu, skar bölgeler�nde kanser gel�ş�m�n�n 

�ndükleneb�leceğ� öngörülmekteyd� [4]. Aynı dönemde, aşındırıcı (caust�c) yanıklar, travmalar veya ülserlerden 

kaynaklanan fiz�ksel �rr�tasyonların m�de kanser�n�n gel�şmes� �ç�n b�r r�sk faktörü olduğu değerlend�r�lm�şt�r [8]. Bunun 

dışında, �rr�tasyonun, fasc�ol�as�s �le bağlantılı hepat�k mal�gn�teler ve ş�stozomal enfeks�yonla �l�şk�l� mesane kanser� g�b� 

çeş�tl� paraz�t�k enfeks�yonlarla b�rl�kte görülen mal�gn�teler�n de neden� olarak düşünülmüştür. Bu alanda çalışan 

Johanes F�b�ger, sıçanları Sp�neroptera neoplast�ca (Gongylonema neoplast�ca olarak yen�den adlandırılmıştır) larvaları 

�le enfekte hamamböcekler� vererek besled�ğ� sıçanlarda m�de kanser�n�n �ndüklend�ğ�n� gözlemlem�şt�r. F�b�ger, 

sıçanlarda nematodların kanserojen etk�s�n�n olduğunu gösterd�ğ� çalışmalarından dolayı 1926'da Nobel Ödülü'ne layık 

görülmüştür [4, 9, 10]. Kansere yol açan paraz�t�k solucanlar fikr� yen� değ�ld�. F�b�ger, Sch�stosoma haematob�um ve �nsan 

�drar keses� kanser� arasında k� nedensel �l�şk�n�n de farkındaydı [10].

Nuzum, 1925 yılında meme tümöründen, tanımlanamayan b�r gram poz�t�f m�crococcusu kültüre etm�şt�r. İzole ett�ğ� 

bakter�y� fare ve köpeğe �noküle ett�ğ�nde, bazı kanser önces� lezyonlar �le meme kars�nomlarının gel�ş�m�n� uyardığını 

b�ld�rm�şt�r [11]. Ancak, Streptococcus ve Staphylococcus suşlarının kültürler� �le aşılanan kontrol fareler�nde, bu 

lezyonların gel�şmed�ğ�n� gözlemlem�şt�r. Aynı yıl Lancet derg�s�nde yayınlanan b�r makales�nde Gye, 'kanser�n b�r v�rüs 

veya v�rüs grubunun neden olduğu b�r hastalık olduğunu, ancak v�rüsün tek başına kanser� tet�klemek �ç�n yeters�z 

olduğunu, ancak b�r �rr�tasyon vektörü �le b�rl�kte kansorejen etk� göstereb�leceğ�n�' bel�rtm�şt�r [12].

B�l�m dünyasında bulaşıcı ajanların kanser et�yoloj�s�nde fonks�yonel rolü olab�leceğ� �nancının baskın olmasına 

karşın, kanserle �l�şk�l� yen� bulaşıcı ajanların kanser hastalarından �zolasyonu, çoğaltılması ve kanserle 

�l�şk�lend�r�lmeler�nde öneml� zorluklarla karşılaşılmıştır. 1920-1930'lı yıllarda Young (1925), Nuzum (1925), Glover (1926, 

1930), Scott (1925) ve Stearn (1929) g�b� araştırmacılar kanser hastalarına a�t tümör veya kan örnekler�nden bakter�ler�n 

�zolasyonunda yaşadıkları sorunları çözmek �ç�n özel bes�yerler� kullanmaya başlamışlardır [11, 13 - 17]. Araştırmacılar, 

elde ett�kler� bakter�ler�n tanımlanması ve sınıflandırılmasında da öneml� bazı sorunlarla karşılaşmışlardır. 

Subkültürler�nde yüksek oranda pleomorfizm gösteren bu bakter�ler bazen kok, hareketl� bas�ller, düz veya kav�sl� 

çubuklar şekl�nde görülürken, bazen de psödoh�f veya spor keseler� üreterek mantarları takl�t etmekteyd�ler [18]. 

F�ltreden geçeb�len formları da �çeren bakter�ler�n süzüntüler� kültüre ed�ld�ğ�nde or�j�nal bakter�ler yen�den 

çoğaltılab�l�yordu [2]. Glover, �nsan meme adenokars�nomundan aldığı böyles� pleomorfik organ�zmaları ve onlara a�t 

subkültürler� kullandığı deneylerde yet�şk�n d�ş� g�ne domuzu ve alb�no d�ş� ratların meme dokularına enjekte ett�ğ�nde 

hastalık gel�ş�m�n�n olduğunu gözlemlem�şt�r. Glover bu organ�zmayı 3000 vakanın % 85'�nde gözlemlem�şt�r [19].

Devam eden yıllarda farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda da pleomorfik organ�zmalarla �lg�l� ver�ler 

artmıştır. Örneğ�n; V�rg�n�a L�v�ngston-Wheeler (1953, 1955, 1970), Eleanor Alexander-Jackson (1954), Irene D�ller (1965, 
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1970, 1974), Florence Se�bert (1970, 1972, 1973, 1977), George Clark (1953), Inoue ve S�nger (1965), von Brehmer (1947), 

V�llequez (1955), Franz Gerlach (1948), Mazet (1941), Mor� (1953), O. C. Gruner (1935), ve Clara Font� (1959) g�b� 

araştırmacılar kanser hastalarında bulunan pleomorfik bakter�lere a�t öncek� bulguları büyük ölçüde doğrulayarak, 

kapsamını gen�şletm�şlerd�r [2, 18]. Söz konusu çalışmalarda �zole ed�len bakter�ler referans laboratuvarlarınca t�p�k 

olarak Staphylococcus veya Corynebacter�um g�b� yaygın organ�zmalar olarak sınıflandırılmıştır. Ancak, �lk�n �zolatlarının 

bes�yer� b�leş�m�ne aşırı duyarlı olması, b�rçoğunun sahanda yumurta görünümüne sah�p olması ve kültürde bel�rg�n 

pleomorfizm göstermeler�n�n bu organ�zmaların hücre duvarı olmayan bakter�ler olduğuna �şaret etmekted�r [2, 18, 20].

Tüm bu bulgulara karşın, 1963 yılında ABD Ulusal Kanser Enst�tüsü'nden (NCI) b�r grup b�l�m adamı, bakter�ler�n 

kanserogenez �le �l�şk�lend�rme h�potez�n� reddederek, bakter�ler� bas�t k�rlet�c�ler veya sekonder olarak kanser 

büyümes�n� enfekte eden ajanlar olduğunu �ler� sürmüşlerd�r. Bundan sadece 6 yıl sonra aynı kurumdan bazı b�l�m 

adamları �lk açıklamaya ters olarak bakter� ve kanserler arasında poz�t�f b�r �l�şk� olduğunu b�ld�rm�şlerd�r [5].

Doksanlı yılların başlarında, Amer�kan S�lahlı Kuvvetler Patoloj� Enst�tüsünde yapılan çalışmalarda araştırmacılar 

bazı Mycoplasma suşlarının kron�k enfeks�yon veya kolon�zasyonunun hücre hatlarında kromozomal �nstab�l�teye ve 

mal�gn transformasyona neden olduğunu gösterm�şlerd�r [21].

Fungus, helm�nt ve bakter� g�b� patojen�k organ�zmalar, yaşamının tamamında ya da farklı evreler�nde konakçı 

hücreler� �le yoğun b�r etk�leş�m �ç�nded�rler. Bu etk�leş�mler�n �ndükled�ğ� kanser türler�n�n bel�rlenmes�, v�ral enfeks�yonlar 

g�b� konakçı genomuna ekl� ve kolaylıkla tanımlanab�len b�r bel�rteç bırakmamalarından dolayı oldukça zordur. Buna 

rağmen, çeş�tl� kron�k m�krob�yal enfeks�yonlar �le farklı kanser türler� arasında güçlü ep�dem�yoloj�k bağlantılara a�t çeş�tl� 

bulgular mevcuttur [22]. Örneğ�n; Mycobacter�um tuberculos�s akc�ğer kanser� [23], Sch�stosoma haematob�um mesane 

kanser� [24], Hel�cobacter pylor� gastr�k kanser, maltoma [25, 26], Streptococcus bov�s kolorektal kanser, Salmonella typh� / 

paratyph� safra keses�, hepatob�l�yer kars�nomu [27], Salmonella enter�t�d�s [28] kolon kars�nomu, Trypanosoma cruz� 

özofageal kars�nomu [29, 30], Plasmod�um falc�parum Burk�tt lenfoma [31], Op�sthorch�s v�verr�n� ve Clonorch�s s�nens�s �le 

kolanj�okars�nomu arasında güçlü ep�dem�yoloj�k bağlantılar mevcuttur [32, 33]. Ayrıca, m�krop �çermeyen (germ-free) ve 

ant�b�yot�kle muamele ed�lm�ş deney hayvanları kullanılarak yapılmış çalışmalarla, �nsanların sah�p olduğu m�krob�yotanın 

bazı durumlarda j�nekoloj�k, gastr�k, kolon ve karac�ğer g�b� farklı kanser türler�n� �ndükled�ğ� de göster�lm�şt�r [34 - 39].

2. G�r�ş

Tesp�t ed�lm�ş en esk� kanser olgusu 70-80 m�lyon yaşındak� b�r d�nozor fos�l�nden 2003 yılında keşfed�len kanser 

hücres� kanıtlarıdır. İnsanlar tarafından tutulmuş kanserle �lg�l� b�l�nen en esk� kayıt �se M.Ö. 1750 yıllarında Hamurab� 

kanunlarında geçmekted�r ve tümörler�n cerrah� olarak çıkarılması �ç�n standart b�r ücret (on şekel) �le başarısızlık �ç�n 

ver�len cezalar bel�rlenm�şt�r. Kansere a�t b�l�nen �lk tanım �se M.Ö. 1600'lü yıllara a�t ant�k Mısır'dan Edw�n Sm�th 

Pap�rüsü'nde bulunur. Tıbb� kayıtta kanserden, “eğer b�r adamda meme tümörler� tesp�t ed�l�rse …. tedav�s� yoktur.” d�ye 

söz ed�l�r [40]. Esk� Mısır parşömenler�nde bunun yanı sıra koter�zasyonla tedav� ed�len sek�z meme tümörü vakasından 

bahsed�l�r. Ayrıca m�de ve uterus kanserler�n�n nasıl tedav� ed�leceğ�ne de yer ver�lm�şt�r [41].

Kanser, hücrede bulunan normal büyüme kontrol mekan�zmalarından kaçab�len, çevres�ndek� hücrelerden 

farklılaşmış, yayılımcı özell�ğe sah�p, görel� otonom�s� olan, neden ya da nedenler ortadan kalktıktan sonra da büyümes�n� 

sürdüren yen� b�r doku artışı (neoplaz�) olarak tanımlanır. Kanser genell�kle, sağlıklı ve mal�ng hücreler arasında çok 

sayıda farklı adımlardan oluşan değ�ş�mler �çeren, çoklu faktörlü et�yoloj�ye sah�p karmaşık b�r grup hastalıktır. Kanser, 

ksenob�yot�kler�n ve endojen faktörler�n normal hücre büyümes�n� değ�şt�rmek �ç�n etk�leş�me g�rd�ğ� karmaşık ve 

değ�şken b�r süreçt�r. Et�yoloj�k faktörler�n muhtev�yatına bakılmaksızın, kanserogenezde normal hücreler�n, kanser�n 

başlamasına neden olacak bazı kalıcı genet�k değ�ş�kl�kler geç�rmes� gerek�r. Açığa çıkan, genet�k ve ep�genet�k 

değ�ş�mlerden dolayı hücren�n düzgün çalışması engellen�r. Ayrıca, çevresel faktörler �le sah�p olunan genet�k m�rasta 

hastalığın gel�ş�m�ne yatkınlıkta öneml� b�r rol oynamaktadır.

Kanser et�yoloj�s� �le �lg�l� üç temel faktörün etk�nl�ğ�nden bahsed�l�r: (�) F�z�ksel, (��) K�myasal ve (���) B�yoloj�k ajanlar. 

B�yoloj�k ajanların, farklı kanser türler�n�n oluşumu ve gel�ş�m�nde b�r vektör olarak tanımlanması yüzyıldan esk�d�r. 

Y�rm�nc� yüzyıldan �t�baren v�ral onkogenez hakkında çok sayıda bulgu b�ld�r�lmekle b�rl�kte bakter�ler, paraz�tler ve 

fungal enfeks�yonlarla �lg�l� ver�ler sınırlıdır. B�yoloj�k vektörler�n kanser et�yoloj�s�nde k� yer�ne a�t çarpıcı b�r çıkarsama, 

evr�mc� Ewald (2009) tarafından yapılmıştır [42]. Ewald, 2050 yılında kanserler�n büyük çoğunluğunun bulaşıcı b�r kökene 

sah�p olacağını tahm�n etmekted�r [42, 43].

Hücreler, kanser (�) başlangıcından (�n�t�at�on) başlayarak (��) gel�şme (promot�on) ve (���) �lerlemes�nde de 

(progress�on) b�rçok ger� dönüşümsüz genom�k değ�ş�me uğrar [44]. Paraz�t�k organ�zmaların sebep olduğu 

enfeks�yonların, sağlıklı hücrelerde çeş�tl� genom�k değ�ş�kl�kler�n gel�şmes�nde ve/veya kanser� teşv�k etmede öneml� 

b�r r�sk faktörü olduğu öngörülmekted�r [45]. Buna göre, kron�k enfeks�yonların neden olduğu, kron�k enflamasyonunun 

mal�gn�te (neoplaz�) gel�şmes� �ç�n kr�t�k önem� olduğu düşünülmekted�r. Enfeks�yon kaynaklı b�rçok kanser�n 

arkasındak� mekan�zmalar henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Ja�n vd. (2018) tarafından derlend�ğ� şekl� �le genel olarak, 

enfeks�yonlar dört farklı mekan�zma �le kansere neden olab�l�r [45]: (�) kron�k �lt�hap oluşturarak [46, 47] (��) genomun �ç�ne 

doğrudan sokularak [48] (���) konakçı �mmünosüpresyonu [48] ve (�v) genotoks�nler üreterek [46, 50]. Mekan�zma ne 

olursa olsun enfeks�yon kaynaklı kanser başlangıcı da�ma, enfeks�yonal kanserogenez �ç�n gerekl� çoklu moleküler 

değ�ş�kl�kler�n üzer�ne kurulu uzun sürel� b�r süreç olarak yaşanmaktadır.

Tedav� yöntemler�ndek� olağanüstü gel�şmelere rağmen, Dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulaşıcı 

hastalıklardan (v�rüs, bakter�, mantar, protozoa, helm�nt veya pr�onlardan) etk�lend�ğ� değerlend�r�lmekted�r [51]. Her yıl 

yaklaşık 14 m�lyon k�ş�n�n ölümü �le küresel ölümler�n yaklaşık % 25'�nden sorumlu olan bulaşıcı hastalıklar, ölümler�n ana 

nedenler�ndend�r [52]. Özell�kle ger� kalmış ülkelerde bulaşıcı hastalıklar sağlık sorunları sıralamasında �lk sıralarda yer 

almaktadır. Bununla b�rl�kte kard�yovasküler rahatsızlıklar, d�yabet ve kanser g�b� bulaşıcı olmayan kron�k hastalıklar hala 

dünya genel�nde en öneml� sakatlık ve ölüm nedenler�d�r. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) �stat�st�kler�ne göre, bulaşıcı 

olmayan hastalıklar küresel çapta k� ölümler�n % 63'ünden sorumludur.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından değerlend�r�len kanser �ns�dansı ve mortal�te değerler�ne 

a�t GLOBOCAN 2018 tahm�nler�ne göre, küresel kanser yükünün 2018'de 18,1 m�lyon yen� vaka �le 9,6 m�lyon ölüme ulaştığı 

tahm�n ed�lmekted�r [53]. Kanser ölümler�n�n yaklaşık % 70'� düşük ve orta gel�rl� ülkelerde görülür. Kanser dünyadak� 

�k�nc� ölüm neden�d�r ve küresel ölçekte her 6 ölümden b�r� kanserden kaynaklanmaktadır.

1960'lı yıllarda kanser vakalarının % 80'�nden fazlasının, fiz�ksel ve k�myasal kanserojenlere maruz kalma g�b� 

bulaşıcı olmayan çevresel faktörlerden kaynaklandığı düşünülmekteyd� [54, 55]. Ancak, yapılan yoğun çalışmalarla 

b�rl�kte, bulaşıcı ajanların neden olduğu kanserlerle �lg�l� bulgular gün geçt�kçe artmaktadır. Bulguların kapsam ve 

sayıları d�kkate alındığında durumun sanılandan farklı olduğu anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl küresel 

kanser yükünün % 20's�nden fazlasını oluşturan �k� m�lyondan fazla yen� kanser vakasının kron�k enfeks�yonlara 

atfed�leb�leceğ�n� ve bu durumun en önleneb�l�r �k�nc� kanser neden� olduğunu tahm�n etmekted�r.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nca (IARC), uluslararası bağımsız uzmanlardan oluşan çalışma grupları 

fiz�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k ajanların �nsanlarda kanser yapma kapas�teler�n� bel�rlemek ve bunları gruplandırmak �ç�n 

aşağıda sıralanan dört grup ver�y� değerlend�rerek monografları oluştururlar:

(�) �nsanların ajana maruz kaldığı durumlar, 

(��) �nsanlarda kanserojenl�ğ�n b�l�msel kanıtı 

(���) hayvanlarda kanserojenl�ğ�n b�l�msel kanıtı 

(�v) ajana cevaben kanser�n nasıl gel�şt�ğ� üzer�ne çalışmalar (kanser mekan�zmaları hakkında b�l�msel kanıt).

Bu kanıtları değerlend�ren b�l�m adamları yaklaşık b�nden fazla ajanı kanserojen özell�kler�ne göre dört grup �ç�nde 

sınıflandırmışlardır (Tablo 1) (https://monographs.�arc.fr/)
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1970, 1974), Florence Se�bert (1970, 1972, 1973, 1977), George Clark (1953), Inoue ve S�nger (1965), von Brehmer (1947), 

V�llequez (1955), Franz Gerlach (1948), Mazet (1941), Mor� (1953), O. C. Gruner (1935), ve Clara Font� (1959) g�b� 

araştırmacılar kanser hastalarında bulunan pleomorfik bakter�lere a�t öncek� bulguları büyük ölçüde doğrulayarak, 

kapsamını gen�şletm�şlerd�r [2, 18]. Söz konusu çalışmalarda �zole ed�len bakter�ler referans laboratuvarlarınca t�p�k 

olarak Staphylococcus veya Corynebacter�um g�b� yaygın organ�zmalar olarak sınıflandırılmıştır. Ancak, �lk�n �zolatlarının 

bes�yer� b�leş�m�ne aşırı duyarlı olması, b�rçoğunun sahanda yumurta görünümüne sah�p olması ve kültürde bel�rg�n 

pleomorfizm göstermeler�n�n bu organ�zmaların hücre duvarı olmayan bakter�ler olduğuna �şaret etmekted�r [2, 18, 20].

Tüm bu bulgulara karşın, 1963 yılında ABD Ulusal Kanser Enst�tüsü'nden (NCI) b�r grup b�l�m adamı, bakter�ler�n 

kanserogenez �le �l�şk�lend�rme h�potez�n� reddederek, bakter�ler� bas�t k�rlet�c�ler veya sekonder olarak kanser 

büyümes�n� enfekte eden ajanlar olduğunu �ler� sürmüşlerd�r. Bundan sadece 6 yıl sonra aynı kurumdan bazı b�l�m 

adamları �lk açıklamaya ters olarak bakter� ve kanserler arasında poz�t�f b�r �l�şk� olduğunu b�ld�rm�şlerd�r [5].

Doksanlı yılların başlarında, Amer�kan S�lahlı Kuvvetler Patoloj� Enst�tüsünde yapılan çalışmalarda araştırmacılar 

bazı Mycoplasma suşlarının kron�k enfeks�yon veya kolon�zasyonunun hücre hatlarında kromozomal �nstab�l�teye ve 

mal�gn transformasyona neden olduğunu gösterm�şlerd�r [21].

Fungus, helm�nt ve bakter� g�b� patojen�k organ�zmalar, yaşamının tamamında ya da farklı evreler�nde konakçı 

hücreler� �le yoğun b�r etk�leş�m �ç�nded�rler. Bu etk�leş�mler�n �ndükled�ğ� kanser türler�n�n bel�rlenmes�, v�ral enfeks�yonlar 

g�b� konakçı genomuna ekl� ve kolaylıkla tanımlanab�len b�r bel�rteç bırakmamalarından dolayı oldukça zordur. Buna 

rağmen, çeş�tl� kron�k m�krob�yal enfeks�yonlar �le farklı kanser türler� arasında güçlü ep�dem�yoloj�k bağlantılara a�t çeş�tl� 

bulgular mevcuttur [22]. Örneğ�n; Mycobacter�um tuberculos�s akc�ğer kanser� [23], Sch�stosoma haematob�um mesane 

kanser� [24], Hel�cobacter pylor� gastr�k kanser, maltoma [25, 26], Streptococcus bov�s kolorektal kanser, Salmonella typh� / 

paratyph� safra keses�, hepatob�l�yer kars�nomu [27], Salmonella enter�t�d�s [28] kolon kars�nomu, Trypanosoma cruz� 

özofageal kars�nomu [29, 30], Plasmod�um falc�parum Burk�tt lenfoma [31], Op�sthorch�s v�verr�n� ve Clonorch�s s�nens�s �le 

kolanj�okars�nomu arasında güçlü ep�dem�yoloj�k bağlantılar mevcuttur [32, 33]. Ayrıca, m�krop �çermeyen (germ-free) ve 

ant�b�yot�kle muamele ed�lm�ş deney hayvanları kullanılarak yapılmış çalışmalarla, �nsanların sah�p olduğu m�krob�yotanın 

bazı durumlarda j�nekoloj�k, gastr�k, kolon ve karac�ğer g�b� farklı kanser türler�n� �ndükled�ğ� de göster�lm�şt�r [34 - 39].

2. G�r�ş

Tesp�t ed�lm�ş en esk� kanser olgusu 70-80 m�lyon yaşındak� b�r d�nozor fos�l�nden 2003 yılında keşfed�len kanser 

hücres� kanıtlarıdır. İnsanlar tarafından tutulmuş kanserle �lg�l� b�l�nen en esk� kayıt �se M.Ö. 1750 yıllarında Hamurab� 

kanunlarında geçmekted�r ve tümörler�n cerrah� olarak çıkarılması �ç�n standart b�r ücret (on şekel) �le başarısızlık �ç�n 

ver�len cezalar bel�rlenm�şt�r. Kansere a�t b�l�nen �lk tanım �se M.Ö. 1600'lü yıllara a�t ant�k Mısır'dan Edw�n Sm�th 

Pap�rüsü'nde bulunur. Tıbb� kayıtta kanserden, “eğer b�r adamda meme tümörler� tesp�t ed�l�rse …. tedav�s� yoktur.” d�ye 

söz ed�l�r [40]. Esk� Mısır parşömenler�nde bunun yanı sıra koter�zasyonla tedav� ed�len sek�z meme tümörü vakasından 

bahsed�l�r. Ayrıca m�de ve uterus kanserler�n�n nasıl tedav� ed�leceğ�ne de yer ver�lm�şt�r [41].

Kanser, hücrede bulunan normal büyüme kontrol mekan�zmalarından kaçab�len, çevres�ndek� hücrelerden 

farklılaşmış, yayılımcı özell�ğe sah�p, görel� otonom�s� olan, neden ya da nedenler ortadan kalktıktan sonra da büyümes�n� 

sürdüren yen� b�r doku artışı (neoplaz�) olarak tanımlanır. Kanser genell�kle, sağlıklı ve mal�ng hücreler arasında çok 

sayıda farklı adımlardan oluşan değ�ş�mler �çeren, çoklu faktörlü et�yoloj�ye sah�p karmaşık b�r grup hastalıktır. Kanser, 

ksenob�yot�kler�n ve endojen faktörler�n normal hücre büyümes�n� değ�şt�rmek �ç�n etk�leş�me g�rd�ğ� karmaşık ve 

değ�şken b�r süreçt�r. Et�yoloj�k faktörler�n muhtev�yatına bakılmaksızın, kanserogenezde normal hücreler�n, kanser�n 

başlamasına neden olacak bazı kalıcı genet�k değ�ş�kl�kler geç�rmes� gerek�r. Açığa çıkan, genet�k ve ep�genet�k 

değ�ş�mlerden dolayı hücren�n düzgün çalışması engellen�r. Ayrıca, çevresel faktörler �le sah�p olunan genet�k m�rasta 

hastalığın gel�ş�m�ne yatkınlıkta öneml� b�r rol oynamaktadır.

Kanser et�yoloj�s� �le �lg�l� üç temel faktörün etk�nl�ğ�nden bahsed�l�r: (�) F�z�ksel, (��) K�myasal ve (���) B�yoloj�k ajanlar. 

B�yoloj�k ajanların, farklı kanser türler�n�n oluşumu ve gel�ş�m�nde b�r vektör olarak tanımlanması yüzyıldan esk�d�r. 

Y�rm�nc� yüzyıldan �t�baren v�ral onkogenez hakkında çok sayıda bulgu b�ld�r�lmekle b�rl�kte bakter�ler, paraz�tler ve 

fungal enfeks�yonlarla �lg�l� ver�ler sınırlıdır. B�yoloj�k vektörler�n kanser et�yoloj�s�nde k� yer�ne a�t çarpıcı b�r çıkarsama, 

evr�mc� Ewald (2009) tarafından yapılmıştır [42]. Ewald, 2050 yılında kanserler�n büyük çoğunluğunun bulaşıcı b�r kökene 

sah�p olacağını tahm�n etmekted�r [42, 43].

Hücreler, kanser (�) başlangıcından (�n�t�at�on) başlayarak (��) gel�şme (promot�on) ve (���) �lerlemes�nde de 

(progress�on) b�rçok ger� dönüşümsüz genom�k değ�ş�me uğrar [44]. Paraz�t�k organ�zmaların sebep olduğu 

enfeks�yonların, sağlıklı hücrelerde çeş�tl� genom�k değ�ş�kl�kler�n gel�şmes�nde ve/veya kanser� teşv�k etmede öneml� 

b�r r�sk faktörü olduğu öngörülmekted�r [45]. Buna göre, kron�k enfeks�yonların neden olduğu, kron�k enflamasyonunun 

mal�gn�te (neoplaz�) gel�şmes� �ç�n kr�t�k önem� olduğu düşünülmekted�r. Enfeks�yon kaynaklı b�rçok kanser�n 

arkasındak� mekan�zmalar henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Ja�n vd. (2018) tarafından derlend�ğ� şekl� �le genel olarak, 

enfeks�yonlar dört farklı mekan�zma �le kansere neden olab�l�r [45]: (�) kron�k �lt�hap oluşturarak [46, 47] (��) genomun �ç�ne 

doğrudan sokularak [48] (���) konakçı �mmünosüpresyonu [48] ve (�v) genotoks�nler üreterek [46, 50]. Mekan�zma ne 

olursa olsun enfeks�yon kaynaklı kanser başlangıcı da�ma, enfeks�yonal kanserogenez �ç�n gerekl� çoklu moleküler 

değ�ş�kl�kler�n üzer�ne kurulu uzun sürel� b�r süreç olarak yaşanmaktadır.

Tedav� yöntemler�ndek� olağanüstü gel�şmelere rağmen, Dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulaşıcı 

hastalıklardan (v�rüs, bakter�, mantar, protozoa, helm�nt veya pr�onlardan) etk�lend�ğ� değerlend�r�lmekted�r [51]. Her yıl 

yaklaşık 14 m�lyon k�ş�n�n ölümü �le küresel ölümler�n yaklaşık % 25'�nden sorumlu olan bulaşıcı hastalıklar, ölümler�n ana 

nedenler�ndend�r [52]. Özell�kle ger� kalmış ülkelerde bulaşıcı hastalıklar sağlık sorunları sıralamasında �lk sıralarda yer 

almaktadır. Bununla b�rl�kte kard�yovasküler rahatsızlıklar, d�yabet ve kanser g�b� bulaşıcı olmayan kron�k hastalıklar hala 

dünya genel�nde en öneml� sakatlık ve ölüm nedenler�d�r. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) �stat�st�kler�ne göre, bulaşıcı 

olmayan hastalıklar küresel çapta k� ölümler�n % 63'ünden sorumludur.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından değerlend�r�len kanser �ns�dansı ve mortal�te değerler�ne 

a�t GLOBOCAN 2018 tahm�nler�ne göre, küresel kanser yükünün 2018'de 18,1 m�lyon yen� vaka �le 9,6 m�lyon ölüme ulaştığı 

tahm�n ed�lmekted�r [53]. Kanser ölümler�n�n yaklaşık % 70'� düşük ve orta gel�rl� ülkelerde görülür. Kanser dünyadak� 

�k�nc� ölüm neden�d�r ve küresel ölçekte her 6 ölümden b�r� kanserden kaynaklanmaktadır.

1960'lı yıllarda kanser vakalarının % 80'�nden fazlasının, fiz�ksel ve k�myasal kanserojenlere maruz kalma g�b� 

bulaşıcı olmayan çevresel faktörlerden kaynaklandığı düşünülmekteyd� [54, 55]. Ancak, yapılan yoğun çalışmalarla 

b�rl�kte, bulaşıcı ajanların neden olduğu kanserlerle �lg�l� bulgular gün geçt�kçe artmaktadır. Bulguların kapsam ve 

sayıları d�kkate alındığında durumun sanılandan farklı olduğu anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl küresel 

kanser yükünün % 20's�nden fazlasını oluşturan �k� m�lyondan fazla yen� kanser vakasının kron�k enfeks�yonlara 

atfed�leb�leceğ�n� ve bu durumun en önleneb�l�r �k�nc� kanser neden� olduğunu tahm�n etmekted�r.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nca (IARC), uluslararası bağımsız uzmanlardan oluşan çalışma grupları 

fiz�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k ajanların �nsanlarda kanser yapma kapas�teler�n� bel�rlemek ve bunları gruplandırmak �ç�n 

aşağıda sıralanan dört grup ver�y� değerlend�rerek monografları oluştururlar:

(�) �nsanların ajana maruz kaldığı durumlar, 

(��) �nsanlarda kanserojenl�ğ�n b�l�msel kanıtı 

(���) hayvanlarda kanserojenl�ğ�n b�l�msel kanıtı 

(�v) ajana cevaben kanser�n nasıl gel�şt�ğ� üzer�ne çalışmalar (kanser mekan�zmaları hakkında b�l�msel kanıt).

Bu kanıtları değerlend�ren b�l�m adamları yaklaşık b�nden fazla ajanı kanserojen özell�kler�ne göre dört grup �ç�nde 

sınıflandırmışlardır (Tablo 1) (https://monographs.�arc.fr/)
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Grup 1- İnsanlar �ç�n kanserojen ajanlar: Doku kültürler� ve hayvan deneyler� g�b� laboratuvar çalışmalarında 

ajanın kanserojen olduğuna da�r yeterl� bulgu saptanmış ve �nsanlarda kanser gel�ş�m�ne neden olduğuna a�t yeterl� 

ep�dem�yoloj�k kanıt elde ed�lm�şse, bu ajanlar “İnsanlar �ç�n kanserojen” olarak gruplandırılmıştır.

Grup 2- Bu kategor�, �nsanlarda ve deney hayvanlarında çeş�tl� kanserojenl�k kanıtı olan ajanları �çer�r. Farklı kanıt 

düzeyler�n� gösteren �k� alt kategor� vardır.

Grup 2A- İnsanlar �ç�n Muhtemelen (Probably) kanserojen: Bu grup, ajanın �nsanlarda kanserojen olduğu 

konusunda sınırlı, ancak deney hayvanlarında kanserojen olduğuna da�r yeterl� kanıt olduğunda kullanılır. Sınırlı kanıt, 

etkene maruz kalma �le kansere maruz kalma arasında poz�t�f b�r �l�şk� olduğu, ancak gözlemler �ç�n d�ğer açıklamaların 

göz ardı ed�lemed�ğ� anlamına gel�r.

Grup 2B- İnsanlar �ç�n şüphel� (Poss�bly) kanserojen: Bu grup, ajanın �nsanlarda kanserojen olduğuna da�r sınırlı 

ve deney hayvanlarında yeterl� kanıtın bulunmadığı durumlarda kullanılır.

Grup 3- İnsanlar �ç�n kanserojen olarak sınıflandırılamayacaklar: Bu grup, ajanın �nsanlarda kanserojen 

olduğuna da�r yeters�z ve deney hayvanlarında yeters�z veya sınırlı kanıtın olduğu durumlarda kullanılır. Deney 

hayvanlarında sınırlı kanıt, mevcut b�lg�ler�n kanserojen etk� gösterd�ğ�n�, ancak kes�n olmadığı anlamına gel�r.

Grup 4- İnsanlar �ç�n muhtemelen kanserojen olmayanlar: Bu grup, ajanın �nsanlarda ve deney hayvanlarında 

kanserojen olmadığına da�r kanıtlar olduğunda kullanılır.

Kanser et�yoloj�s�nde b�r faktör olarak değerlend�r�len farklı b�yoloj�k ajanların kanserojenl�ğ� Uluslararası Kanser 

Araştırma Ajansı'ndan (IARC) Monograf Çalışma Grubu tarafından yukarıda ver�len kr�terlere göre gruplandırılmıştır 

(Tablo 2, https://monographs.�arc.fr/wp-content/uploads/2019 /02/L�st_of_Class�ficat�ons.pdf). Son zamanlarda daha 

önce ele alınmamış farklı kanser türler�n�n değerlend�r�ld�ğ� çeş�tl� kl�n�k ve deneysel çalışmalar farklı spes�fik 

m�kroorgan�zmaların varlığını gösterm�şt�r. Ayrıca bazı hayvan modeller�n�n mevcud�yet� m�kroplarla kanserler arasında 

fonks�yonel b�r �l�şk� kurulmasına yardımcı olmuştur (Tablo 2).

3. Enfeks�yonlar ve Kanser

Bakter�yel enfeks�yonlar geleneksel olarak kanser�n ana nedenler� olarak kabul ed�lmem�şt�r. Ancak son 

zamanlarda bakter�ler kansere �k� mekan�zma �le bağlanmıştır: (�) kron�k enflamasyonun �ndüklenmes� ve (��) kanserojen 

bakter� metabol�tler�n�n üret�m�. Kansere neden olan bulaşıcı vektörler�n varlığı uzun süred�r b�l�nmes�ne karşın 

kanserojen olan spes�fik yen� bakter�yel ajanların saptanması zordur. İnsanlarda m�krob�yom büyüklüğü (her b�r �nsan 

hücres�ne karşın 10 bakter� hücres� bulunması) �le çeş�tl�l�ğ�n�n (sadece kolonda 500'den fazla bakter� türü 

bulunmaktadır) devasa boyutlarda olması ve m�krob�yom-konakçı etk�leş�mler�n�n aşırı derecede çeş�tl�l�k göstermes� 

spes�fik etkenler�n bel�rlenmes�nde karşılaşılan en öneml� sorunlardandır. Ayrıca, enfeks�yon �le kanser�n görülmes� 

arasında geçen, onlarca yıl süreb�len ve değ�şken olan b�r sürec�n yaşanıyor olması sorumlu organ�zmanın bulunmasını 

çok daha zorlaştırmaktadır.

Enfeks�yon, konakçı tarafından �st�lacı patojenlere karşı gel�şt�r�len normal hücresel cevap sürec�d�r. Enflamasyon 

sürec�, fagos�t�k hücreler�n enfeks�yon bölges�ne çağrılması �le başlar. Enfeks�yon bölges�ne toplanan fagos�tler tümör 

nekroz faktörü- a (TNF-a) g�b� s�tok�nler �le �mmün s�stem�n hücreler�n� enfeks�yon bölges�ne çeken kemok�nler� 

salgılarlar. Enfeks�yon bölges�nde b�r�ken hücreler (makrofaj, eoz�nofil g�b�), hücresel enz�mler [NADPH oks�daz, 

süperoks�t d�smutaz (SOD), m�yeloperoks�daz ve n�tr�k oks�t sentetazın (NOS)] aracılığı �le enfeks�yona yanıt oluştururlar. 

Sonuçta, patojenler� öldürmek �ç�n reakt�f oks�jen ve azot oks�t türler� (ROS ve RNOS) salınır. Bunlardan türet�lm�ş 

sekonder am�nler, HNO , N O  ve peroks�n�tr�t g�b� serbest rad�kaller ve sekonder ürünler DNA hasarı, düzens�z prote�n 2 2 3

ekspresyonu, prote�n mod�fikasyonları ve m�RNA ekspresyon patern�nde değ�ş�kl�k g�b� b�rkaç protümor�jen�k değ�ş�kl�ğ� 

�ndükler [44, 56]. Doku hasarı ve enflamasyon alanları, doku ve kem�k �l�ğ� kaynaklı kök hücrelerden rejenerat�f hücre 

bölünmes�n� tet�kler. H�perprol�ferasyon sonucunda onarım s�stem�nden kaçan hasarlı DNA nokta mutasyonlarına, 

delesyonlara veya translokasyonlara neden olab�l�r [45]. Kron�kleşen enfeks�yon / enflamasyon, zamanla s�tok�nler�n, 

büyüme faktörler�n�n, serbest rad�kaller�n, enz�mler�n ve prostagland�nler�n üret�lmes� ve b�r�kmes�ne neden olan 

tekrarlayan yaralanma ve onarımlara yol açar. Bu düzens�z hücresel süreçler / farklılaşmalar n�hayet�nde onkogenez� 

�ndükleyeb�l�r [45, 56, 57].

Kanserle �l�şk�l� yen� bulaşıcı ajanların tanımlanması oldukça uzun, kompleks ve zorlu b�r süreçt�r. 

M�kroorgan�zmanın, konakçı organ�zmadan �zole ed�lmes� �ç�n uygun bes�yerler�n�n bulunamaması, karakter�st�k 

olmayan organ�zmaların tesp�t ed�lmes�ndek� zorluklar ve m�kroorgan�zma �le kanser arasında korelasyon kurulması 

yönündek� bel�rs�zl�kler bu konudak� en öneml� sıkıntılardır. Ayrıca kanserojen organ�zmanın dışında, konakçının kansere 

genet�k, ep�genet�k yatkınlıkları, �mmün s�stem�n�n durumu �le maruz kalınan d�ğer kanserojen vektörler�n değ�şken 

yapıları da korelasyonun kurulmasında çözülmes� (gözden kaçırılmaması) gereken c�dd� sorunlar olarak 

değerlend�r�lmel�d�r. Metagenom, transkr�ptom, proteom, metabolom ver�ler�n�n, uzun sürel� kl�n�k bulgularla b�rl�kte 

değerlend�r�ld�ğ� kapsamlı çalışmaların yapılması öneml� b�r çözüm yolu olarak görülmekted�r [45].

A. Bakter� ve Kanser

1. Hel�cobacter pylor�

M�de �çer�ğ�nde bakter�ler�n varlığını gösteren �lk çalışmalar 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Bu çalışmalar 

sonucunda köpek, ked� ve fare m�des�nde (1893, 1896) sp�ral şek�ll� m�kroorgan�zmaların varlığı b�ld�r�lm�şt�r. Bu bulgulara 

müteak�p 1906 yılında Kren�tz, �nsanlarda da benzer m�kroorgan�zmaları tanımlayarak, m�de kanserl� hastaların m�de 

�çer�kler�nde bakter� bulunduğunu bel�rtm�şt�r. 1975'de Steer ve Coll�n-Jones, adlı araştırmacılar m�de ülserl� hastaların 

m�de mukozalarından aldıkları b�yops�lerde, bakter� varlığını gösterm�şlerd�r. Yazarlar, bakter�n�n mukozal yapıyı bozarak 

ülsere neden olab�leceğ�n� bel�rtm�şlerd�r. Ancak, bakter�y� kültüre edemed�kler� �ç�n bu öngörüler� tartışmalı olarak 

kalmıştır. Aynı yıl m�de kanserler�n�n kron�k gastr�t zem�n�nde gel�şt�ğ� �lk olarak Correa vd. tarafından göster�lm�şt�r. 

Kron�k gastr�t veya duedonal ülserl� vakaların gastr�k mukoza b�yops� örnekler�n�n % 58'�nde sp�ral bakter�ler� 
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Grup

Grup 1

Grup 2A

Grup 2B

Grup 3

Grup 4

Kansorejen Özell�k

İnsanlar �ç�n kanserojen

İnsanlar �ç�n Muhtemelen (Probably)  kanserojen

İnsanlar �ç�n şüphel� (Poss�bly) kanserojen 

İnsanlar �ç�n kanserojen olarak sınıflandırılamayacaklar

İnsanlar �ç�n muhtemelen kanserojen olmayanlar

Tablo 1.  IARC Monograf Çalışma Grubu tarafından değerlend�r�len kanserojen ajanların gruplandırılması.

Ajan Sayısı

120 

82

311

500

-

B�yoloj�k Ajan

Tablo 2. . IARC Monograf Çalışma Grubu tarafından değerlend�r�lerek IARC Monografları, C�lt 1–123 arasında sınıflandırılmış 
b�yoloj�k ajanların b�r kısmı (v�rüsler har�ç, GMD. Grubu Mevcut Değ�l).

Monograf C�lt YılGrup

Bakter�

61, 100B

104

61, 100B

61, 100B

61, 100B

61

61

61

2012

2014

2012

2012

2012

1994

1994

1994

1

GMD

GMD

GMD

GMD

2A

1

1

1

2B

3

3

Hel�cobacter pylor� (enfeks�yon �le)

Salmonella typh�

Streptococcus bov�s

Bartonella spec�es

Chlam�doph�la pneumon�ae

Plasmod�um falc�parum (malar�a, enfeks�yon �le, holoendem�k)

Clonorch�s s�nens�s (enfeks�yon �le)

Op�sthorch�s v�verr�n� (enfeks�yon �le)

Sch�stosoma haematob�um (enfeks�yon �le)

Sch�stosoma japon�cum (enfeks�yon �le)

Sch�stosoma manson� (enfeks�yon �le)

Op�sthorch�s fel�neus (enfeks�yon �le)

Fusar�um gram�nearum, F. culmorum, ve F. Crookwellense'den üret�lm�ş toks�nler 

(zearalenone, deoxyn�valenol, n�valenol, ve fusarenone X)

Fusar�um sporotr�ch�o�des'den üret�lm�ş toks�n (T-2 toks�n)

Protozoa

Helm�nt

Toks�nler
3

3

Ek 7, 56

56

1993

1993



Grup 1- İnsanlar �ç�n kanserojen ajanlar: Doku kültürler� ve hayvan deneyler� g�b� laboratuvar çalışmalarında 

ajanın kanserojen olduğuna da�r yeterl� bulgu saptanmış ve �nsanlarda kanser gel�ş�m�ne neden olduğuna a�t yeterl� 

ep�dem�yoloj�k kanıt elde ed�lm�şse, bu ajanlar “İnsanlar �ç�n kanserojen” olarak gruplandırılmıştır.

Grup 2- Bu kategor�, �nsanlarda ve deney hayvanlarında çeş�tl� kanserojenl�k kanıtı olan ajanları �çer�r. Farklı kanıt 

düzeyler�n� gösteren �k� alt kategor� vardır.

Grup 2A- İnsanlar �ç�n Muhtemelen (Probably) kanserojen: Bu grup, ajanın �nsanlarda kanserojen olduğu 

konusunda sınırlı, ancak deney hayvanlarında kanserojen olduğuna da�r yeterl� kanıt olduğunda kullanılır. Sınırlı kanıt, 

etkene maruz kalma �le kansere maruz kalma arasında poz�t�f b�r �l�şk� olduğu, ancak gözlemler �ç�n d�ğer açıklamaların 

göz ardı ed�lemed�ğ� anlamına gel�r.

Grup 2B- İnsanlar �ç�n şüphel� (Poss�bly) kanserojen: Bu grup, ajanın �nsanlarda kanserojen olduğuna da�r sınırlı 

ve deney hayvanlarında yeterl� kanıtın bulunmadığı durumlarda kullanılır.

Grup 3- İnsanlar �ç�n kanserojen olarak sınıflandırılamayacaklar: Bu grup, ajanın �nsanlarda kanserojen 

olduğuna da�r yeters�z ve deney hayvanlarında yeters�z veya sınırlı kanıtın olduğu durumlarda kullanılır. Deney 

hayvanlarında sınırlı kanıt, mevcut b�lg�ler�n kanserojen etk� gösterd�ğ�n�, ancak kes�n olmadığı anlamına gel�r.

Grup 4- İnsanlar �ç�n muhtemelen kanserojen olmayanlar: Bu grup, ajanın �nsanlarda ve deney hayvanlarında 

kanserojen olmadığına da�r kanıtlar olduğunda kullanılır.

Kanser et�yoloj�s�nde b�r faktör olarak değerlend�r�len farklı b�yoloj�k ajanların kanserojenl�ğ� Uluslararası Kanser 

Araştırma Ajansı'ndan (IARC) Monograf Çalışma Grubu tarafından yukarıda ver�len kr�terlere göre gruplandırılmıştır 

(Tablo 2, https://monographs.�arc.fr/wp-content/uploads/2019 /02/L�st_of_Class�ficat�ons.pdf). Son zamanlarda daha 

önce ele alınmamış farklı kanser türler�n�n değerlend�r�ld�ğ� çeş�tl� kl�n�k ve deneysel çalışmalar farklı spes�fik 

m�kroorgan�zmaların varlığını gösterm�şt�r. Ayrıca bazı hayvan modeller�n�n mevcud�yet� m�kroplarla kanserler arasında 

fonks�yonel b�r �l�şk� kurulmasına yardımcı olmuştur (Tablo 2).

3. Enfeks�yonlar ve Kanser

Bakter�yel enfeks�yonlar geleneksel olarak kanser�n ana nedenler� olarak kabul ed�lmem�şt�r. Ancak son 

zamanlarda bakter�ler kansere �k� mekan�zma �le bağlanmıştır: (�) kron�k enflamasyonun �ndüklenmes� ve (��) kanserojen 

bakter� metabol�tler�n�n üret�m�. Kansere neden olan bulaşıcı vektörler�n varlığı uzun süred�r b�l�nmes�ne karşın 

kanserojen olan spes�fik yen� bakter�yel ajanların saptanması zordur. İnsanlarda m�krob�yom büyüklüğü (her b�r �nsan 

hücres�ne karşın 10 bakter� hücres� bulunması) �le çeş�tl�l�ğ�n�n (sadece kolonda 500'den fazla bakter� türü 

bulunmaktadır) devasa boyutlarda olması ve m�krob�yom-konakçı etk�leş�mler�n�n aşırı derecede çeş�tl�l�k göstermes� 

spes�fik etkenler�n bel�rlenmes�nde karşılaşılan en öneml� sorunlardandır. Ayrıca, enfeks�yon �le kanser�n görülmes� 

arasında geçen, onlarca yıl süreb�len ve değ�şken olan b�r sürec�n yaşanıyor olması sorumlu organ�zmanın bulunmasını 

çok daha zorlaştırmaktadır.

Enfeks�yon, konakçı tarafından �st�lacı patojenlere karşı gel�şt�r�len normal hücresel cevap sürec�d�r. Enflamasyon 

sürec�, fagos�t�k hücreler�n enfeks�yon bölges�ne çağrılması �le başlar. Enfeks�yon bölges�ne toplanan fagos�tler tümör 

nekroz faktörü- a (TNF-a) g�b� s�tok�nler �le �mmün s�stem�n hücreler�n� enfeks�yon bölges�ne çeken kemok�nler� 

salgılarlar. Enfeks�yon bölges�nde b�r�ken hücreler (makrofaj, eoz�nofil g�b�), hücresel enz�mler [NADPH oks�daz, 

süperoks�t d�smutaz (SOD), m�yeloperoks�daz ve n�tr�k oks�t sentetazın (NOS)] aracılığı �le enfeks�yona yanıt oluştururlar. 

Sonuçta, patojenler� öldürmek �ç�n reakt�f oks�jen ve azot oks�t türler� (ROS ve RNOS) salınır. Bunlardan türet�lm�ş 

sekonder am�nler, HNO , N O  ve peroks�n�tr�t g�b� serbest rad�kaller ve sekonder ürünler DNA hasarı, düzens�z prote�n 2 2 3

ekspresyonu, prote�n mod�fikasyonları ve m�RNA ekspresyon patern�nde değ�ş�kl�k g�b� b�rkaç protümor�jen�k değ�ş�kl�ğ� 

�ndükler [44, 56]. Doku hasarı ve enflamasyon alanları, doku ve kem�k �l�ğ� kaynaklı kök hücrelerden rejenerat�f hücre 

bölünmes�n� tet�kler. H�perprol�ferasyon sonucunda onarım s�stem�nden kaçan hasarlı DNA nokta mutasyonlarına, 

delesyonlara veya translokasyonlara neden olab�l�r [45]. Kron�kleşen enfeks�yon / enflamasyon, zamanla s�tok�nler�n, 

büyüme faktörler�n�n, serbest rad�kaller�n, enz�mler�n ve prostagland�nler�n üret�lmes� ve b�r�kmes�ne neden olan 

tekrarlayan yaralanma ve onarımlara yol açar. Bu düzens�z hücresel süreçler / farklılaşmalar n�hayet�nde onkogenez� 

�ndükleyeb�l�r [45, 56, 57].

Kanserle �l�şk�l� yen� bulaşıcı ajanların tanımlanması oldukça uzun, kompleks ve zorlu b�r süreçt�r. 

M�kroorgan�zmanın, konakçı organ�zmadan �zole ed�lmes� �ç�n uygun bes�yerler�n�n bulunamaması, karakter�st�k 

olmayan organ�zmaların tesp�t ed�lmes�ndek� zorluklar ve m�kroorgan�zma �le kanser arasında korelasyon kurulması 

yönündek� bel�rs�zl�kler bu konudak� en öneml� sıkıntılardır. Ayrıca kanserojen organ�zmanın dışında, konakçının kansere 

genet�k, ep�genet�k yatkınlıkları, �mmün s�stem�n�n durumu �le maruz kalınan d�ğer kanserojen vektörler�n değ�şken 

yapıları da korelasyonun kurulmasında çözülmes� (gözden kaçırılmaması) gereken c�dd� sorunlar olarak 

değerlend�r�lmel�d�r. Metagenom, transkr�ptom, proteom, metabolom ver�ler�n�n, uzun sürel� kl�n�k bulgularla b�rl�kte 

değerlend�r�ld�ğ� kapsamlı çalışmaların yapılması öneml� b�r çözüm yolu olarak görülmekted�r [45].

A. Bakter� ve Kanser

1. Hel�cobacter pylor�

M�de �çer�ğ�nde bakter�ler�n varlığını gösteren �lk çalışmalar 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Bu çalışmalar 

sonucunda köpek, ked� ve fare m�des�nde (1893, 1896) sp�ral şek�ll� m�kroorgan�zmaların varlığı b�ld�r�lm�şt�r. Bu bulgulara 

müteak�p 1906 yılında Kren�tz, �nsanlarda da benzer m�kroorgan�zmaları tanımlayarak, m�de kanserl� hastaların m�de 

�çer�kler�nde bakter� bulunduğunu bel�rtm�şt�r. 1975'de Steer ve Coll�n-Jones, adlı araştırmacılar m�de ülserl� hastaların 

m�de mukozalarından aldıkları b�yops�lerde, bakter� varlığını gösterm�şlerd�r. Yazarlar, bakter�n�n mukozal yapıyı bozarak 

ülsere neden olab�leceğ�n� bel�rtm�şlerd�r. Ancak, bakter�y� kültüre edemed�kler� �ç�n bu öngörüler� tartışmalı olarak 

kalmıştır. Aynı yıl m�de kanserler�n�n kron�k gastr�t zem�n�nde gel�şt�ğ� �lk olarak Correa vd. tarafından göster�lm�şt�r. 

Kron�k gastr�t veya duedonal ülserl� vakaların gastr�k mukoza b�yops� örnekler�n�n % 58'�nde sp�ral bakter�ler� 
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İnsanlar �ç�n kanserojen

İnsanlar �ç�n Muhtemelen (Probably)  kanserojen

İnsanlar �ç�n şüphel� (Poss�bly) kanserojen 

İnsanlar �ç�n kanserojen olarak sınıflandırılamayacaklar

İnsanlar �ç�n muhtemelen kanserojen olmayanlar

Tablo 1.  IARC Monograf Çalışma Grubu tarafından değerlend�r�len kanserojen ajanların gruplandırılması.

Ajan Sayısı

120 

82

311

500

-

B�yoloj�k Ajan

Tablo 2. . IARC Monograf Çalışma Grubu tarafından değerlend�r�lerek IARC Monografları, C�lt 1–123 arasında sınıflandırılmış 
b�yoloj�k ajanların b�r kısmı (v�rüsler har�ç, GMD. Grubu Mevcut Değ�l).

Monograf C�lt YılGrup

Bakter�

61, 100B

104

61, 100B

61, 100B

61, 100B

61

61

61

2012

2014

2012

2012

2012

1994

1994

1994

1

GMD

GMD

GMD

GMD

2A

1

1

1

2B

3

3

Hel�cobacter pylor� (enfeks�yon �le)

Salmonella typh�

Streptococcus bov�s

Bartonella spec�es

Chlam�doph�la pneumon�ae

Plasmod�um falc�parum (malar�a, enfeks�yon �le, holoendem�k)

Clonorch�s s�nens�s (enfeks�yon �le)

Op�sthorch�s v�verr�n� (enfeks�yon �le)

Sch�stosoma haematob�um (enfeks�yon �le)

Sch�stosoma japon�cum (enfeks�yon �le)

Sch�stosoma manson� (enfeks�yon �le)

Op�sthorch�s fel�neus (enfeks�yon �le)

Fusar�um gram�nearum, F. culmorum, ve F. Crookwellense'den üret�lm�ş toks�nler 

(zearalenone, deoxyn�valenol, n�valenol, ve fusarenone X)

Fusar�um sporotr�ch�o�des'den üret�lm�ş toks�n (T-2 toks�n)

Protozoa

Helm�nt

Toks�nler
3

3

Ek 7, 56

56

1993

1993



görüntüleyen Warren ve Barry Marshall (1984) adlı araştırmacılar bazı b�yops� örnekler�ne a�t kültürlerde gram-negat�f, 

flagellalı ve m�kroaerofil�k bakter� ürett�kler�n� b�ld�rm�şlerd�r [58]. İzole ed�len bu bakter� başta Campylobacter genusuna 

a�t yen� b�r tür olarak tanımlanmıştır. Kend�ne has toks�nler� ve 16S rRNA ver�ler�n� değerlend�rerek m�kroorgan�zmayı 

Hel�cobacter genusuna aktarmış ve �sm�n� de Hel�cobacter pylor� olarak değ�şt�rm�şlerd�r [59, 60]. Barry J. Marshall ve J. 

Rob�n Warren Hel�cobacter pylor� �le bu bakter�n�n gastr�t ve pept�k ülser hastalığındak� rolünü açıklayan çalışmalarından 

ötürü 2005 yılında F�zyoloj� veya Tıp dalında Nobel ödülünü almaya hak kazanmışlardır.

M�deden, kolona kadar olan tüm gastro�ntest�nal s�stem�n lüm�nal yüzey�, müs�n gl�koprote�n yapısında kalın b�r 

mukus tabakasıyla kaplıdır. İnsan m�de ya da duodenum yüzey ep�tel�n�n üzer�nde kolon�ze olan Hel�cobacter pylor� sp�ral 

şek�ll�, 2-6 flagellalı, gram negat�f bakter�ler olup nötral pH'da opt�mum büyüme göster�rler. Mukus tabakası altının hafif 

alkal� yapısı, burada yerleşen H. pylor�'y� m�den�n bakter�s�dal etk�l� as�d�k ortamından korur. Ayrıca, organ�zma sah�p 

olduğu, üreaz enz�m� sayes�nde ürey� parçalayarak b�karbonat �le amonyuma dönüştürür ve bulunduğu ortamı yaşaması 

�ç�n daha elver�şl� hale get�r�r. H. pylor� farklı canlılardan da (maymun, domuz, ked�, köpek) �zole ed�lm�ş olmasına karşın 

majör rezervuarının �nsan olduğu yaygın olarak kabul ed�lm�şt�r [61, 62]. H. pylor�, gen�ş b�r genom çeş�tl�l�ğ�ne sah�p, 

oldukça heterojen b�r bakter� olup aynı anda bazen b�rden fazla sayıda suş görüleb�l�r. Ayrıca, H. pylor�'ye a�t örnekler�n, 

tek b�r konakçıda kolon�zasyonu esnasında genot�p�k ve fenot�p�k olarak değ�şeb�ld�ğ� de b�l�nmekted�r [62, 63].

Organ�zmanın keşfin� tak�p eden yıllarda H. pylor� kron�k gastr�t ve gastroduodenal ülser etken� olarak tanımlanmıştır. 

H. pylor� �le �l�şk�lend�r�len m�de hastalıklarının patogenez� tam olarak açıklanamamıştır. Ancak, H. pylor�'n�n membran 

yüzey�nde bulunan ant�jen�k l�popol�sakkar�t moleküller�nce, m�de mukoza hücreler� �le ekstraselüler matr�ks prote�nler� 

arasındak� bağı zayıflatması �le süreç başlatılır. Ep�telyal hücre yüzey�ndek� koruyucu mukus tabaka H. pylor� tarafından 

salgılanan mukol�t�k enz�mlerce degradasyona uğratılır.

H. pylor�, doku trop�zm� �le bakter� hücre yüzey�nde bulunan farlı b�rçok b�leşenler aracılığıyla, gastr�k t�p ep�tel 

hücreler�ne sıkıca bağlanırlar. Bunlar �çer�s�nde en �y� karakter�ze ed�lm�ş olan adez�n, fukoz�le ed�lm�ş Lew�s B kan grubu 

ant�jen�ne bağlanan, 78 kD büyüklüğünde b�r dış zar 

prote�n�d�r (BabA). Hop prote�n a�les�ne a�t d�ğer b�rçok 

adez�nde bakter�ler�n, gastr�k ep�tel hücrelere yapışma-

sına aracılık ederler [63].

Yapılan çalışmalardan elde ed�len bulgular sonu-

cunda m�de kanser� �ns�dansı �le H. pylor� enfeks�yon �ns�-

dansının genell�kle paralell�k gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. H. 

pylor� �ntest�nal t�p gastr�k kansere �k� öneml� mekan�zma �le 

neden olab�l�r. İlk�nde, (�) hücre döngüsü ve m�tot�k 

hatalardak� artışlarla b�rl�kte uzun süreler �ç�nde açığa 

çıkan b�r�k�mle gel�şen enflamasyonla, dolaylı yolla oluşur. 

Correa h�potez� adı ver�len bu yolla, bakter�n�n, m�de 

kanser�n�n başlangıç lezyonu kabul ed�len, kron�k atrofik 

gastr�t�n et�yoloj�s�nde öneml� olduğu tartışılmıştır (Şek�l 1). 

H. pylor� enfeks�yonunun, atrofik gastr�t oluşumunun 

ardından �ntest�nal metaplaz�, kolon�k metaplaz�, d�splaz� 

ve en sonunda gastr�k kansere yol açab�len kron�k 

enflamasyona neden olduğuna �nanılmaktadır [64]. 

İk�nc�s�nde �se (��) bakter� doğrudan hasarla �l�şk�l�d�r [65]. 

Bu yolda, atrofik gastr�t ve ardından gel�şen �ntest�nal 

metaplaz� sonrasında m�den�n as�d�k bakter�yas�dal etk�s� 

ortadan kalkarak bakter�ler�n m�de �ç�nde çoğalmasına olanak sağlar. Çoğalan bakter�ler n�tratları n�tr�tlere dönüştürürler. 

Açığa çıkan n�tr�tler�n am�nlerle b�rleşmes� sonucunda, kanserojen N-n�trozo b�leş�kler� oluştururlar. Oluşan N-n�trozo 
6b�leş�kler� m�de mukoza hücreler�ne a�t DNA moleküller�n�n alk�llenmes�ne ve DNA lezyonlarına (örn., O  -alk�lguan�n) 

neden olarak gastr�k kanserogenez� �ndüklerler [61, 66].

H. pylor� enfeks�yonlarının gastr�k kanserler�n, özell�kle kard�yak olmayan gastr�k kanserler�n % 63,4'ü [67] �la % 

80'�nden [68] sorumlu olduğu tahm�n ed�lmekted�r [69]. H. pylor� kaynaklı kron�k enfeks�yonların, pr�mer m�de B hücrel� 

lenfoması ve mukoza �le �l�şk�l� lenfo�t doku lenfomasının [(Mucosa Assoc�ated Lympho�d T�ssue (MALT)] et�yoloj�s�nde de 

anlamlı b�r yer� olduğu bel�rlenm�şt�r. Bu ver�ler doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü IARC tarafından, 1994 yılında H. 

pylor�, kes�n b�r kanserojen olarak sınıflandırmak �ç�n yeterl� ep�dem�yoloj�k ve h�stoloj�k kanıt olduğuna kanaat 

get�r�lerek Grup 1 kanserojen olarak �lan ed�lm�şt�r [61].

GLOBOCAN 2018 ver�ler�ne göre 1.033.701 yen� kayıt �le m�de kanser� 36 kanser türü �ç�nde % 5,7 �le dünyada en sık 

görünen altıncı kanser türü olarak kayded�l�rken, 728.685 vaka �le kansere bağlı ölümler �çer�s�nde % 8,2 �le �k�nc� sırada 

yer almaktadır (GLOBOCAN, 2018). Uzun sürel� tak�be dayalı üç farklı prospekt�f çalışmaya a�t ver�ler�n yapılan meta 

anal�z�nde, m�de kanser� r�sk�n�n H. pylor� enfeks�yonu �le 9 kat kadar arttığı saptanmıştır [46, 61, 70]. EUROGAST çalışma 

grubunca yapılan b�r başka araştırma sonucuna göre de H. pylor� enfeks�yonu, m�de kanser� r�sk�n� 6 kat kadar 

artırmaktadır [71]. Benzer bulgulara dayanarak H. pylor� enfeks�yonlarının m�de kanser� r�sk�n� üç �la on kat artırdığı 

tahm�n ed�lmekted�r [61]. M�de kanser� et�yoloj�s�nde b�r r�sk faktörü olarak tanınmasına karşın, enfeks�yonların çoğu 

asemptomat�kt�r ve bu nedenle yüksek r�skl� hastalar dışında tarama ve tedav� programı gerekçelend�r�lemez [65, 72]. 

Bazı coğrafik farklılıklarla b�rl�kte, Dünya nüfusunun üçte �k�s�n�n H. pylor� �ç�n taşıyıcı olduğu b�l�nmekted�r. Buna karşın H. 

pylor�'n�n kolon�leşt�ğ� b�reyler�n sadece küçük b�r kısmında m�de kanser� gel�şmekted�r. M�de kanser�n�n gel�şmes�nde 

farklı H. pylor� suşlarının varlığı �le konakçı ve çevresel değ�şkenler�n durumları öneml�d�r. Bunun, m�de kanser�n�n 

patogenez�nde anahtar b�r mekan�zmayı oluşturan oks�dat�f stres ve DNA hasarının etk�ler�n� değ�şt�ren bakter�yel ve 

konakçı gen pol�morfizmler�nden kaynaklı olduğu düşünülmekted�r [69, 73]. M�de kanser� gel�ş�m�nde konakçının genet�k 

yapısının öneml� olduğu, HLA-DQ5 genot�p�ne sah�p H. pylor� hastalarında gastr�k atrofi ve �ntest�nal metaplaz�n�n daha 

sıklıkla gel�şt�ğ� gözlemler� �le desteklenmekted�r. Enfekte k�ş�n�n �mmün s�stem�n�n yapısı da kanser�n oluşması ve kl�n�k 

tablonun seyr�nde öneml� b�r rol oynar [61, 74].

Mukoza altında yer alan özgün lenfo�d dokudan gel�şen lenfoma MALT lenfoma (maltoma, mucosa assoc�ated 

lenfo�d t�ssue) olarak adlandırılır. İlk kez 1983'de Isaacson ve Wr�ght tarafından gastro�ntest�nal s�stemde tanımlanmış 

olan MALT lenfomanın en çok rastlandığı organ m�ded�r. Bunula b�rl�kte tükrük bezler�, t�rod, t�mus, konjunkt�va, gözyaşı 

bezler�, orb�ta, akc�ğer, meme, böbrek, c�lt, karac�ğer ve prostat g�b� b�rçok yerde de gel�şeb�l�r [75-77]. 

Gastr�k MALT lenfoma, s�nd�r�m s�stem�nde en sık görülen ekstranodal marj�nal zon lenfoması (MALT) olan, b�r B 

hücrel� Hodgk�n olmayan lenfomadır (NHL). Lenf nodlarının dışındak� dokularda veya organlarda başladığından 

ekstranodal olarak adlandırılır. MALT lenfomaları, benzer kl�n�k, patoloj�k, �mmünoloj�k ve moleküler özell�kler� paylaşan 

ve mukoza bölgeler�nde önceden var olan uzun sürel� lenfo�d prol�ferasyonu �le ortaya çıkan, düşük derecel� b�r 

ekstranodal B-hücrel� neoplazmalar grubundan oluşur [78]. Normal m�de mukozasında bulunmayan lenfo�d fool�küller H. 

pylor� enfeks�yonuna bağlı sekonder olarak gel�ş�rler. Maltomalı hastaların % 90'ından fazlasında H. pylor� enfeks�yonu 

saptanmış olması �le H. pylor�'n�n ant�b�yot�k tedav�s� �le tümörün rem�syona uğradığını gösteren çalışmalar d�kkat 

çek�c�d�r [61, 79].

Maltoma er�şk�n yaş hastalığıdır. Ağırlıklı olarak 50 yaş ve üzer�nde görülen maltoma yetm�şl� yaşlarda en yüksek 

değerlere ulaşır. Hastalık, ep�gastr�k ağrı, d�speps�, bulantı ve kusma g�b� özgün olmayan semptomlar �le ortaya çıkar. 

MALT, nad�r görülen b�r hastalıktır ve tüm m�de mal�gn�teler�n�n yaklaşık % 3-6'sını oluşturmaktadır. Kadınlarda b�raz 

daha sık görülen hastalığın kadın erkek oranı 1/1,5 olarak bel�rlenm�şt�r [75, 80]. 
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görüntüleyen Warren ve Barry Marshall (1984) adlı araştırmacılar bazı b�yops� örnekler�ne a�t kültürlerde gram-negat�f, 

flagellalı ve m�kroaerofil�k bakter� ürett�kler�n� b�ld�rm�şlerd�r [58]. İzole ed�len bu bakter� başta Campylobacter genusuna 

a�t yen� b�r tür olarak tanımlanmıştır. Kend�ne has toks�nler� ve 16S rRNA ver�ler�n� değerlend�rerek m�kroorgan�zmayı 

Hel�cobacter genusuna aktarmış ve �sm�n� de Hel�cobacter pylor� olarak değ�şt�rm�şlerd�r [59, 60]. Barry J. Marshall ve J. 

Rob�n Warren Hel�cobacter pylor� �le bu bakter�n�n gastr�t ve pept�k ülser hastalığındak� rolünü açıklayan çalışmalarından 

ötürü 2005 yılında F�zyoloj� veya Tıp dalında Nobel ödülünü almaya hak kazanmışlardır.

M�deden, kolona kadar olan tüm gastro�ntest�nal s�stem�n lüm�nal yüzey�, müs�n gl�koprote�n yapısında kalın b�r 

mukus tabakasıyla kaplıdır. İnsan m�de ya da duodenum yüzey ep�tel�n�n üzer�nde kolon�ze olan Hel�cobacter pylor� sp�ral 

şek�ll�, 2-6 flagellalı, gram negat�f bakter�ler olup nötral pH'da opt�mum büyüme göster�rler. Mukus tabakası altının hafif 

alkal� yapısı, burada yerleşen H. pylor�'y� m�den�n bakter�s�dal etk�l� as�d�k ortamından korur. Ayrıca, organ�zma sah�p 

olduğu, üreaz enz�m� sayes�nde ürey� parçalayarak b�karbonat �le amonyuma dönüştürür ve bulunduğu ortamı yaşaması 

�ç�n daha elver�şl� hale get�r�r. H. pylor� farklı canlılardan da (maymun, domuz, ked�, köpek) �zole ed�lm�ş olmasına karşın 

majör rezervuarının �nsan olduğu yaygın olarak kabul ed�lm�şt�r [61, 62]. H. pylor�, gen�ş b�r genom çeş�tl�l�ğ�ne sah�p, 

oldukça heterojen b�r bakter� olup aynı anda bazen b�rden fazla sayıda suş görüleb�l�r. Ayrıca, H. pylor�'ye a�t örnekler�n, 

tek b�r konakçıda kolon�zasyonu esnasında genot�p�k ve fenot�p�k olarak değ�şeb�ld�ğ� de b�l�nmekted�r [62, 63].

Organ�zmanın keşfin� tak�p eden yıllarda H. pylor� kron�k gastr�t ve gastroduodenal ülser etken� olarak tanımlanmıştır. 

H. pylor� �le �l�şk�lend�r�len m�de hastalıklarının patogenez� tam olarak açıklanamamıştır. Ancak, H. pylor�'n�n membran 

yüzey�nde bulunan ant�jen�k l�popol�sakkar�t moleküller�nce, m�de mukoza hücreler� �le ekstraselüler matr�ks prote�nler� 

arasındak� bağı zayıflatması �le süreç başlatılır. Ep�telyal hücre yüzey�ndek� koruyucu mukus tabaka H. pylor� tarafından 

salgılanan mukol�t�k enz�mlerce degradasyona uğratılır.

H. pylor�, doku trop�zm� �le bakter� hücre yüzey�nde bulunan farlı b�rçok b�leşenler aracılığıyla, gastr�k t�p ep�tel 

hücreler�ne sıkıca bağlanırlar. Bunlar �çer�s�nde en �y� karakter�ze ed�lm�ş olan adez�n, fukoz�le ed�lm�ş Lew�s B kan grubu 

ant�jen�ne bağlanan, 78 kD büyüklüğünde b�r dış zar 

prote�n�d�r (BabA). Hop prote�n a�les�ne a�t d�ğer b�rçok 

adez�nde bakter�ler�n, gastr�k ep�tel hücrelere yapışma-

sına aracılık ederler [63].

Yapılan çalışmalardan elde ed�len bulgular sonu-

cunda m�de kanser� �ns�dansı �le H. pylor� enfeks�yon �ns�-

dansının genell�kle paralell�k gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r. H. 

pylor� �ntest�nal t�p gastr�k kansere �k� öneml� mekan�zma �le 

neden olab�l�r. İlk�nde, (�) hücre döngüsü ve m�tot�k 

hatalardak� artışlarla b�rl�kte uzun süreler �ç�nde açığa 

çıkan b�r�k�mle gel�şen enflamasyonla, dolaylı yolla oluşur. 

Correa h�potez� adı ver�len bu yolla, bakter�n�n, m�de 

kanser�n�n başlangıç lezyonu kabul ed�len, kron�k atrofik 

gastr�t�n et�yoloj�s�nde öneml� olduğu tartışılmıştır (Şek�l 1). 

H. pylor� enfeks�yonunun, atrofik gastr�t oluşumunun 

ardından �ntest�nal metaplaz�, kolon�k metaplaz�, d�splaz� 

ve en sonunda gastr�k kansere yol açab�len kron�k 

enflamasyona neden olduğuna �nanılmaktadır [64]. 

İk�nc�s�nde �se (��) bakter� doğrudan hasarla �l�şk�l�d�r [65]. 

Bu yolda, atrofik gastr�t ve ardından gel�şen �ntest�nal 

metaplaz� sonrasında m�den�n as�d�k bakter�yas�dal etk�s� 

ortadan kalkarak bakter�ler�n m�de �ç�nde çoğalmasına olanak sağlar. Çoğalan bakter�ler n�tratları n�tr�tlere dönüştürürler. 

Açığa çıkan n�tr�tler�n am�nlerle b�rleşmes� sonucunda, kanserojen N-n�trozo b�leş�kler� oluştururlar. Oluşan N-n�trozo 
6b�leş�kler� m�de mukoza hücreler�ne a�t DNA moleküller�n�n alk�llenmes�ne ve DNA lezyonlarına (örn., O  -alk�lguan�n) 

neden olarak gastr�k kanserogenez� �ndüklerler [61, 66].

H. pylor� enfeks�yonlarının gastr�k kanserler�n, özell�kle kard�yak olmayan gastr�k kanserler�n % 63,4'ü [67] �la % 

80'�nden [68] sorumlu olduğu tahm�n ed�lmekted�r [69]. H. pylor� kaynaklı kron�k enfeks�yonların, pr�mer m�de B hücrel� 

lenfoması ve mukoza �le �l�şk�l� lenfo�t doku lenfomasının [(Mucosa Assoc�ated Lympho�d T�ssue (MALT)] et�yoloj�s�nde de 

anlamlı b�r yer� olduğu bel�rlenm�şt�r. Bu ver�ler doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü IARC tarafından, 1994 yılında H. 

pylor�, kes�n b�r kanserojen olarak sınıflandırmak �ç�n yeterl� ep�dem�yoloj�k ve h�stoloj�k kanıt olduğuna kanaat 

get�r�lerek Grup 1 kanserojen olarak �lan ed�lm�şt�r [61].

GLOBOCAN 2018 ver�ler�ne göre 1.033.701 yen� kayıt �le m�de kanser� 36 kanser türü �ç�nde % 5,7 �le dünyada en sık 

görünen altıncı kanser türü olarak kayded�l�rken, 728.685 vaka �le kansere bağlı ölümler �çer�s�nde % 8,2 �le �k�nc� sırada 

yer almaktadır (GLOBOCAN, 2018). Uzun sürel� tak�be dayalı üç farklı prospekt�f çalışmaya a�t ver�ler�n yapılan meta 

anal�z�nde, m�de kanser� r�sk�n�n H. pylor� enfeks�yonu �le 9 kat kadar arttığı saptanmıştır [46, 61, 70]. EUROGAST çalışma 

grubunca yapılan b�r başka araştırma sonucuna göre de H. pylor� enfeks�yonu, m�de kanser� r�sk�n� 6 kat kadar 

artırmaktadır [71]. Benzer bulgulara dayanarak H. pylor� enfeks�yonlarının m�de kanser� r�sk�n� üç �la on kat artırdığı 

tahm�n ed�lmekted�r [61]. M�de kanser� et�yoloj�s�nde b�r r�sk faktörü olarak tanınmasına karşın, enfeks�yonların çoğu 

asemptomat�kt�r ve bu nedenle yüksek r�skl� hastalar dışında tarama ve tedav� programı gerekçelend�r�lemez [65, 72]. 

Bazı coğrafik farklılıklarla b�rl�kte, Dünya nüfusunun üçte �k�s�n�n H. pylor� �ç�n taşıyıcı olduğu b�l�nmekted�r. Buna karşın H. 

pylor�'n�n kolon�leşt�ğ� b�reyler�n sadece küçük b�r kısmında m�de kanser� gel�şmekted�r. M�de kanser�n�n gel�şmes�nde 

farklı H. pylor� suşlarının varlığı �le konakçı ve çevresel değ�şkenler�n durumları öneml�d�r. Bunun, m�de kanser�n�n 

patogenez�nde anahtar b�r mekan�zmayı oluşturan oks�dat�f stres ve DNA hasarının etk�ler�n� değ�şt�ren bakter�yel ve 

konakçı gen pol�morfizmler�nden kaynaklı olduğu düşünülmekted�r [69, 73]. M�de kanser� gel�ş�m�nde konakçının genet�k 

yapısının öneml� olduğu, HLA-DQ5 genot�p�ne sah�p H. pylor� hastalarında gastr�k atrofi ve �ntest�nal metaplaz�n�n daha 

sıklıkla gel�şt�ğ� gözlemler� �le desteklenmekted�r. Enfekte k�ş�n�n �mmün s�stem�n�n yapısı da kanser�n oluşması ve kl�n�k 

tablonun seyr�nde öneml� b�r rol oynar [61, 74].

Mukoza altında yer alan özgün lenfo�d dokudan gel�şen lenfoma MALT lenfoma (maltoma, mucosa assoc�ated 

lenfo�d t�ssue) olarak adlandırılır. İlk kez 1983'de Isaacson ve Wr�ght tarafından gastro�ntest�nal s�stemde tanımlanmış 

olan MALT lenfomanın en çok rastlandığı organ m�ded�r. Bunula b�rl�kte tükrük bezler�, t�rod, t�mus, konjunkt�va, gözyaşı 

bezler�, orb�ta, akc�ğer, meme, böbrek, c�lt, karac�ğer ve prostat g�b� b�rçok yerde de gel�şeb�l�r [75-77]. 

Gastr�k MALT lenfoma, s�nd�r�m s�stem�nde en sık görülen ekstranodal marj�nal zon lenfoması (MALT) olan, b�r B 

hücrel� Hodgk�n olmayan lenfomadır (NHL). Lenf nodlarının dışındak� dokularda veya organlarda başladığından 

ekstranodal olarak adlandırılır. MALT lenfomaları, benzer kl�n�k, patoloj�k, �mmünoloj�k ve moleküler özell�kler� paylaşan 

ve mukoza bölgeler�nde önceden var olan uzun sürel� lenfo�d prol�ferasyonu �le ortaya çıkan, düşük derecel� b�r 

ekstranodal B-hücrel� neoplazmalar grubundan oluşur [78]. Normal m�de mukozasında bulunmayan lenfo�d fool�küller H. 

pylor� enfeks�yonuna bağlı sekonder olarak gel�ş�rler. Maltomalı hastaların % 90'ından fazlasında H. pylor� enfeks�yonu 

saptanmış olması �le H. pylor�'n�n ant�b�yot�k tedav�s� �le tümörün rem�syona uğradığını gösteren çalışmalar d�kkat 

çek�c�d�r [61, 79].

Maltoma er�şk�n yaş hastalığıdır. Ağırlıklı olarak 50 yaş ve üzer�nde görülen maltoma yetm�şl� yaşlarda en yüksek 

değerlere ulaşır. Hastalık, ep�gastr�k ağrı, d�speps�, bulantı ve kusma g�b� özgün olmayan semptomlar �le ortaya çıkar. 

MALT, nad�r görülen b�r hastalıktır ve tüm m�de mal�gn�teler�n�n yaklaşık % 3-6'sını oluşturmaktadır. Kadınlarda b�raz 

daha sık görülen hastalığın kadın erkek oranı 1/1,5 olarak bel�rlenm�şt�r [75, 80]. 
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2. Chlamyd�a

Chlamyd�a her yerde bulunan, gram negat�f, kok şekl�nde, harekets�z, aerob�k, zorunlu hücre �ç� paraz�t� ve çok farklı 

�nsan hastalıklarından sorumlu b�r bakter� c�ns�d�r [81, 82]. Klam�dyalar d�ğer bakter�lerden farklı olarak elementer c�s�mc�k 

ve ret�küler c�s�mc�k olarak adlandırılan �k� form arasında dönüştükler� b�faz�k yaşam s�klusuna sah�pt�rler. Elementer 

c�s�mc�k enfekt�f olan, çevresel şartlara dayanıklı ve metabol�k olarak akt�f olmayan formudur. Ret�küler c�s�mc�k �se enfekt�f 

olan, metabol�k olarak akt�f ve hücre �ç�nde çoğalma özell�ğ�ne sah�p olan formudur. Dört farklı tür �çer�r; C. trachomat�s, C. 

pneumon�ae, C. ps�ttac� ve C. pecorum. C. trachomat�s ve C. pneumon�ae �nsanlarda yaygın patojenlerdend�r. C. ps�ttac� ve 

C. pecorum, temel olarak hayvanlarda görülmekle b�rl�kte C. ps�ttac�, �nsan solunum hastalıklarında da yer alab�l�r [83]. 

Kron�k ve �natçı enfeks�yonlara neden olma eğ�l�m� neden�yle potans�yel onkogen�k olarak görülürler.

Bu organ�zmalardan C. trachomat�s serv�kal d�splaz� ve serv�kal kanser [84-86], C. pneumon�ae akc�ğer kanser� ve 

kutenöz T hücrel� lenfoma [87-90], C. ps�ttac�'n�n �se oküler adneksal lenfoma g�b� farklı b�rçok kanser türü �le 

�l�şk�lend�r�ld�ğ� çeş�tl� seroloj�k ve ep�dem�yoloj�k çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, patojenler�n mal�gn�te gel�ş�m�ne 

hang� özgün mekan�zma �le katkı sunduğu tam olarak aydınlatılamamıştır.

C. trachomat�s günümüzde dünyada en sık rastlanan c�nsel yolla bulaşan hastalıkların en öneml� bakter�yel 

etkenler�nden b�r�d�r [91]. Dünya sağlık örgütü (WHO) düzenl� olarak, c�nsel yolla bulaşan ve tedav� ed�leb�l�r en yaygın 

enfeks�yonlardan dördünün küresel yükünü bel�rlemek �ç�n tahm�nler üretmekted�r: Söz konusu patojenler; klam�dya 

(Chlamyd�a trachomat�s), gonore (bel soğukluğu, Ne�sser�a gonorrhoeae), tr�chomon�as�s (Tr�chomonas vag�nal�s) ve 

syph�l�s (freng�, Treponema pall�dum) etkenler�d�r. Dünya sağlık örgütü klam�dya �ç�n 2016 yılı �ns�dansını 127,2 m�lyon 

vaka olarak tahm�n etm�şt�r [92]. Organ�zmanın farklı serot�pler� trahom, konjukt�v�t, serv�s�t, üretr�t, prokt�t, salp�nj�t, 

ep�d�d�m�t, yen�doğan pnömon� ve prostat�t g�b� farklı hastalıkların gel�ş�m�nden sorumludur. C. trachomat�s 

enfeks�yonlarının genç �nsanlarda % 2-25 g�b� yüksek oranlarda olduğu ve enfeks�yonların % 50-70'�n�n �se 

asemptomat�k seyrett�ğ� b�ld�r�lm�şt�r. Bu nedenle C. trachomat�s enfeks�yonlarının sadece % 10'luk kısmına tanı 

konulab�lmekted�r [82].

Serv�ks kanser� küresel çapta kadınlarda en sık görülen kanserlerdend�r. Serv�kal skuamöz hücre kanser�n�n 

et�yoloj�s�nde kron�k C. trachomat�s enfeks�yonunun öneml� b�r r�sk faktörü olduğuna da�r bulgular bulunmaktadır. Ancak, 

kanser gel�ş�m�nden sorumlu olası mekan�zmalar tam olarak b�l�nmemekted�r. Bununla b�rl�kte, araştırıcılar tarafından 

l�teratürde bazı mekan�zmalar öner�lm�şt�r. B�r görüşe göre; kron�k klam�dya enfeks�yonlarında, hem enflamasyonal 

cevap (s�totoks�k cevap oluşturan makrofajlardan), hem de bölünme süres�nce (serv�kal olgunlaşmada gerekl� olan 

hücre dışı matr�s�n parçalanmasını artıran serv�kal kerat�nos�tlerden) uzun sürel� ve yüksek konsantrasyonlarda reakt�f 

n�tr�k oks�t üret�l�r. Açığa çıkan n�trat�f ve oks�dat�f stres�n, DNA hasarlarının oluşumunu tet�kleyerek mal�gn�te gel�ş�m�ne 

neden olduğu öngörülmekted�r. D�ğer b�r görüşe göre de klam�dya enfeks�yonlarının konak hücre apoptoz�s�n� �nh�be 

edeb�lmes�, ısı şok prote�nler�n�n (HSPs) �mmün yanıtı bozması g�b� spes�fik mekan�zmalarla serv�kal kanser 

et�yoloj�s�nde doğrudan rol aldığı düşünülmekted�r. D�ğer b�r yaklaşım �se C. trachomat�s'� �nsan pap�lloma v�rüsü (HPV) 

enfeks�yonu, akt�f c�nsel yaşam, s�gara kullanımı g�b�  serv�kal  mal�gn�te gel�ş�m�ne neden olan faktörlere kofaktör olarak 

katkıda bulundukları tahm�n ed�lmekted�r [61, 84, 85, 93].

İlk kez 1965 yılında Tayvan'da tesp�t ed�len (TW-183) Chlamyd�a pneumon�ae'nın patojen�k rolü 1983 yılında 

Seattle'da farenj�tl� b�r hastadan alınan boğaz sürüntü örneğ�nden �zole ed�lmes� (AR-39) �le bel�rlenm�şt�r. Elektron 

m�kroskobu ve DNA d�z� anal�z� ver�ler� değerlend�r�lerek patojen C. pneumon�ae (TWAR) olarak adlandırılmıştır [94]. Tek 

b�r serovarı vardır. Solunum salgıları �le bulaşır.

Kron�k C. pneumon�ae enfeks�yonu �le artan Hsp-60 ekspresyonu konakçı �mmün hücreler�n�n ant�-Hsp-60 

ant�korları üretmeler� �ç�n sürekl� olarak �ndükler. Oluşturulan �mmün yanıt ve uzayan süreç sonucunda astım, felç, 

dejenerat�f eklem hastalıkları, ateroskleroz, koroner kalp hastalığı g�b� kron�k hastalıkların gel�şmes�ne yol açab�l�r veya 

katkıda bulunab�l�r [83].

Kron�k Chlamyd�a pneumon�ae enfeks�yonu �le küçük hücrel� ve skuamöz akc�ğer kanser� �le kutanöz T hücrel� 

lenfoma arasında b�r bağlantı olduğuna da�r b�rçok çalışma bulunmaktadır [87, 89, 90]. Akc�ğer kanserl� b�reylerde 

yüksek C. pneumon�ae ant�kor t�treler� gözlend�ğ� ve yüksek ant� C. pneumon�ae IgA ant�kor t�treler� olan k�ş�ler�n, 

akc�ğer�n küçük hücrel� kars�nom ve adenokars�nomları �ç�n �k� kat fazla r�sk taşıdığı �le bu r�sk�n s�gara �çen hastalarda 

daha da arttığına da�r bulgular bulunmaktadır [83]. Chaturved� vd. (2010) yaptıkları çalışma �le yüksek Chlamyd�a Hsp-60 

seropoz�t�fl�ğ� �le akc�ğer kanser� r�sk� arasında anlamlı b�r �l�şk� olduğunu gösterm�şlerd�r [95]. Tüm bulgular, �mmünoloj�k 

süreçler�n kısmen Chlamyd�a'nın kanserojen akt�v�tes�n�n temel�n� oluşturduğuna �şaret etmekted�r. Yapılan �n v�tro 

çalışmalar, sağlıklı b�reyler�n alveoler makrofajları tarafından salgılanan süperoks�t oks�jen rad�kaller� �le TNF- a, IL-1b 

ve IL-8 s�tok�nler�n�n akc�ğer dokusu ve DNA hasarına sebep olarak kanserogenez� başlatab�lecek öneml� b�r rol 

oynadığını gösterm�şt�r [96].

B. Protozoa ve Kanser

1. Cryptospor�d�um parvum

Dünya genel�nde yayılış gösteren �nsanda dah�l b�rçok vertebrata da akut gastroenter�t ve d�yareye sebep olan, 

Ap�complexa şubes�ne a�t b�r prot�st�r. Enfeks�yon, organ�zma tarafından oos�stler�n alınması �le başlar ve tüm yaşam 

döngüsü tek b�r konakçının mukozal ep�tel hücreler�nde tamamlanır. Organ�zma zorunlu hücre �ç� paraz�t�d�r [97]. 

Çoğunlukla �nce bağırsak ep�tel�n� enfekte eden paraz�t, ş�ddetl� enfeks�yonlarda farklı bağırsak bölgeler�ne de yayılış 

göstereb�l�r [98]. Örneğ�n; AIDS'l� hastaların kolon ep�tel�nde bulundukları göster�lm�şt�r [99].

Kr�ptospor�d�al enfeks�yonun, özell�kle gastro�ntest�nal s�stem neoplaz�s� �le �l�şk�l� olab�leceğ� düşünülmekted�r 

[100]. Polonya'da yapılan çalışmada kolorektal kanserl� hastaların % 18'�nde kr�ptospor�d�oz�s olduğu bel�rlenm�şt�r. [101, 

102]. Bu prevalans değer�, genel Avrupa nüfusuna oranla daha yüksekt�r [103]. D�ğer b�r çalışmada da Cryptospor�d�um'la 

enfekte HIV poz�t�f hastalarda kolorektal kanser�n görülme sıklığının genel popülasyona oranla daha yüksek olduğu 

bel�rlenm�şt�r [104, 105]. Ayrıca, ağır komb�ne �mmün yetmezl�kl� fareler �le yapılan çalışmalarda, Cryptospor�d�um 

enfeks�yonlarının gastro�ntest�nal neoplast�k değ�ş�mler� �ndükled�ğ� göster�lm�şt�r [44, 106, 107]. C. parvum �le �l�şk�l� çok 

sayıda düşük veya yüksek derecel� �ntraep�telyal, �ntramukozal veya �nvaz�v neoplaz�l� adenomlar s�nd�r�m s�stem�n�n 

m�de, duodenum ve �leoçekal bölge dah�l farklı b�rçok bölges�nde tesp�t ed�lm�şt�r [44].

C. parvum enfeks�yonu �ndüks�yonu �le gastro�ntest�nal neoplaz� gel�şm�n�n olası mekan�zmalarına yönel�k çeş�tl� 

bulgulardan bahsed�lmekted�r. Enfeks�yon taşıyan konakçı hücrelerde apoptoz �nh�b�syonunun gel�şt�ğ� gözlenm�şt�r. C. 

parvum �le enfekte HTC8 hücre kültürü kullanılarak yapılan çalışmada enfeks�yon süres�nde BCL2, c-Myc genler�n�n 

ekspresyonunun değ�şt�ğ� göster�lm�şt�r [108]. Ayrıca, fareler üzer�nde yapılan b�r çalışmada, C. parvum tarafından 

�ndüklenm�ş �leoçekal onkogenezde metabol�k yolaklardak� değ�ş�mler�n potans�yel �l�şk�s� göster�lm�şt�r. Enfekte 

farelerde Apc ve b-katen�n ekspresyonunda değ�ş�kl�kler saptanması, C. parvum tarafından �ndüklenm�ş neoplaz�de Wnt 

s�nyal yolaklarını �şaret etmekted�r. İmmünoh�stok�myasal çalışmalar bazolateral poz�syonda anormal b-katen�n 

lokasyonunu gösterm�şt�r. TEM �le yapılan çalışmalar, C. parvum'un konak hücre �skelet� akt�v�teler� �le çeş�tl� b�yoloj�k 

�şlemler�n� modüle edeb�ld�ğ�n� göstermekted�r [109].

2. Plasmod�um falc�parum

Plasmod�um, vertebrate ve �nsektlerde zorunlu paraz�t olan, ökaryot�k tek hücrel� organ�zmalardır. Malarya (sıtma), 

taşıyıcılığını s�vr�s�neğ�n yaptığı Plasmod�um c�ns�ne a�t beş türün neden olduğu b�r hastalıktır. Enfeks�yon, paraz�t�n 

sporozo�t formunun, Anofeles c�ns�ne a�t kan emen taşıyıcı d�ş� s�vr�s�nek tarafından konak organ�zmaya aktarılması �le 

başlar. Paraz�t önce karac�ğer hepatos�t hücreler�ne, sonrasında da kırmızı kan hücreler�ne geçerek çoğalırlar. Çoğalan 

Plasmod�um kırmızı kan hücreler�n�n rupturunada yol açar. Enfeks�yonun �lerlemes� �le çoğunlukla anem�n�n eşl�k ett�ğ� 

hals�zl�k, yüksek ateş, t�treme, baş ağrısı, bulantı - kusma, kas ağrısı, kanlı dışkılama ve �shal g�b� semptomlar ortaya 
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2. Chlamyd�a

Chlamyd�a her yerde bulunan, gram negat�f, kok şekl�nde, harekets�z, aerob�k, zorunlu hücre �ç� paraz�t� ve çok farklı 

�nsan hastalıklarından sorumlu b�r bakter� c�ns�d�r [81, 82]. Klam�dyalar d�ğer bakter�lerden farklı olarak elementer c�s�mc�k 

ve ret�küler c�s�mc�k olarak adlandırılan �k� form arasında dönüştükler� b�faz�k yaşam s�klusuna sah�pt�rler. Elementer 

c�s�mc�k enfekt�f olan, çevresel şartlara dayanıklı ve metabol�k olarak akt�f olmayan formudur. Ret�küler c�s�mc�k �se enfekt�f 

olan, metabol�k olarak akt�f ve hücre �ç�nde çoğalma özell�ğ�ne sah�p olan formudur. Dört farklı tür �çer�r; C. trachomat�s, C. 

pneumon�ae, C. ps�ttac� ve C. pecorum. C. trachomat�s ve C. pneumon�ae �nsanlarda yaygın patojenlerdend�r. C. ps�ttac� ve 

C. pecorum, temel olarak hayvanlarda görülmekle b�rl�kte C. ps�ttac�, �nsan solunum hastalıklarında da yer alab�l�r [83]. 

Kron�k ve �natçı enfeks�yonlara neden olma eğ�l�m� neden�yle potans�yel onkogen�k olarak görülürler.

Bu organ�zmalardan C. trachomat�s serv�kal d�splaz� ve serv�kal kanser [84-86], C. pneumon�ae akc�ğer kanser� ve 

kutenöz T hücrel� lenfoma [87-90], C. ps�ttac�'n�n �se oküler adneksal lenfoma g�b� farklı b�rçok kanser türü �le 

�l�şk�lend�r�ld�ğ� çeş�tl� seroloj�k ve ep�dem�yoloj�k çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, patojenler�n mal�gn�te gel�ş�m�ne 

hang� özgün mekan�zma �le katkı sunduğu tam olarak aydınlatılamamıştır.

C. trachomat�s günümüzde dünyada en sık rastlanan c�nsel yolla bulaşan hastalıkların en öneml� bakter�yel 

etkenler�nden b�r�d�r [91]. Dünya sağlık örgütü (WHO) düzenl� olarak, c�nsel yolla bulaşan ve tedav� ed�leb�l�r en yaygın 

enfeks�yonlardan dördünün küresel yükünü bel�rlemek �ç�n tahm�nler üretmekted�r: Söz konusu patojenler; klam�dya 

(Chlamyd�a trachomat�s), gonore (bel soğukluğu, Ne�sser�a gonorrhoeae), tr�chomon�as�s (Tr�chomonas vag�nal�s) ve 

syph�l�s (freng�, Treponema pall�dum) etkenler�d�r. Dünya sağlık örgütü klam�dya �ç�n 2016 yılı �ns�dansını 127,2 m�lyon 

vaka olarak tahm�n etm�şt�r [92]. Organ�zmanın farklı serot�pler� trahom, konjukt�v�t, serv�s�t, üretr�t, prokt�t, salp�nj�t, 

ep�d�d�m�t, yen�doğan pnömon� ve prostat�t g�b� farklı hastalıkların gel�ş�m�nden sorumludur. C. trachomat�s 

enfeks�yonlarının genç �nsanlarda % 2-25 g�b� yüksek oranlarda olduğu ve enfeks�yonların % 50-70'�n�n �se 

asemptomat�k seyrett�ğ� b�ld�r�lm�şt�r. Bu nedenle C. trachomat�s enfeks�yonlarının sadece % 10'luk kısmına tanı 

konulab�lmekted�r [82].

Serv�ks kanser� küresel çapta kadınlarda en sık görülen kanserlerdend�r. Serv�kal skuamöz hücre kanser�n�n 

et�yoloj�s�nde kron�k C. trachomat�s enfeks�yonunun öneml� b�r r�sk faktörü olduğuna da�r bulgular bulunmaktadır. Ancak, 

kanser gel�ş�m�nden sorumlu olası mekan�zmalar tam olarak b�l�nmemekted�r. Bununla b�rl�kte, araştırıcılar tarafından 

l�teratürde bazı mekan�zmalar öner�lm�şt�r. B�r görüşe göre; kron�k klam�dya enfeks�yonlarında, hem enflamasyonal 

cevap (s�totoks�k cevap oluşturan makrofajlardan), hem de bölünme süres�nce (serv�kal olgunlaşmada gerekl� olan 

hücre dışı matr�s�n parçalanmasını artıran serv�kal kerat�nos�tlerden) uzun sürel� ve yüksek konsantrasyonlarda reakt�f 

n�tr�k oks�t üret�l�r. Açığa çıkan n�trat�f ve oks�dat�f stres�n, DNA hasarlarının oluşumunu tet�kleyerek mal�gn�te gel�ş�m�ne 

neden olduğu öngörülmekted�r. D�ğer b�r görüşe göre de klam�dya enfeks�yonlarının konak hücre apoptoz�s�n� �nh�be 

edeb�lmes�, ısı şok prote�nler�n�n (HSPs) �mmün yanıtı bozması g�b� spes�fik mekan�zmalarla serv�kal kanser 

et�yoloj�s�nde doğrudan rol aldığı düşünülmekted�r. D�ğer b�r yaklaşım �se C. trachomat�s'� �nsan pap�lloma v�rüsü (HPV) 

enfeks�yonu, akt�f c�nsel yaşam, s�gara kullanımı g�b�  serv�kal  mal�gn�te gel�ş�m�ne neden olan faktörlere kofaktör olarak 

katkıda bulundukları tahm�n ed�lmekted�r [61, 84, 85, 93].

İlk kez 1965 yılında Tayvan'da tesp�t ed�len (TW-183) Chlamyd�a pneumon�ae'nın patojen�k rolü 1983 yılında 

Seattle'da farenj�tl� b�r hastadan alınan boğaz sürüntü örneğ�nden �zole ed�lmes� (AR-39) �le bel�rlenm�şt�r. Elektron 

m�kroskobu ve DNA d�z� anal�z� ver�ler� değerlend�r�lerek patojen C. pneumon�ae (TWAR) olarak adlandırılmıştır [94]. Tek 

b�r serovarı vardır. Solunum salgıları �le bulaşır.

Kron�k C. pneumon�ae enfeks�yonu �le artan Hsp-60 ekspresyonu konakçı �mmün hücreler�n�n ant�-Hsp-60 

ant�korları üretmeler� �ç�n sürekl� olarak �ndükler. Oluşturulan �mmün yanıt ve uzayan süreç sonucunda astım, felç, 

dejenerat�f eklem hastalıkları, ateroskleroz, koroner kalp hastalığı g�b� kron�k hastalıkların gel�şmes�ne yol açab�l�r veya 

katkıda bulunab�l�r [83].

Kron�k Chlamyd�a pneumon�ae enfeks�yonu �le küçük hücrel� ve skuamöz akc�ğer kanser� �le kutanöz T hücrel� 

lenfoma arasında b�r bağlantı olduğuna da�r b�rçok çalışma bulunmaktadır [87, 89, 90]. Akc�ğer kanserl� b�reylerde 

yüksek C. pneumon�ae ant�kor t�treler� gözlend�ğ� ve yüksek ant� C. pneumon�ae IgA ant�kor t�treler� olan k�ş�ler�n, 

akc�ğer�n küçük hücrel� kars�nom ve adenokars�nomları �ç�n �k� kat fazla r�sk taşıdığı �le bu r�sk�n s�gara �çen hastalarda 

daha da arttığına da�r bulgular bulunmaktadır [83]. Chaturved� vd. (2010) yaptıkları çalışma �le yüksek Chlamyd�a Hsp-60 

seropoz�t�fl�ğ� �le akc�ğer kanser� r�sk� arasında anlamlı b�r �l�şk� olduğunu gösterm�şlerd�r [95]. Tüm bulgular, �mmünoloj�k 

süreçler�n kısmen Chlamyd�a'nın kanserojen akt�v�tes�n�n temel�n� oluşturduğuna �şaret etmekted�r. Yapılan �n v�tro 

çalışmalar, sağlıklı b�reyler�n alveoler makrofajları tarafından salgılanan süperoks�t oks�jen rad�kaller� �le TNF- a, IL-1b 

ve IL-8 s�tok�nler�n�n akc�ğer dokusu ve DNA hasarına sebep olarak kanserogenez� başlatab�lecek öneml� b�r rol 

oynadığını gösterm�şt�r [96].

B. Protozoa ve Kanser

1. Cryptospor�d�um parvum

Dünya genel�nde yayılış gösteren �nsanda dah�l b�rçok vertebrata da akut gastroenter�t ve d�yareye sebep olan, 

Ap�complexa şubes�ne a�t b�r prot�st�r. Enfeks�yon, organ�zma tarafından oos�stler�n alınması �le başlar ve tüm yaşam 

döngüsü tek b�r konakçının mukozal ep�tel hücreler�nde tamamlanır. Organ�zma zorunlu hücre �ç� paraz�t�d�r [97]. 

Çoğunlukla �nce bağırsak ep�tel�n� enfekte eden paraz�t, ş�ddetl� enfeks�yonlarda farklı bağırsak bölgeler�ne de yayılış 

göstereb�l�r [98]. Örneğ�n; AIDS'l� hastaların kolon ep�tel�nde bulundukları göster�lm�şt�r [99].

Kr�ptospor�d�al enfeks�yonun, özell�kle gastro�ntest�nal s�stem neoplaz�s� �le �l�şk�l� olab�leceğ� düşünülmekted�r 

[100]. Polonya'da yapılan çalışmada kolorektal kanserl� hastaların % 18'�nde kr�ptospor�d�oz�s olduğu bel�rlenm�şt�r. [101, 

102]. Bu prevalans değer�, genel Avrupa nüfusuna oranla daha yüksekt�r [103]. D�ğer b�r çalışmada da Cryptospor�d�um'la 

enfekte HIV poz�t�f hastalarda kolorektal kanser�n görülme sıklığının genel popülasyona oranla daha yüksek olduğu 

bel�rlenm�şt�r [104, 105]. Ayrıca, ağır komb�ne �mmün yetmezl�kl� fareler �le yapılan çalışmalarda, Cryptospor�d�um 

enfeks�yonlarının gastro�ntest�nal neoplast�k değ�ş�mler� �ndükled�ğ� göster�lm�şt�r [44, 106, 107]. C. parvum �le �l�şk�l� çok 

sayıda düşük veya yüksek derecel� �ntraep�telyal, �ntramukozal veya �nvaz�v neoplaz�l� adenomlar s�nd�r�m s�stem�n�n 

m�de, duodenum ve �leoçekal bölge dah�l farklı b�rçok bölges�nde tesp�t ed�lm�şt�r [44].

C. parvum enfeks�yonu �ndüks�yonu �le gastro�ntest�nal neoplaz� gel�şm�n�n olası mekan�zmalarına yönel�k çeş�tl� 

bulgulardan bahsed�lmekted�r. Enfeks�yon taşıyan konakçı hücrelerde apoptoz �nh�b�syonunun gel�şt�ğ� gözlenm�şt�r. C. 

parvum �le enfekte HTC8 hücre kültürü kullanılarak yapılan çalışmada enfeks�yon süres�nde BCL2, c-Myc genler�n�n 

ekspresyonunun değ�şt�ğ� göster�lm�şt�r [108]. Ayrıca, fareler üzer�nde yapılan b�r çalışmada, C. parvum tarafından 

�ndüklenm�ş �leoçekal onkogenezde metabol�k yolaklardak� değ�ş�mler�n potans�yel �l�şk�s� göster�lm�şt�r. Enfekte 

farelerde Apc ve b-katen�n ekspresyonunda değ�ş�kl�kler saptanması, C. parvum tarafından �ndüklenm�ş neoplaz�de Wnt 

s�nyal yolaklarını �şaret etmekted�r. İmmünoh�stok�myasal çalışmalar bazolateral poz�syonda anormal b-katen�n 

lokasyonunu gösterm�şt�r. TEM �le yapılan çalışmalar, C. parvum'un konak hücre �skelet� akt�v�teler� �le çeş�tl� b�yoloj�k 

�şlemler�n� modüle edeb�ld�ğ�n� göstermekted�r [109].

2. Plasmod�um falc�parum

Plasmod�um, vertebrate ve �nsektlerde zorunlu paraz�t olan, ökaryot�k tek hücrel� organ�zmalardır. Malarya (sıtma), 

taşıyıcılığını s�vr�s�neğ�n yaptığı Plasmod�um c�ns�ne a�t beş türün neden olduğu b�r hastalıktır. Enfeks�yon, paraz�t�n 

sporozo�t formunun, Anofeles c�ns�ne a�t kan emen taşıyıcı d�ş� s�vr�s�nek tarafından konak organ�zmaya aktarılması �le 

başlar. Paraz�t önce karac�ğer hepatos�t hücreler�ne, sonrasında da kırmızı kan hücreler�ne geçerek çoğalırlar. Çoğalan 

Plasmod�um kırmızı kan hücreler�n�n rupturunada yol açar. Enfeks�yonun �lerlemes� �le çoğunlukla anem�n�n eşl�k ett�ğ� 

hals�zl�k, yüksek ateş, t�treme, baş ağrısı, bulantı - kusma, kas ağrısı, kanlı dışkılama ve �shal g�b� semptomlar ortaya 
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çıkar. Ş�ddetl� sıtma hastalığı çoklu organ fonks�yon bozukluğuna, komaya ve ölüme neden olab�l�r. Dünya sağlık örgütü 

ver�ler�ne göre 97 ülkede yaklaşık 3,4 m�lyar �nsanın sıtma enfeks�yonu r�sk� altındadır. Aynı raporda, 2012 yılında sıtmalı 

�nsan sayısının 207 m�lyon olduğu ve 627 b�n k�ş�n�n �se sıtma sonucunda öldüğü tahm�n ed�lmekted�r. Tüm sıtma 

ölümler�n�n % 90'ı Sahra altı Afr�ka ülkeler�nde gerçekleşmekted�r [110, 111].

Burk�tt lenfoma (BL), non-Hodgk�n lenfomaların nad�r görülen ve agres�f b�r çeş�d�d�r. Burk�tt lenfoma, tüm 

çocukluk çağı kanserler�n�n yarısı �le ve lenfoma teşh�sler�n�n �se % 90'ını oluşturmaktadır. Ekvator Afr�ka'nın “lenfoma 

kuşağı”nda endem�kt�r. Burk�tt lenfoması, Plasmod�um falc�parum enfeks�yonu �le bağlantılıdır. Burk�tt, 1960'lı yılların 

başlarında yaptığı çalışmada, Doğu ve Güney Afr�ka bölges�nde, sarkomöz lenfomanın �ns�dansını ve coğrafik dağılımını 

değerlend�rm�şt�r [112]. Sonuçlar, lenfomanın sıtma �le aynı sıcaklık ve yağış bölgeler�nde yayılışlarını �l�şk�l� bulmuştur. 

Kle�n (1982) tarafından yapılan çalışmada sıtma �le Epste�n Barr V�rüsü'nü (EBV) endem�k Burk�tt lenfomanın 

patogenez�nde kofaktör olarak tanımlamıştır [113].

BL et�yoloj�s�nde aşamalı b�r şek�lde �şleyen üç faktörr tanımlanmıştır. İlk�, erken çocukluk dönem�nde görülen EBV 

enfeks�yonu, �k�nc�s� sıtma ve sıtmanın, EBV �le enfekte olmuş B lenfos�tler�n�n pol�klonal prol�ferasyonuna etk�s�, 

üçüncüsü �se bu B hücreler�nde c-Myc onkogen�n� akt�ve ed�c� kromozomal translokasyonların gel�şmes� [114]. B 

hücreler�nde gerçekleşen translokasyon, 8. kromozomun q24 bandına lokal�ze Myc gen�n�n, 14, 2 veya 22. kromozom 

üzer�nde bulunan �mmünoglobul�n genler�n�n promotör bölgeler�n�n etrafına yönlend�r�r [115, 116]. Tüm bu özell�kler�nden 

dolayı BL, kanser�n çoklu m�krob�yal �ndüks�yonu ve genet�k temel�n� anlamak �ç�n sıklıkla model b�r hastalık olarak 

tanımlanır [111]. 

3. Tr�chomonas vag�nal�s

Tr�chomonas vag�nal�s monoksen b�r paraz�t olup kes�n konağı �nsandır. Dünya genel�nde en sık rastlanan, c�nsel 

yolla bulaşan ve tedav� ed�leb�l�r tr�chomon�os�s etken� paraz�t, �nsan üro-gen�tal s�stem�nde (vaj�na, prostat bez�) 

yaşayan, flagellalı b�r protozoondur. Dünya sağlık örgütü tr�chomon�os�s �ç�n 2016 yılında 156 m�lyon yen� vaka tahm�n 

etm�şt�r [92]. Paraz�t�n pr�mer bulaşma yolu c�nsel �l�şk�d�r. Septomlar 5 �la 20 gün g�b� kısa süre �çer�s�nde gel�şeb�l�rken, 

tedav� ed�lmeyen enfeks�yonlar aylarca - yıllarca süreb�l�r [117].

Tr�chomon�os�s �le serv�kal ve prostat neoplaz�s� arasında poz�t�f b�r korelasyonun olduğuna da�r b�rçok çalışma 

bulunmaktadır. Kanada, ABD, S�ngapur, Ç�n, F�nland�ya ve Mısır'da yapılan farklı çalışmalarda Tr�chomonas vag�nal�s 

enfeks�yonlu hastalarda serv�kal kanser r�sk�n�n olmayanlara nazaran çok daha fazla olduğu �stat�st�ksel anal�zlerle 

göster�lm�şt�r [44]. 1985-2016 yılları arası çalışmalra a�t ver�ler�n meta anal�z�n�n yapıldığı b�r çalışmada Tr�chomonas 

vag�nal�s �le enfekte olmuş k�ş�ler�n, daha yüksek serv�ks kanser� r�sk�ne sah�p olduğu göster�lm�şd�r. Tr�chomon�as�s ve 

serv�ks kanser� arasındak� �l�şk�de öneml� bölgesel ve ırksal farklılıklar olduğunun da göster�ld�ğ� çalışmada, kanser 

r�sk�n�n, özell�kle Human Pap�lloma V�rüsü �le b�rl�kte enfekte olan k�ş�lerde daha da arttığı gözlenm�şt�r [118].

Tedav� ed�lmeyen tr�chomon�as�s, üretradan prostata yükselerek, prostat kanser�n�n gel�ş�m�nde ve �lerlemes�nde 

rol oynadığı düşünülen kron�k prostat enfeks�yonuna neden olur [119]. Çalışmalar, kron�k prostat enfeks�yonlu 

erkeklerde, tr�chomonos�s varlığının, prostat kanser�n�n gel�ş�m�ne farklı ancak s�nerj�k etk�l� mekan�zmalar �le katkı 

sunduğunu gösterm�şt�r. (�) T. vag�nal�s'�n, konakçı ep�tel hücreler�nden �nterlök�n-8 ve monos�t kemoatraktan prote�n-1 

g�b� pro�nflamatuar genler g�b� çok sayıda ep�tel hücre gen�n�n ekspresyonunu artırdığı gözlenm�şt�r. Bu artış enfeks�yon 

bölges�ne çok sayıda nötrofil ve monos�t / makrofaj alımında rol oynar. İmmün yanıt oluşturan hücreler, DNA yıkımına 

sebep olab�len oks�jen ve azot bazlı reakt�f moleküller� salgılarlar. (��) T. vag�nal�s doğrudan konukçu ep�tel hücreler�n� l�z�z 

ederek, enflamatuar hücrelerden büyüme faktörler�n�n kontrollü salgılanmasını sağlayan hücresel yen�lenmey� 

tet�klerler. Ancak, büyüme faktörler�n�n kontrolsüz salınımı, prostat ep�tel hücreler�n�n aşırı çoğalmasına neden olarak 

genotoks�k enflamatuar b�r çevreye daha hassas olan prol�ferat�f hücreler�n sayısını artırır. (���) Üçüncüsü, T. vag�nal�s 

adezyonunun ayrıca, hücre ölümüne karşı koyucu ve hasarlı hücreler�n apoptozunu önleyeb�len s�klooks�genez-2 g�b� 

ant�apoptot�k genler�n ekspresyonunu arttırdığı gözlemlenm�şt�r [119].

C. Mantar ve Kanser

1. Cand�da alb�cans

İk� yüzden fazla türe sah�p olan ökaryot�k Cand�da vücutta yaygın olarak bulunan fırsatçı patojenlerd�r ve �mmün 

s�stem�n baskılandığı durumlarda gel�ş�rler. Hastane enfeks�yonu etkenler� arasında dünyada ön sıralarda yer almaktadır 

[120]. Kand�d�yaz�s, Cand�da c�ns� mayaların neden olduğu b�r mantar enfeks�yonudur. İnsanlarda en sık görülen 

kand�d�yaz�s etken� Cand�da alb�cans'tır. C. alb�cans �nsanlarda der� ve gastro�ntest�nal s�stem, gen�toür�ner s�stem ve 

solunum s�stem� mukozalarının normal florasında kommensal olarak bulunur ve vücudun d�ğer bölgeler�nde de 

bulunmakla b�rl�kte sıklıkla oral mukozada kolon�leş�r. 

Kand�d�yaz�s sıklıkla ağız, vaj�na, yemek borusu, karac�ğer, gastro�ntest�nal s�stem, solunum yolu ve c�ld� tutar. 

Yapılan b�r çalışmada, kand�d�yaz�s hastalarının hematoloj�k mal�gn�te, baş ve boyun, pankreas, c�lt ve t�ro�d kanser� g�b� 

genel kanser r�skler�n� anlamlı derecede yükseltt�ğ� öngörülmüştür [121, 122]. Cand�da'nın kanser� nasıl �ndükled�ğ�ne 

yönel�k olası bazı mekan�zmalar öner�lm�şt�r. Olası mekan�zmaların �lk; oral kanser�n başlatılmasında etk�n olduğu b�l�nen 

n�trozam�n g�b� b�leş�kler�n Cand�da tarafından üret�ld�ğ� ve kanser� �ndükled�ğ� şekl�nded�r. İk�nc� mekan�ma �se, 

enflamatuar sürec�n tet�kled�ğ�, s�tok�n üret�m� ve adezyon molekülü ekspresyonundak� artışın kanser gel�ş�m�n� 

destekled�ğ� şekl�nded�r [121].

D. Helm�ntler ve Kanser

Helm�nt enfeks�yonlarının kron�kleşmes�, �nsanlarda kanser gel�ş�m� �ç�n öneml� b�r faktör olarak kabul ed�lm�şt�r. 

Helm�ntler�n kanser et�yoloj�s�ndek� yer�n� bel�rlenmes�, karmaşık yaşam döngüler� ve uzun asemptomat�k latent 

dönemler� neden�yle oldukça zordur [123]. Çalışmalardan elde ed�len bulgulara göre, helm�nt�yaz�s �nsanlarda, (�) 

genet�k �nstab�l�teye neden olab�l�r ve (��) hücreler arası ve hücre �ç� �let�ş�m� etk�leyeb�l�r, n�hayet�nde �lt�haplanma yoluyla 

tümörün gel�şmes�ne, konakçı bağışıklık s�stem�n�n modülasyonuna ve konakçı hücrelerle etk�leş�me g�ren çözünür 

faktörler�n salgılanmasına yol açab�l�r [124]. Tüm bu süreçler kanserogenez� başlatıcı-gel�şt�r�c� faktörler olarak 

değerlend�r�lmekted�r.

Helm�ntler�n karac�ğer kelebeğ� (fluke) ve yassı solucanları �çeren Trematoda sınıfında yer alan paraz�tler�n 

kanserojen�te özell�kler� d�kkat çek�c�d�r. Op�sthorch�s v�verr�n� ve Clonorch�s s�nens�s karac�ğer trematodları 

kolanj�yokars�nom, kan trematodu Sch�stosoma haematob�um �se mesane kanser� �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Uluslararası 

Kanser Araştırma Ajansı'nca (IARC) kanser et�yoloj�s�nde b�r faktör olarak değerlend�r�len organ�zmalar Grup 1 

kanserojen olarak sınıflandırılmışlardır. Aynı c�nsler �ç�nde yer alan Sch�stosoma japon�cum Grup 2B, Sch�stosoma 

manson� Grup 3 ve Op�sthorch�s fel�neus �se Grup 3 kanserojen �ç�nde yerleşm�şt�r. 

1. Sch�stosoma haematob�um

Sch�stosom�as�s, kan trematodu Sch�stosoma c�ns�n�n neden olduğu enfeks�yonel b�r hastalıktır. Küresel ölçekte 

207 m�lyon tahm�n ed�len sch�stosom�as�s vakasının % 90'ı Sahra altı Afr�ka'da görülür [125]. Sch�stosom�as�s�n morb�d�te 

ve mortal�te değerler� d�kkate alındığında, Sch�stosoma, �nsanlar �ç�n en öneml� helm�nt paraz�t� olarak kabul ed�l�r.

S. haematob�um, d�o�kt�r (ayrı eşeyl�) ve yet�şk�n d�ş�, erkeğ�n j�nekoforal kanalında kopulo �ç�nde yaşar. Yet�şk�n 

solucanlar genell�kle �nsan �drar keses�n�n venüller�nde yaşarlar. Mesane �ç�ne geçen yumurtalar doku tahr�ş�ne ve 

sonrasında fibroz�se neden olur. Bu süreç, �nsanlarda kanserogenez�se katkıda bulunur. S. haematob�um mesane kanser� 

arasındak� �l�şk�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k Zamb�ya, Tanzanya, Kenya, Sudan g�b� ülkelerde yapılan farklı çalışmaların 

sonucunda; kanserl� dokularda S. haematob�um varlığına ve sch�stosom�as�s etk�l� hücre farklılaşmalarına yönel�k 

bulgular toplanmıştır [126].

S. haematob�um'un mesane kanser�n�n başlatılması ve gel�ş�m�nde kullandığı olası etk� mekan�zmaları van Tong vd. 

(2017) tarafından derlenm�şt�r [126]. Derlemeye göre, S. haematob�um �le sch�stosom�as�s etk�s�nde gerçekleşen ep�tel 
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çıkar. Ş�ddetl� sıtma hastalığı çoklu organ fonks�yon bozukluğuna, komaya ve ölüme neden olab�l�r. Dünya sağlık örgütü 

ver�ler�ne göre 97 ülkede yaklaşık 3,4 m�lyar �nsanın sıtma enfeks�yonu r�sk� altındadır. Aynı raporda, 2012 yılında sıtmalı 

�nsan sayısının 207 m�lyon olduğu ve 627 b�n k�ş�n�n �se sıtma sonucunda öldüğü tahm�n ed�lmekted�r. Tüm sıtma 

ölümler�n�n % 90'ı Sahra altı Afr�ka ülkeler�nde gerçekleşmekted�r [110, 111].

Burk�tt lenfoma (BL), non-Hodgk�n lenfomaların nad�r görülen ve agres�f b�r çeş�d�d�r. Burk�tt lenfoma, tüm 

çocukluk çağı kanserler�n�n yarısı �le ve lenfoma teşh�sler�n�n �se % 90'ını oluşturmaktadır. Ekvator Afr�ka'nın “lenfoma 

kuşağı”nda endem�kt�r. Burk�tt lenfoması, Plasmod�um falc�parum enfeks�yonu �le bağlantılıdır. Burk�tt, 1960'lı yılların 

başlarında yaptığı çalışmada, Doğu ve Güney Afr�ka bölges�nde, sarkomöz lenfomanın �ns�dansını ve coğrafik dağılımını 

değerlend�rm�şt�r [112]. Sonuçlar, lenfomanın sıtma �le aynı sıcaklık ve yağış bölgeler�nde yayılışlarını �l�şk�l� bulmuştur. 

Kle�n (1982) tarafından yapılan çalışmada sıtma �le Epste�n Barr V�rüsü'nü (EBV) endem�k Burk�tt lenfomanın 

patogenez�nde kofaktör olarak tanımlamıştır [113].

BL et�yoloj�s�nde aşamalı b�r şek�lde �şleyen üç faktörr tanımlanmıştır. İlk�, erken çocukluk dönem�nde görülen EBV 

enfeks�yonu, �k�nc�s� sıtma ve sıtmanın, EBV �le enfekte olmuş B lenfos�tler�n�n pol�klonal prol�ferasyonuna etk�s�, 

üçüncüsü �se bu B hücreler�nde c-Myc onkogen�n� akt�ve ed�c� kromozomal translokasyonların gel�şmes� [114]. B 

hücreler�nde gerçekleşen translokasyon, 8. kromozomun q24 bandına lokal�ze Myc gen�n�n, 14, 2 veya 22. kromozom 

üzer�nde bulunan �mmünoglobul�n genler�n�n promotör bölgeler�n�n etrafına yönlend�r�r [115, 116]. Tüm bu özell�kler�nden 

dolayı BL, kanser�n çoklu m�krob�yal �ndüks�yonu ve genet�k temel�n� anlamak �ç�n sıklıkla model b�r hastalık olarak 

tanımlanır [111]. 

3. Tr�chomonas vag�nal�s

Tr�chomonas vag�nal�s monoksen b�r paraz�t olup kes�n konağı �nsandır. Dünya genel�nde en sık rastlanan, c�nsel 

yolla bulaşan ve tedav� ed�leb�l�r tr�chomon�os�s etken� paraz�t, �nsan üro-gen�tal s�stem�nde (vaj�na, prostat bez�) 

yaşayan, flagellalı b�r protozoondur. Dünya sağlık örgütü tr�chomon�os�s �ç�n 2016 yılında 156 m�lyon yen� vaka tahm�n 

etm�şt�r [92]. Paraz�t�n pr�mer bulaşma yolu c�nsel �l�şk�d�r. Septomlar 5 �la 20 gün g�b� kısa süre �çer�s�nde gel�şeb�l�rken, 

tedav� ed�lmeyen enfeks�yonlar aylarca - yıllarca süreb�l�r [117].

Tr�chomon�os�s �le serv�kal ve prostat neoplaz�s� arasında poz�t�f b�r korelasyonun olduğuna da�r b�rçok çalışma 

bulunmaktadır. Kanada, ABD, S�ngapur, Ç�n, F�nland�ya ve Mısır'da yapılan farklı çalışmalarda Tr�chomonas vag�nal�s 

enfeks�yonlu hastalarda serv�kal kanser r�sk�n�n olmayanlara nazaran çok daha fazla olduğu �stat�st�ksel anal�zlerle 

göster�lm�şt�r [44]. 1985-2016 yılları arası çalışmalra a�t ver�ler�n meta anal�z�n�n yapıldığı b�r çalışmada Tr�chomonas 

vag�nal�s �le enfekte olmuş k�ş�ler�n, daha yüksek serv�ks kanser� r�sk�ne sah�p olduğu göster�lm�şd�r. Tr�chomon�as�s ve 

serv�ks kanser� arasındak� �l�şk�de öneml� bölgesel ve ırksal farklılıklar olduğunun da göster�ld�ğ� çalışmada, kanser 

r�sk�n�n, özell�kle Human Pap�lloma V�rüsü �le b�rl�kte enfekte olan k�ş�lerde daha da arttığı gözlenm�şt�r [118].

Tedav� ed�lmeyen tr�chomon�as�s, üretradan prostata yükselerek, prostat kanser�n�n gel�ş�m�nde ve �lerlemes�nde 

rol oynadığı düşünülen kron�k prostat enfeks�yonuna neden olur [119]. Çalışmalar, kron�k prostat enfeks�yonlu 

erkeklerde, tr�chomonos�s varlığının, prostat kanser�n�n gel�ş�m�ne farklı ancak s�nerj�k etk�l� mekan�zmalar �le katkı 

sunduğunu gösterm�şt�r. (�) T. vag�nal�s'�n, konakçı ep�tel hücreler�nden �nterlök�n-8 ve monos�t kemoatraktan prote�n-1 

g�b� pro�nflamatuar genler g�b� çok sayıda ep�tel hücre gen�n�n ekspresyonunu artırdığı gözlenm�şt�r. Bu artış enfeks�yon 

bölges�ne çok sayıda nötrofil ve monos�t / makrofaj alımında rol oynar. İmmün yanıt oluşturan hücreler, DNA yıkımına 

sebep olab�len oks�jen ve azot bazlı reakt�f moleküller� salgılarlar. (��) T. vag�nal�s doğrudan konukçu ep�tel hücreler�n� l�z�z 

ederek, enflamatuar hücrelerden büyüme faktörler�n�n kontrollü salgılanmasını sağlayan hücresel yen�lenmey� 

tet�klerler. Ancak, büyüme faktörler�n�n kontrolsüz salınımı, prostat ep�tel hücreler�n�n aşırı çoğalmasına neden olarak 

genotoks�k enflamatuar b�r çevreye daha hassas olan prol�ferat�f hücreler�n sayısını artırır. (���) Üçüncüsü, T. vag�nal�s 

adezyonunun ayrıca, hücre ölümüne karşı koyucu ve hasarlı hücreler�n apoptozunu önleyeb�len s�klooks�genez-2 g�b� 

ant�apoptot�k genler�n ekspresyonunu arttırdığı gözlemlenm�şt�r [119].

C. Mantar ve Kanser

1. Cand�da alb�cans

İk� yüzden fazla türe sah�p olan ökaryot�k Cand�da vücutta yaygın olarak bulunan fırsatçı patojenlerd�r ve �mmün 

s�stem�n baskılandığı durumlarda gel�ş�rler. Hastane enfeks�yonu etkenler� arasında dünyada ön sıralarda yer almaktadır 

[120]. Kand�d�yaz�s, Cand�da c�ns� mayaların neden olduğu b�r mantar enfeks�yonudur. İnsanlarda en sık görülen 

kand�d�yaz�s etken� Cand�da alb�cans'tır. C. alb�cans �nsanlarda der� ve gastro�ntest�nal s�stem, gen�toür�ner s�stem ve 

solunum s�stem� mukozalarının normal florasında kommensal olarak bulunur ve vücudun d�ğer bölgeler�nde de 

bulunmakla b�rl�kte sıklıkla oral mukozada kolon�leş�r. 

Kand�d�yaz�s sıklıkla ağız, vaj�na, yemek borusu, karac�ğer, gastro�ntest�nal s�stem, solunum yolu ve c�ld� tutar. 

Yapılan b�r çalışmada, kand�d�yaz�s hastalarının hematoloj�k mal�gn�te, baş ve boyun, pankreas, c�lt ve t�ro�d kanser� g�b� 

genel kanser r�skler�n� anlamlı derecede yükseltt�ğ� öngörülmüştür [121, 122]. Cand�da'nın kanser� nasıl �ndükled�ğ�ne 

yönel�k olası bazı mekan�zmalar öner�lm�şt�r. Olası mekan�zmaların �lk; oral kanser�n başlatılmasında etk�n olduğu b�l�nen 

n�trozam�n g�b� b�leş�kler�n Cand�da tarafından üret�ld�ğ� ve kanser� �ndükled�ğ� şekl�nded�r. İk�nc� mekan�ma �se, 

enflamatuar sürec�n tet�kled�ğ�, s�tok�n üret�m� ve adezyon molekülü ekspresyonundak� artışın kanser gel�ş�m�n� 

destekled�ğ� şekl�nded�r [121].

D. Helm�ntler ve Kanser

Helm�nt enfeks�yonlarının kron�kleşmes�, �nsanlarda kanser gel�ş�m� �ç�n öneml� b�r faktör olarak kabul ed�lm�şt�r. 

Helm�ntler�n kanser et�yoloj�s�ndek� yer�n� bel�rlenmes�, karmaşık yaşam döngüler� ve uzun asemptomat�k latent 

dönemler� neden�yle oldukça zordur [123]. Çalışmalardan elde ed�len bulgulara göre, helm�nt�yaz�s �nsanlarda, (�) 

genet�k �nstab�l�teye neden olab�l�r ve (��) hücreler arası ve hücre �ç� �let�ş�m� etk�leyeb�l�r, n�hayet�nde �lt�haplanma yoluyla 

tümörün gel�şmes�ne, konakçı bağışıklık s�stem�n�n modülasyonuna ve konakçı hücrelerle etk�leş�me g�ren çözünür 

faktörler�n salgılanmasına yol açab�l�r [124]. Tüm bu süreçler kanserogenez� başlatıcı-gel�şt�r�c� faktörler olarak 

değerlend�r�lmekted�r.

Helm�ntler�n karac�ğer kelebeğ� (fluke) ve yassı solucanları �çeren Trematoda sınıfında yer alan paraz�tler�n 

kanserojen�te özell�kler� d�kkat çek�c�d�r. Op�sthorch�s v�verr�n� ve Clonorch�s s�nens�s karac�ğer trematodları 

kolanj�yokars�nom, kan trematodu Sch�stosoma haematob�um �se mesane kanser� �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Uluslararası 

Kanser Araştırma Ajansı'nca (IARC) kanser et�yoloj�s�nde b�r faktör olarak değerlend�r�len organ�zmalar Grup 1 

kanserojen olarak sınıflandırılmışlardır. Aynı c�nsler �ç�nde yer alan Sch�stosoma japon�cum Grup 2B, Sch�stosoma 

manson� Grup 3 ve Op�sthorch�s fel�neus �se Grup 3 kanserojen �ç�nde yerleşm�şt�r. 

1. Sch�stosoma haematob�um

Sch�stosom�as�s, kan trematodu Sch�stosoma c�ns�n�n neden olduğu enfeks�yonel b�r hastalıktır. Küresel ölçekte 

207 m�lyon tahm�n ed�len sch�stosom�as�s vakasının % 90'ı Sahra altı Afr�ka'da görülür [125]. Sch�stosom�as�s�n morb�d�te 

ve mortal�te değerler� d�kkate alındığında, Sch�stosoma, �nsanlar �ç�n en öneml� helm�nt paraz�t� olarak kabul ed�l�r.

S. haematob�um, d�o�kt�r (ayrı eşeyl�) ve yet�şk�n d�ş�, erkeğ�n j�nekoforal kanalında kopulo �ç�nde yaşar. Yet�şk�n 

solucanlar genell�kle �nsan �drar keses�n�n venüller�nde yaşarlar. Mesane �ç�ne geçen yumurtalar doku tahr�ş�ne ve 

sonrasında fibroz�se neden olur. Bu süreç, �nsanlarda kanserogenez�se katkıda bulunur. S. haematob�um mesane kanser� 

arasındak� �l�şk�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k Zamb�ya, Tanzanya, Kenya, Sudan g�b� ülkelerde yapılan farklı çalışmaların 

sonucunda; kanserl� dokularda S. haematob�um varlığına ve sch�stosom�as�s etk�l� hücre farklılaşmalarına yönel�k 

bulgular toplanmıştır [126].

S. haematob�um'un mesane kanser�n�n başlatılması ve gel�ş�m�nde kullandığı olası etk� mekan�zmaları van Tong vd. 

(2017) tarafından derlenm�şt�r [126]. Derlemeye göre, S. haematob�um �le sch�stosom�as�s etk�s�nde gerçekleşen ep�tel 
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hasarı, kron�k enflamatuar süreçler ve oks�dat�f stres g�b� faktörler mesane kanser�n�n oluşumu ve gel�ş�m�nde etk�l� 

mekan�zmalar olarak öngörülmekted�r. Sch�stosoma yumurtaları tarafından �ndüklenen fibroz�s, konakçı hücreler�n 

prol�ferasyonunu, h�perplaz�s�n� ve metaplaz�s�n� değ�şt�rerek karserogenez� �ndükleyeb�l�r. Ayrıca, ortam da bulunan 

n�trosam�nler, 8-oksodG, �drar b-glukuron�daz ve s�klooks�jenaz-2 sev�yeler�n�n artması kanserleşmey� başlatab�l�r. 

Genel olarak, S. haematob�um türevl� kanserojenler, kron�k enflamasyon ve oks�dat�f stres yoluyla, p53, RB 

(ret�noblastoma prote�n�), EGFR (ep�dermal büyüme faktörü reseptörü) ve ERBB2 (erb-b2 reseptör t�roz�n k�naz) g�b� 

onkogenlerde DNA hasarına ve somat�k mutasyonlara yol açab�l�rler. Ürogen�tal sch�stosom�as�s sırasında mesanen�n 

�nvaz�v skuamöz hücrel� kars�nomlarında bu onkogenlerde kromozomal hasar ve somat�k mutasyonlar sıklıkla 

gözlenmekted�r [126].

2. Op�storch�s v�verr�n�

Karac�ğer trematodu olan Op�sthorch�s v�verr�n� safra kanalı enfeks�yonu olan op�sthorch�as�s etken�d�r. Yet�şk�n 

Op�sthorch�s v�verr�n� yumurtalarını, konakçısı olan �nsanın dışkısı �le dışarıya atarlar. Tatlı suya geçen yumurtalar �lk ara 

konakçısı olan B�thyn�a c�ns� tatlısu salyangozunda gel�ş�rler, ardından �k�nc� ara konakçısı olan Cypr�n�dae fam�lyasından 

balıklara geçerler. Paraz�tler balıkları y�yen �nsanlara geçerek yet�şk�n formlarına gel�şerek safra kanalına yerleş�rler. 

Op�sthorch�s v�verr�n�'n�n neden olduğu op�sthorch�as�s Tayland, Laos, V�etnam ve Kamboçya dah�l olmak üzere 

Güneydoğu Asya'da yaygın görülen öneml� b�r halk sağlığı sorunudur. Hafif semptomlar d�speps�, karın ağrısı, kabızlık 

veya d�yared�r. Kron�k enfeks�yonla, semptomlar daha ş�ddetl� olab�l�r ve hepatomegal�, yeters�z beslenme görüleb�l�r. 

Nad�r durumlarda, kolanj�t, koles�st�t ve kolanj�okars�nom gel�şeb�l�r. Patoloj�k durum enfeks�yon süres� ve yoğunluğu �le 

�l�şk�l� olduğu düşünülmekted�r [127].

O. v�verr�n� enfeks�yonu �le kolanj�okars�nom �ndüks�yonunun paraz�t tarafından salgılanan moleküller�n, konakçı 

hücreler�n kontrolsüz pol�ferasyonuna yol açab�lmes�nden kaynaklandığı düşünülmekted�r. Op�sthorch�s'ten türet�len 

d�met�ln�trosam�n�n uygulandığı deney hayvanında kolanj�okars�nomayı �ndükleyeb�ld�ğ� bel�rlenm�şt�r. Ayrıca, 

op�sthorch�as�sl� k�ş�ler�n vücut sıvılarında N-n�troso b�leş�kler�n öncüller�n�n sev�yeler�n�n yükseld�ğ�n� gösterm�şlerd�r 

[126, 128]. Paraz�t kaynaklı granül�n safra kanalı hücreler�n�n prol�ferasyona neden olab�l�rken, th�oredoks�n (TRX) ve 

th�oredoks�n peroks�daz (TPX) apoptozu önleyeb�l�r. O. v�verr�n� ekstraktında, potans�yel kanserojen b�leş�kler olan yen� 

oks�sterol türevler� tanımlanmıştır. Tüm bu bulgular, O. v�verr�n� enfeks�yonunun kolanj�okars�nomayı nasıl 

�ndükleyeb�ld�ğ�ne da�r olası mekan�zmaları �şaret etmekted�r.

3. Clonorch�s s�nens�s

Clonorch�s s�nens�s, Doğu Asya'ya özgü, gıda kaynaklı b�r zoonot�k karac�ğer trematodudur. Güney Kore, kuzey 

V�etnam, Ç�n ve Doğu Rusya'yı �ç�ne alan sınırlı bölgelerde yaygın görülürler [129]. Clonorch�s s�nens�s, O. v�verr�n� �le 

benzer yaşam döngüsüne sah�pt�r. İlk ara konak, çeş�tl� H�drob��dae salyangoz türler�d�r ve 100'den fazla tatlı su balığı 

türü, �k�nc� ara konak olarak görev yapar. İnsanlar ve balık y�yen memel�ler, balıkları y�yerek enfekte olurlar. Yapılmış çok 

sayıda çalışma �le �nsanlarda kanserojenl�ğ� göster�lm�ş olan paraz�t, IARC çalışma grubu tarafından 2012 yılında Grup 1 

b�r b�yoloj�k kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. 

İlk kez 1919 yılında C. s�nens�s enfeks�yonu �le �l�şk�l� karac�ğer kars�nomundan bahsed�lm�şt�r [130]. Ç�n, Güney Kore 

ve Hong Kong'ta yapılmış farklı çalışmalarda kolanj�okars�nomlu (ve hepatoselüler kars�nomlu) hastalarda C. s�nens�s 

enfeks�yonu görülme sıklığı �stat�st�ksel olarak değerlend�r�lm�ş ve anlamlı Sonuçlar bulunmuştur [123].

Kron�k C. s�nens�s enfeks�yonun kanserogenez� başlatıcı-gel�şt�r�c� etk�ler� �ç�n farklı bazı mekan�zmalar 

öner�lm�şt�r. Paraz�tler tarafından �ndüklenen safra kanalı �rr�tasyonu, d�splaz� aşaması boyunca kolanj�okars�nomunun 

gel�ş�m�nde k�l�t b�r rol oynar. Pol�ferat�f özell�kl� kanal hücreler�, sağlıklı hücrelerde kanser �ndükleyemeyecek kadar 

düşük sev�lerde k�, kanserojenler�n tümör başlatıcı etk�ler�ne karşı aşırı duyarlı olab�l�rler [123]. C. s�nens�s 

enfeks�yonunun konakçı hepatos�tlerdek� d�ferans�yel gen ekspresyonu üzer�ndek� etk�s�n� değerlend�rmek �ç�n, farklı 

zamanlarda C. s�nens�s'�n boşaltım / salgı ürünler� �le muamele ed�lm�ş �nsan kolanj�okars�nom hücre hattı HuCCT1'�n gen 

ekspresyonundak� değ�ş�kl�kler �ncelenm�şt�r. Uygulama �le 435 gen�n değ�şt�ğ� tanımlanmıştır. Boşaltım / salgı ürünler� 

�le muamele sonrasında, bu prote�nlerden 31'�n�n arttığı, 35'�n�n �se �k� katından fazla azaldığı bel�rlenm�şt�r. Değ�ş�m 

gözlenen bu genler fonks�yonlarına göre kümelend�ğ�nde b�rçoğunun kanserogenezde öneml� poatans�yelere sah�p 

hücre döngüsü, onkogenez, prote�n mod�fikasyonu, bağışıklık, s�nyal �let�m�, hücre yapısı ve gel�ş�msel süreçlerle �lg�l� 

olduğu görülmüştür [123, 131].

4. Sonuç

Kanser et�yoloj�s�nde farklı enfeks�yöz ajanların fonks�yonel roller�n�n bel�rlenmes� kanser tedav�s�nde, farklı ant�-

enfeks�yöz ajanların önley�c� ve terapöt�k ajan olarak kullanılması mümkün hale gelmekted�r. Bu nedenle, farklı 

enfeks�yonların kanser gel�ş�m�ndek� k�l�t roller� hakkında toplumda farkındalık yaratmak ve enfeks�yon �le kanser� 

önleme de kullanışlı koruyucu tedb�rler konusunda �nsanların eğ�t�lmes� çok öneml�d�r [45].
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hasarı, kron�k enflamatuar süreçler ve oks�dat�f stres g�b� faktörler mesane kanser�n�n oluşumu ve gel�ş�m�nde etk�l� 

mekan�zmalar olarak öngörülmekted�r. Sch�stosoma yumurtaları tarafından �ndüklenen fibroz�s, konakçı hücreler�n 

prol�ferasyonunu, h�perplaz�s�n� ve metaplaz�s�n� değ�şt�rerek karserogenez� �ndükleyeb�l�r. Ayrıca, ortam da bulunan 

n�trosam�nler, 8-oksodG, �drar b-glukuron�daz ve s�klooks�jenaz-2 sev�yeler�n�n artması kanserleşmey� başlatab�l�r. 

Genel olarak, S. haematob�um türevl� kanserojenler, kron�k enflamasyon ve oks�dat�f stres yoluyla, p53, RB 

(ret�noblastoma prote�n�), EGFR (ep�dermal büyüme faktörü reseptörü) ve ERBB2 (erb-b2 reseptör t�roz�n k�naz) g�b� 

onkogenlerde DNA hasarına ve somat�k mutasyonlara yol açab�l�rler. Ürogen�tal sch�stosom�as�s sırasında mesanen�n 

�nvaz�v skuamöz hücrel� kars�nomlarında bu onkogenlerde kromozomal hasar ve somat�k mutasyonlar sıklıkla 

gözlenmekted�r [126].

2. Op�storch�s v�verr�n�

Karac�ğer trematodu olan Op�sthorch�s v�verr�n� safra kanalı enfeks�yonu olan op�sthorch�as�s etken�d�r. Yet�şk�n 

Op�sthorch�s v�verr�n� yumurtalarını, konakçısı olan �nsanın dışkısı �le dışarıya atarlar. Tatlı suya geçen yumurtalar �lk ara 

konakçısı olan B�thyn�a c�ns� tatlısu salyangozunda gel�ş�rler, ardından �k�nc� ara konakçısı olan Cypr�n�dae fam�lyasından 

balıklara geçerler. Paraz�tler balıkları y�yen �nsanlara geçerek yet�şk�n formlarına gel�şerek safra kanalına yerleş�rler. 

Op�sthorch�s v�verr�n�'n�n neden olduğu op�sthorch�as�s Tayland, Laos, V�etnam ve Kamboçya dah�l olmak üzere 

Güneydoğu Asya'da yaygın görülen öneml� b�r halk sağlığı sorunudur. Hafif semptomlar d�speps�, karın ağrısı, kabızlık 

veya d�yared�r. Kron�k enfeks�yonla, semptomlar daha ş�ddetl� olab�l�r ve hepatomegal�, yeters�z beslenme görüleb�l�r. 

Nad�r durumlarda, kolanj�t, koles�st�t ve kolanj�okars�nom gel�şeb�l�r. Patoloj�k durum enfeks�yon süres� ve yoğunluğu �le 

�l�şk�l� olduğu düşünülmekted�r [127].

O. v�verr�n� enfeks�yonu �le kolanj�okars�nom �ndüks�yonunun paraz�t tarafından salgılanan moleküller�n, konakçı 

hücreler�n kontrolsüz pol�ferasyonuna yol açab�lmes�nden kaynaklandığı düşünülmekted�r. Op�sthorch�s'ten türet�len 

d�met�ln�trosam�n�n uygulandığı deney hayvanında kolanj�okars�nomayı �ndükleyeb�ld�ğ� bel�rlenm�şt�r. Ayrıca, 

op�sthorch�as�sl� k�ş�ler�n vücut sıvılarında N-n�troso b�leş�kler�n öncüller�n�n sev�yeler�n�n yükseld�ğ�n� gösterm�şlerd�r 

[126, 128]. Paraz�t kaynaklı granül�n safra kanalı hücreler�n�n prol�ferasyona neden olab�l�rken, th�oredoks�n (TRX) ve 

th�oredoks�n peroks�daz (TPX) apoptozu önleyeb�l�r. O. v�verr�n� ekstraktında, potans�yel kanserojen b�leş�kler olan yen� 

oks�sterol türevler� tanımlanmıştır. Tüm bu bulgular, O. v�verr�n� enfeks�yonunun kolanj�okars�nomayı nasıl 

�ndükleyeb�ld�ğ�ne da�r olası mekan�zmaları �şaret etmekted�r.

3. Clonorch�s s�nens�s

Clonorch�s s�nens�s, Doğu Asya'ya özgü, gıda kaynaklı b�r zoonot�k karac�ğer trematodudur. Güney Kore, kuzey 

V�etnam, Ç�n ve Doğu Rusya'yı �ç�ne alan sınırlı bölgelerde yaygın görülürler [129]. Clonorch�s s�nens�s, O. v�verr�n� �le 

benzer yaşam döngüsüne sah�pt�r. İlk ara konak, çeş�tl� H�drob��dae salyangoz türler�d�r ve 100'den fazla tatlı su balığı 

türü, �k�nc� ara konak olarak görev yapar. İnsanlar ve balık y�yen memel�ler, balıkları y�yerek enfekte olurlar. Yapılmış çok 

sayıda çalışma �le �nsanlarda kanserojenl�ğ� göster�lm�ş olan paraz�t, IARC çalışma grubu tarafından 2012 yılında Grup 1 

b�r b�yoloj�k kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. 

İlk kez 1919 yılında C. s�nens�s enfeks�yonu �le �l�şk�l� karac�ğer kars�nomundan bahsed�lm�şt�r [130]. Ç�n, Güney Kore 

ve Hong Kong'ta yapılmış farklı çalışmalarda kolanj�okars�nomlu (ve hepatoselüler kars�nomlu) hastalarda C. s�nens�s 

enfeks�yonu görülme sıklığı �stat�st�ksel olarak değerlend�r�lm�ş ve anlamlı Sonuçlar bulunmuştur [123].

Kron�k C. s�nens�s enfeks�yonun kanserogenez� başlatıcı-gel�şt�r�c� etk�ler� �ç�n farklı bazı mekan�zmalar 

öner�lm�şt�r. Paraz�tler tarafından �ndüklenen safra kanalı �rr�tasyonu, d�splaz� aşaması boyunca kolanj�okars�nomunun 

gel�ş�m�nde k�l�t b�r rol oynar. Pol�ferat�f özell�kl� kanal hücreler�, sağlıklı hücrelerde kanser �ndükleyemeyecek kadar 

düşük sev�lerde k�, kanserojenler�n tümör başlatıcı etk�ler�ne karşı aşırı duyarlı olab�l�rler [123]. C. s�nens�s 

enfeks�yonunun konakçı hepatos�tlerdek� d�ferans�yel gen ekspresyonu üzer�ndek� etk�s�n� değerlend�rmek �ç�n, farklı 

zamanlarda C. s�nens�s'�n boşaltım / salgı ürünler� �le muamele ed�lm�ş �nsan kolanj�okars�nom hücre hattı HuCCT1'�n gen 

ekspresyonundak� değ�ş�kl�kler �ncelenm�şt�r. Uygulama �le 435 gen�n değ�şt�ğ� tanımlanmıştır. Boşaltım / salgı ürünler� 

�le muamele sonrasında, bu prote�nlerden 31'�n�n arttığı, 35'�n�n �se �k� katından fazla azaldığı bel�rlenm�şt�r. Değ�ş�m 

gözlenen bu genler fonks�yonlarına göre kümelend�ğ�nde b�rçoğunun kanserogenezde öneml� poatans�yelere sah�p 

hücre döngüsü, onkogenez, prote�n mod�fikasyonu, bağışıklık, s�nyal �let�m�, hücre yapısı ve gel�ş�msel süreçlerle �lg�l� 

olduğu görülmüştür [123, 131].

4. Sonuç

Kanser et�yoloj�s�nde farklı enfeks�yöz ajanların fonks�yonel roller�n�n bel�rlenmes� kanser tedav�s�nde, farklı ant�-

enfeks�yöz ajanların önley�c� ve terapöt�k ajan olarak kullanılması mümkün hale gelmekted�r. Bu nedenle, farklı 

enfeks�yonların kanser gel�ş�m�ndek� k�l�t roller� hakkında toplumda farkındalık yaratmak ve enfeks�yon �le kanser� 

önleme de kullanışlı koruyucu tedb�rler konusunda �nsanların eğ�t�lmes� çok öneml�d�r [45].
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ÖZET

Kanser oluşumunun çevre �le, çevren�n bes�n ve beslenme �le yakından �l�şk�s� vardır. Değ�şt�r�leb�len kanser r�sk 

faktörler� arasında yer alan beslenme  %10-70 oranında kanser �le �l�şk�l�d�r. Kanser�n büyük çoğunluğunun bas�t 

uygulanab�l�r yaşam tarzı değ�ş�kl�kler�yle önleneb�leceğ� bel�rt�lmekted�r. Opt�mal beslenme hedef alınmalıdır. F�z�ksel 

akt�v�ten�n artırılması, k�lo kontrolünün sağlanması,  tam tahıl, sebze, meyve ve kurubaklag�l tüket�m�n�n artırılması, tütün 

ve alkol tüket�m�n�n terked�lmes�, rafine şeker, tuz, �şlenm�ş et ürünler� tüket�m�n�n azaltılmasıyla kanser r�sk�n�n 

azaltılab�leceğ� bel�rt�lmekted�r. Besley�c� b�r d�yet�n temel� güvenl� gıda tüket�m�d�r. Güvenl� gıda üret�m� ve tüket�m� 

ülkeler, endüstr�ler ve tüket�c�ler arasında paylaşılması gereken b�r sorumluluktur. Dünya genel�nde beslenmeye yönel�k 

etk�l� tedb�rler alınmadığı takd�rde sorunların ve kanser�n artmaya devam edeceğ� öngörülmekted�r.
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ABSTRACT

Cars�nogenes�s �s related w�th env�ronment also env�ronment �s closely related w�th food and nutr�t�on. Nutr�t�on 

wh�ch �s the alterable r�sk factors of cancer, �s related %10-70 w�th cancer. It �s po�nted out that the major�ty of cancer can 

be prevented by s�mple pract�cable l�festyle changes. Opt�mal nutr�t�on should be targeted. It �s remarked that �ncreas�ng 

the phys�cal act�v�ty, ma�nta�n�ng we�ght control, �ncreas�ng the consumpt�on of whole gra�ns, vegetables, fru�ts and 

legumes, g�v�ng up smok�ng and consumpt�on of alcohol, reduc�ng the consumpt�on of refined sugar, salt and processed 

meat products can reduce the r�sk of cancer. The bas�s of a nutr�t�ous d�et �s safety food consumpt�on.   Safety food 

product�on and consumpt�on �s a respons�b�l�ty that needs to be shared between countr�es, �ndustr�es and consumers. It �s 

pred�cted  that problems and cancer w�ll cont�nue to �ncrease �f e�ect�ve pol�cy for nutr�t�on are not taken worldw�de.

Keywords: Nutr�t�on, Cars�nogenes�s, D�et

1. Yaşam Tarzı, D�yet ve Kars�nogenez

Değ�şt�r�leb�len ve değ�şt�r�lemeyen kanser r�sk faktörler� arasında; s�gara �çmek, d�yet, egzers�z ve alkol tüket�m� 

“Davranışsal R�sk Faktörler�”, yaş, c�ns�yet ve ırk g�b� fiz�ksel özell�kler “B�yoloj�k R�sk Faktörler�”, asbest, radon, hava 

k�rl�l�ğ�, UV radyasyon, s�garaya maruz kalma g�b�” Çevresel R�sk Faktörler�” ve son olarak a�leden kalıtımsal olarak 

get�rd�ğ�m�z genler “Genet�k R�sk Faktörler�” şekl�nde sıralanmaktadır[1]. Ancak kanser, b�rey�n doğuştan get�rd�ğ� 

b�yoloj�den daha çok �ç�nde yaşadığı ortamdan kaynaklanmaktadır[2]. Beslenme alışkanlıklarımız; d�yet-k�lo- fiz�ksel 

akt�v�te b�leşenler�nden oluşan yaşam tarzımız kanser�n çevresel nedenler� arasında tütün ve tütün ürünler� kullanımından 

(%30-35) sonra �k�nc� sırada yer almaktadır. Kanser�n nedenler� %90-95 oranda çevresel ,  %5-10 oranda genet�k 

faktörlerd�r. Yaygınlık ve r�sk büyüklüğü açısından en öneml� �k� kanser neden� olarak; s�gara kullanımı, yaşam tarzı ve 

beslenme alışkanlıkları karşımıza çıkmakta ve tüm kanserler�n yaklaşık %80-90’ından sorumlu olduğu düşünülmek-

ted�r[3]. Kanser�n beslenmeyle �l�şk�s� farklı kaynaklara göre değ�şmekle b�rl�kte %10-70 arasında değ�şen b�r oranda 
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beslenme �le �l�şk�l� olduğu bel�rt�lm�şt�r [4]. Hastalığın büyük b�r çoğunluğunun bas�t, ekonom�k önlemlerle önüne 

geç�leb�leceğ� vurgulanmaktadır[5]. Beslenme b�l�m�ndek� gel�şmeler; d�yet�n yalnızca opt�mal sağlığın oluşumu ve 

gel�ş�m�nde değ�l, denges�z beslenmeye bağlı ş�şmanlık ve d�yete bağlı kard�yovasküler hastalıklar, kanser, t�p 2 d�yabet, 

osteoporoz g�b� kron�k hastalık r�sk�n� azaltmada da öneml� b�r etk�ye sah�p olduğunu göstermekted�r[6]. Kansere 

yakalanma ve kanser�n tekrarlanması r�sk�n� artıran değ�şt�r�leb�l�r b�reysel alışkanlıklarımız arasında en büyük payı genel 

beslenme alışkanlıkları, fiz�ksel akt�v�te sıklığı,  tütün ve alkol kullanımı oluşturmaktadır.   

2. Beslenme ve Kanser

İnsan sağlığıyla doğrudan �l�şk�l� olan beslenme özell�kle 1998 yılından �t�baren çok öneml� oranda değ�ş�me 

uğramıştır. Dünya nüfusu arttıkça fazla k�lo ve obez�te yalnızca gel�şm�ş ülkelerde değ�l, daha az gel�şm�ş bölgelerde de 

hızla artmaktadır. Dünya genel�nde beslenmeye yönel�k etk�l� tedb�rler alınmadığı takd�rde sorunlar gelecekte de devam 

edecek ve kanser oranında artışına neden olacaktır. Beslenmen�n �ntrauter�n yaşam, çocukluk ve adolesan dönemdek� rolü 

ve yet�şk�nl�ktek� uzun sürel� sağlık ve kanser�n de dah�l olduğu hastalıklar üzer�ndek� etk�ler�n� ver�ml� b�r şek�lde yaşam 

süres� boyunca �nceleyen çalışma alanı gel�şm�şt�r. Ancak bes�n ve bes�n öğes� tüket�m�n�n sağlık üzer�ndek� erken ve geç 

etk�ler�n�n b�yomarkerler� arasındak� nedensel �l�şk�ler� değerlend�ren kontrollü random�ze çalışmalar yapılmaya devam 

etmekle b�rl�kte bu araştırmalar çok zordur[7].

Dünya üzer�nde kanser yapıcı etkenler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne bağlı olarak çalışan, Uluslararası Kanser 

Araştırma Ajansı (Internat�onal Agency for Research on Cancer-IARC) tarafınca detaylı olarak değerlend�r�lerek, 

kars�nojen�k özell�kler� �lg�l� b�l�msel ver�lere göre sınıflandırılır. IARC Monografları �nsan kanserler�n�n çevresel ve meslek� 

sebepler�n� tanımlamaktadır. DSÖ b�r ajanın �nsanlarda kanser r�sk�n� artırıp artırmadığına da�r kanıtları ve bu kanıtların 

düzey�n� değerlend�rmekted�r. 1971 yılından ber� k�myasallar, kompleks karışımlar, b�yoloj�k ajanlar, fiz�ksel ajanlar, k�ş�sel 

alışkanlıklar ve meslek� maruz�yetler� �çeren 1000 den fazla ajan değerlend�r�lm�ş bunların 400 den fazlası: “�nsanlar �ç�n 

kars�nojen�k” (Grup 1), “�nsanlar �ç�n muhtemel kars�nojen�k” (Grup 2A), “�nsanlar �ç�n kars�nojen olması mümkün” (Grup 

2B), “�nsanlara yönel�k kars�nojen�s�teler� sınıflandırılamaz” (Grup 3) veya “muhtemelen �nsanlar �ç�n kars�nojen�k değ�l” 

(Grup 4) olarak sınıflandırılmıştır. Mevcut tüm b�l�msel l�teratürü �nceleyerek yapılan bu sınıflandırma, �nsanlarda yapılan 

ep�dem�yoloj�k çalışmalar, deney hayvanlarında yapılan kanser b�yoaraştırmaları ve �n v�vo/ �n v�tro kars�nogenez 

çalışmalardan derlenen kanıtların gücünü yansıtmaktadır. İnsanlar ve deney hayvanlarında yapılan çalışmalardan, yeterl� 

kanıt, sınırlı kanıt, yeters�z kanıt veya kars�nojen�s�ten�n olmadığını öne süren kanıtlar d�kkate alınır. Pas�f �ç�c�l�k dah�l tütün 

kullanımı (grup 1), alkol ve alkollü �çecekler (grup 1), arsen�k (grup 1) areca yem�ş� (grup 1)-(areca nuts), �şlenm�ş et 

tüket�m� (grup 1), kırmızı et tüket�m� (grup 2A), geleneksel Asya usulü sebze turşusu (grup 2B) (p�ckled vegetables), yüksek 

sıcaklıkta kızartma (grup 2A), Ç�n usülü tuzlu balık, östrojen-progesteron komb�ne menapoz ve sonrası tedav�ler� ve 

östrojen-progesteron kontrasept�fler (grup 1), akr�lam�d (grup 2A), aflatoks�nler (grup 1), s�rkad�yen bozulma �çeren 

vard�ya vard�yalı çalışma (grup 2A) g�b� �nsanlarda d�yet ve yaşam tarzı �l�şk�l� ajanlar �nsan vücudunda hedef bölgeye göre 

kars�nojen�k ajan olarak sınıflandırmalara dah�l ed�lm�ş olmasına rağmen obez�te veya üreme faktörler� g�b� �nsanlarda 

kansere neden olduğu yaygın olarak b�l�nen bazı öneml� r�sk faktörler� Monograf programında değerlend�r�lmem�şt�r[2, 8]. 

Areca yem�ş� Asya'da, B�rleş�k Krallık'ta �kamet eden göçmenler arasında, Avrupa, Kuzey Amer�ka ve Avustralya'nın bazı 

bölgeler�nde yaygın olarak ç�ğneyerek kullanılan (tütünle veya tütünsüz) uyarıcı etk�ler� olan, açlığı g�dermek, nefes� 

tatlandırmak ve sosyal ve kültürel b�r alışkanlık olmak üzere b�rçok nedenden dolayı çoğunlukla kurutularak ç�ğnenen b�r 

çeş�t yem�şt�r. Tüket�m� özell�kle ağız kanserler� açısından yüksek r�sk taşımaktadır[9].

Kanser oluşumun çevreyle, çevren�n beslenmeyle yakından �l�şk�s� vardır. Bes�nden beklenen faydadan 

yararlanmamız �ç�n bes�n öncel�kle her yönüyle tem�z (tem�z tohum-tem�z çatalda yemek) olmalıdır. Y�yeceğ�n üret�ld�ğ� 

ortamın n�tel�kler� (hava, su, toprak, gübreler, �laç-hormon g�b� k�myasallar), y�yeceğ�n hasatı (elle ya da mak�nayla g�b�), 

taşınması (soğuk z�nc�r, taşıt vs), depolanması ambalajlanması-pazarlanma süreçler� (sıcak, nem, haşere, plast�k vs), 

tüket�me hazırlanması (doğrama, p�ş�rme yöntemler� vs) aşamalarının her b�r� ayrı ayrı öneml� olup bu süreçlerde çok 

sayıda ve çeş�tte zararlara maruz kalma �ht�mal� olan bes�n�n kanser oluşumuyla �l�şk�s� d�kkate alınmalıdır 8]. Bes�n�n 

tohumdan bedene alınmadan öncek� süreçler�n tamamında maruz kaldıkları �nsan �ç�n kanser oluşumunda r�sk etmen� 

olab�l�r. Bes�n�n tarladan sofraya geç�rd�ğ� bütün süreçler ülkeler tarafından güven�l�r ve etk�l� şek�lde kontrol altına 

alınmalıdır[10].

Gıda güvenl�ğ�, gıdalarda tüket�c�ler�n sağlığına zarar vereb�lecek tehl�keler�n bulunmaması veya kabul ed�leb�l�r 

düzeyde olması anlamına gel�r. Gıda kaynaklı tehl�keler doğada m�krob�yoloj�k (bakter�, v�rüs, paraz�t vs), k�myasal 

(pest�s�t, z�ra� �laçlar vs) veya fiz�ksel olab�l�r[11]. Gıda güvenl�ğ� açısından öneml� tehl�keler arasında yer alan aflatoks�nler 

kontam�nasyon sev�yeler�, Sahra altı Afr�ka ve Güneydoğu Asya ve Ç�n g�b� sıcak, neml� �kl�me ve zayıf depolama 

olanaklarına sah�p ülkelerde öneml� b�r sorun olmakla beraber bu ülkelerde karac�ğer kanser� oranları yüksekt�r. 

Aflatoks�nle kontam�ne gıdalar genell�kle üret�ld�kler� ülkelerde tüket�l�r[10].

FAO (Food and Agr�culture Organ�zat�on of The Un�ted Nat�ons)- B�rleşm�ş M�lletler Gıda ve Tarım Örgütü “Dünyanın 

dört b�r yanındak� tüket�c�ler, satın aldıkları ve tükett�kler� y�yecekler�n güvenl� ve kal�tel� olmasını bekleme hakkına sah�pt�r 

ve �y�, güvenl� y�yecek besley�c� b�r d�yet�n temel�d�r” şekl�nde bel�rtmekted�r[11]. Gıda güvenl�ğ� devletler, endüstr�ler ve 

tüket�c�ler arasında paylaşılan b�r sorumluluktur. Güvens�z gıda �nsan sağlığı ve ekonom�ler� �ç�n c�dd� tehl�keler arz 

etmekte; b�lhassa savaş ve göçlerden etk�lenm�ş savunmasız kadınları, çocuk nüfusunu etk�lemekted�r. FAO her yıl 

bakter�ler, v�rüsler, paraz�tler, toks�nler ve k�myasallarla kontam�ne y�yecekler�n yenmes� sonucunda 600 m�lyondan fazla 

�nsanın hastalandığı ve 420 b�n k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ�n� b�ld�rmekted�r[11]. 

Arsen�k doğada çok yaygın bulunan özell�kle �çme suları ve den�z ürünler�  yoluyla ayrıca b�tk�lerde  toprağın �çer�ğ�ne, 

suyun ve havanın  k�rl�l�ğ�ne ve gübre kullanımıyla �l�şk�l� olarak değ�şen ölçülerde maruz kalab�leceğ�m�z kars�nojen b�r 

elementt�r. Yapılan ep�dem�yoloj�k çalışmalarda, �norgan�k arsen�k b�leş�kler�n�n solunum yoluyla kron�k olarak  

alınmasının akc�ğer kanser�ne, d�yet yoluyla alınmasının �se der�, karac�ğer, böbrek ve mesane kanserler�ne yol açtığı 

göster�lm�şt�r[8, 12].

Bes�nlerde b�tk� toks�nler� ve b�tk� alkolo�dler� g�b� kend�l�ğ�nden oluşan mutajenler ve kars�nojenler�n yanında 

gıdalara uygulanan p�ş�rme yöntemler� sırasında gıdaların �şlenmes� ve depolanması süres�nce de mutajen ve kars�nojen 

b�leş�kler oluşab�lmekted�r. Kars�nojen�k olduğu bel�rt�len bu b�leş�kler arasında Heteros�kl�k Am�nler, Akr�lam�d, N-

N�trozo B�leş�kler (N�trozam�nler-N�trozam�dler), Pol�s�kl�k Aromat�k H�drokarbonlar yer almaktadır. Bes�nler�n 

hazırlanırken bes�n değerler�n�n korunarak, yıkama �şlem�nden çatalınızı batırıp lokmayı tatma sürec�ne kadar geçen 

sürede kayıpları önlemek ve muhtemel bulaşanlardan korumak son derece öneml�d�r. Bes�nler uzun süre, yüksek 

sıcaklıklara maruz kalarak p�ş�r�lmemel�d�r. Et ve et ürünler� başta olmak üzere tüm bes�nler patojenler� öldürecek kadar 

p�ş�r�lmel�d�r[12]. Uzun süred�r d�yet ve yaşam tarzının a�le öyküsü, yaş ve c�ns�yet stero�dler� g�b� etkenlerle b�rl�kte 

prostat�k kars�nogenez�sde rol oynadığı düşünülmekted�r. Kırmızı etler�n ateşte ve yüksek ısıda p�ş�r�lmes� sonucunda 

oluşan aromat�k am�n ve pol�s�kl�k h�drokarbon yapısında kars�nojenler prostat kanser� r�sk�n� artıran en tutarlı d�yet 

faktörü olarak görülmekted�r[13].

Bes�n�n ambalajlanması ve saklanması süreçler�nde maruz kalınab�lecek muhtemel kars�nojenler mevcuttur. Bunlar 

arasında örneğ�n pol�v�n�l klor�d; bes�n paketler�, plast�k streç,  su boruları, su hortumu, kozmet�k, b�na k�rem�tler�, ş�şme 

havuzlar, emz�k, oyuncak, banyo perdes� üret�m� g�b� alanlarda kullanılan; kanser, doğum defektler�,  c�lt rahatsızlıkları, 

genet�k değ�ş�kl�kler, görme kaybı, kron�k bronş�t, ülser, karac�ğer d�sfonks�yonuna neden olab�lecek b�r plast�k türev�d�r. 

Pol�st�ren; Et, balık, yoğurt ve peyn�r�n konulduğu fom kaplar, fom bardak ve sert tabaklar, serv�s teps�ler�,  d�sposable 

(kullan at) çatal-kaşık-bıçak, boya, oyuncaklarda kullanılan plast�k türev�d�r ve maruz�yet�nde �nsanlarda göz, kulak ve 

burunda �rr�tasyon, �şç�lerde lenfat�k ve hematopoet�k kanser oranlarında artışına neden olduğu bel�rt�lm�şt�r. Pol�et�len; 

su ve soda ş�şeler�, �çecek bardakları, mutfak araç gereçler�, bes�n saklama kapları ve streç film, plast�k çantalar, ve 

oyuncaklarda bulunur ve �nsan kars�nojen� olab�leceğ� bel�rt�lm�şt�r[12].  IARC tarafından da �nsanlar �ç�n kars�nojen olması 
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beslenme �le �l�şk�l� olduğu bel�rt�lm�şt�r [4]. Hastalığın büyük b�r çoğunluğunun bas�t, ekonom�k önlemlerle önüne 

geç�leb�leceğ� vurgulanmaktadır[5]. Beslenme b�l�m�ndek� gel�şmeler; d�yet�n yalnızca opt�mal sağlığın oluşumu ve 

gel�ş�m�nde değ�l, denges�z beslenmeye bağlı ş�şmanlık ve d�yete bağlı kard�yovasküler hastalıklar, kanser, t�p 2 d�yabet, 

osteoporoz g�b� kron�k hastalık r�sk�n� azaltmada da öneml� b�r etk�ye sah�p olduğunu göstermekted�r[6]. Kansere 

yakalanma ve kanser�n tekrarlanması r�sk�n� artıran değ�şt�r�leb�l�r b�reysel alışkanlıklarımız arasında en büyük payı genel 

beslenme alışkanlıkları, fiz�ksel akt�v�te sıklığı,  tütün ve alkol kullanımı oluşturmaktadır.   

2. Beslenme ve Kanser

İnsan sağlığıyla doğrudan �l�şk�l� olan beslenme özell�kle 1998 yılından �t�baren çok öneml� oranda değ�ş�me 

uğramıştır. Dünya nüfusu arttıkça fazla k�lo ve obez�te yalnızca gel�şm�ş ülkelerde değ�l, daha az gel�şm�ş bölgelerde de 

hızla artmaktadır. Dünya genel�nde beslenmeye yönel�k etk�l� tedb�rler alınmadığı takd�rde sorunlar gelecekte de devam 

edecek ve kanser oranında artışına neden olacaktır. Beslenmen�n �ntrauter�n yaşam, çocukluk ve adolesan dönemdek� rolü 

ve yet�şk�nl�ktek� uzun sürel� sağlık ve kanser�n de dah�l olduğu hastalıklar üzer�ndek� etk�ler�n� ver�ml� b�r şek�lde yaşam 

süres� boyunca �nceleyen çalışma alanı gel�şm�şt�r. Ancak bes�n ve bes�n öğes� tüket�m�n�n sağlık üzer�ndek� erken ve geç 

etk�ler�n�n b�yomarkerler� arasındak� nedensel �l�şk�ler� değerlend�ren kontrollü random�ze çalışmalar yapılmaya devam 

etmekle b�rl�kte bu araştırmalar çok zordur[7].

Dünya üzer�nde kanser yapıcı etkenler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne bağlı olarak çalışan, Uluslararası Kanser 

Araştırma Ajansı (Internat�onal Agency for Research on Cancer-IARC) tarafınca detaylı olarak değerlend�r�lerek, 

kars�nojen�k özell�kler� �lg�l� b�l�msel ver�lere göre sınıflandırılır. IARC Monografları �nsan kanserler�n�n çevresel ve meslek� 

sebepler�n� tanımlamaktadır. DSÖ b�r ajanın �nsanlarda kanser r�sk�n� artırıp artırmadığına da�r kanıtları ve bu kanıtların 

düzey�n� değerlend�rmekted�r. 1971 yılından ber� k�myasallar, kompleks karışımlar, b�yoloj�k ajanlar, fiz�ksel ajanlar, k�ş�sel 

alışkanlıklar ve meslek� maruz�yetler� �çeren 1000 den fazla ajan değerlend�r�lm�ş bunların 400 den fazlası: “�nsanlar �ç�n 

kars�nojen�k” (Grup 1), “�nsanlar �ç�n muhtemel kars�nojen�k” (Grup 2A), “�nsanlar �ç�n kars�nojen olması mümkün” (Grup 

2B), “�nsanlara yönel�k kars�nojen�s�teler� sınıflandırılamaz” (Grup 3) veya “muhtemelen �nsanlar �ç�n kars�nojen�k değ�l” 

(Grup 4) olarak sınıflandırılmıştır. Mevcut tüm b�l�msel l�teratürü �nceleyerek yapılan bu sınıflandırma, �nsanlarda yapılan 

ep�dem�yoloj�k çalışmalar, deney hayvanlarında yapılan kanser b�yoaraştırmaları ve �n v�vo/ �n v�tro kars�nogenez 

çalışmalardan derlenen kanıtların gücünü yansıtmaktadır. İnsanlar ve deney hayvanlarında yapılan çalışmalardan, yeterl� 

kanıt, sınırlı kanıt, yeters�z kanıt veya kars�nojen�s�ten�n olmadığını öne süren kanıtlar d�kkate alınır. Pas�f �ç�c�l�k dah�l tütün 

kullanımı (grup 1), alkol ve alkollü �çecekler (grup 1), arsen�k (grup 1) areca yem�ş� (grup 1)-(areca nuts), �şlenm�ş et 

tüket�m� (grup 1), kırmızı et tüket�m� (grup 2A), geleneksel Asya usulü sebze turşusu (grup 2B) (p�ckled vegetables), yüksek 

sıcaklıkta kızartma (grup 2A), Ç�n usülü tuzlu balık, östrojen-progesteron komb�ne menapoz ve sonrası tedav�ler� ve 

östrojen-progesteron kontrasept�fler (grup 1), akr�lam�d (grup 2A), aflatoks�nler (grup 1), s�rkad�yen bozulma �çeren 

vard�ya vard�yalı çalışma (grup 2A) g�b� �nsanlarda d�yet ve yaşam tarzı �l�şk�l� ajanlar �nsan vücudunda hedef bölgeye göre 

kars�nojen�k ajan olarak sınıflandırmalara dah�l ed�lm�ş olmasına rağmen obez�te veya üreme faktörler� g�b� �nsanlarda 

kansere neden olduğu yaygın olarak b�l�nen bazı öneml� r�sk faktörler� Monograf programında değerlend�r�lmem�şt�r[2, 8]. 

Areca yem�ş� Asya'da, B�rleş�k Krallık'ta �kamet eden göçmenler arasında, Avrupa, Kuzey Amer�ka ve Avustralya'nın bazı 

bölgeler�nde yaygın olarak ç�ğneyerek kullanılan (tütünle veya tütünsüz) uyarıcı etk�ler� olan, açlığı g�dermek, nefes� 

tatlandırmak ve sosyal ve kültürel b�r alışkanlık olmak üzere b�rçok nedenden dolayı çoğunlukla kurutularak ç�ğnenen b�r 

çeş�t yem�şt�r. Tüket�m� özell�kle ağız kanserler� açısından yüksek r�sk taşımaktadır[9].

Kanser oluşumun çevreyle, çevren�n beslenmeyle yakından �l�şk�s� vardır. Bes�nden beklenen faydadan 

yararlanmamız �ç�n bes�n öncel�kle her yönüyle tem�z (tem�z tohum-tem�z çatalda yemek) olmalıdır. Y�yeceğ�n üret�ld�ğ� 

ortamın n�tel�kler� (hava, su, toprak, gübreler, �laç-hormon g�b� k�myasallar), y�yeceğ�n hasatı (elle ya da mak�nayla g�b�), 

taşınması (soğuk z�nc�r, taşıt vs), depolanması ambalajlanması-pazarlanma süreçler� (sıcak, nem, haşere, plast�k vs), 

tüket�me hazırlanması (doğrama, p�ş�rme yöntemler� vs) aşamalarının her b�r� ayrı ayrı öneml� olup bu süreçlerde çok 

sayıda ve çeş�tte zararlara maruz kalma �ht�mal� olan bes�n�n kanser oluşumuyla �l�şk�s� d�kkate alınmalıdır 8]. Bes�n�n 

tohumdan bedene alınmadan öncek� süreçler�n tamamında maruz kaldıkları �nsan �ç�n kanser oluşumunda r�sk etmen� 

olab�l�r. Bes�n�n tarladan sofraya geç�rd�ğ� bütün süreçler ülkeler tarafından güven�l�r ve etk�l� şek�lde kontrol altına 

alınmalıdır[10].

Gıda güvenl�ğ�, gıdalarda tüket�c�ler�n sağlığına zarar vereb�lecek tehl�keler�n bulunmaması veya kabul ed�leb�l�r 

düzeyde olması anlamına gel�r. Gıda kaynaklı tehl�keler doğada m�krob�yoloj�k (bakter�, v�rüs, paraz�t vs), k�myasal 

(pest�s�t, z�ra� �laçlar vs) veya fiz�ksel olab�l�r[11]. Gıda güvenl�ğ� açısından öneml� tehl�keler arasında yer alan aflatoks�nler 

kontam�nasyon sev�yeler�, Sahra altı Afr�ka ve Güneydoğu Asya ve Ç�n g�b� sıcak, neml� �kl�me ve zayıf depolama 

olanaklarına sah�p ülkelerde öneml� b�r sorun olmakla beraber bu ülkelerde karac�ğer kanser� oranları yüksekt�r. 

Aflatoks�nle kontam�ne gıdalar genell�kle üret�ld�kler� ülkelerde tüket�l�r[10].

FAO (Food and Agr�culture Organ�zat�on of The Un�ted Nat�ons)- B�rleşm�ş M�lletler Gıda ve Tarım Örgütü “Dünyanın 

dört b�r yanındak� tüket�c�ler, satın aldıkları ve tükett�kler� y�yecekler�n güvenl� ve kal�tel� olmasını bekleme hakkına sah�pt�r 

ve �y�, güvenl� y�yecek besley�c� b�r d�yet�n temel�d�r” şekl�nde bel�rtmekted�r[11]. Gıda güvenl�ğ� devletler, endüstr�ler ve 

tüket�c�ler arasında paylaşılan b�r sorumluluktur. Güvens�z gıda �nsan sağlığı ve ekonom�ler� �ç�n c�dd� tehl�keler arz 

etmekte; b�lhassa savaş ve göçlerden etk�lenm�ş savunmasız kadınları, çocuk nüfusunu etk�lemekted�r. FAO her yıl 

bakter�ler, v�rüsler, paraz�tler, toks�nler ve k�myasallarla kontam�ne y�yecekler�n yenmes� sonucunda 600 m�lyondan fazla 

�nsanın hastalandığı ve 420 b�n k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ�n� b�ld�rmekted�r[11]. 

Arsen�k doğada çok yaygın bulunan özell�kle �çme suları ve den�z ürünler�  yoluyla ayrıca b�tk�lerde  toprağın �çer�ğ�ne, 

suyun ve havanın  k�rl�l�ğ�ne ve gübre kullanımıyla �l�şk�l� olarak değ�şen ölçülerde maruz kalab�leceğ�m�z kars�nojen b�r 

elementt�r. Yapılan ep�dem�yoloj�k çalışmalarda, �norgan�k arsen�k b�leş�kler�n�n solunum yoluyla kron�k olarak  

alınmasının akc�ğer kanser�ne, d�yet yoluyla alınmasının �se der�, karac�ğer, böbrek ve mesane kanserler�ne yol açtığı 

göster�lm�şt�r[8, 12].

Bes�nlerde b�tk� toks�nler� ve b�tk� alkolo�dler� g�b� kend�l�ğ�nden oluşan mutajenler ve kars�nojenler�n yanında 

gıdalara uygulanan p�ş�rme yöntemler� sırasında gıdaların �şlenmes� ve depolanması süres�nce de mutajen ve kars�nojen 

b�leş�kler oluşab�lmekted�r. Kars�nojen�k olduğu bel�rt�len bu b�leş�kler arasında Heteros�kl�k Am�nler, Akr�lam�d, N-

N�trozo B�leş�kler (N�trozam�nler-N�trozam�dler), Pol�s�kl�k Aromat�k H�drokarbonlar yer almaktadır. Bes�nler�n 

hazırlanırken bes�n değerler�n�n korunarak, yıkama �şlem�nden çatalınızı batırıp lokmayı tatma sürec�ne kadar geçen 

sürede kayıpları önlemek ve muhtemel bulaşanlardan korumak son derece öneml�d�r. Bes�nler uzun süre, yüksek 

sıcaklıklara maruz kalarak p�ş�r�lmemel�d�r. Et ve et ürünler� başta olmak üzere tüm bes�nler patojenler� öldürecek kadar 

p�ş�r�lmel�d�r[12]. Uzun süred�r d�yet ve yaşam tarzının a�le öyküsü, yaş ve c�ns�yet stero�dler� g�b� etkenlerle b�rl�kte 

prostat�k kars�nogenez�sde rol oynadığı düşünülmekted�r. Kırmızı etler�n ateşte ve yüksek ısıda p�ş�r�lmes� sonucunda 

oluşan aromat�k am�n ve pol�s�kl�k h�drokarbon yapısında kars�nojenler prostat kanser� r�sk�n� artıran en tutarlı d�yet 

faktörü olarak görülmekted�r[13].

Bes�n�n ambalajlanması ve saklanması süreçler�nde maruz kalınab�lecek muhtemel kars�nojenler mevcuttur. Bunlar 

arasında örneğ�n pol�v�n�l klor�d; bes�n paketler�, plast�k streç,  su boruları, su hortumu, kozmet�k, b�na k�rem�tler�, ş�şme 

havuzlar, emz�k, oyuncak, banyo perdes� üret�m� g�b� alanlarda kullanılan; kanser, doğum defektler�,  c�lt rahatsızlıkları, 

genet�k değ�ş�kl�kler, görme kaybı, kron�k bronş�t, ülser, karac�ğer d�sfonks�yonuna neden olab�lecek b�r plast�k türev�d�r. 

Pol�st�ren; Et, balık, yoğurt ve peyn�r�n konulduğu fom kaplar, fom bardak ve sert tabaklar, serv�s teps�ler�,  d�sposable 

(kullan at) çatal-kaşık-bıçak, boya, oyuncaklarda kullanılan plast�k türev�d�r ve maruz�yet�nde �nsanlarda göz, kulak ve 

burunda �rr�tasyon, �şç�lerde lenfat�k ve hematopoet�k kanser oranlarında artışına neden olduğu bel�rt�lm�şt�r. Pol�et�len; 

su ve soda ş�şeler�, �çecek bardakları, mutfak araç gereçler�, bes�n saklama kapları ve streç film, plast�k çantalar, ve 

oyuncaklarda bulunur ve �nsan kars�nojen� olab�leceğ� bel�rt�lm�şt�r[12].  IARC tarafından da �nsanlar �ç�n kars�nojen olması 
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mümkün (grup 2B) olarak sınıflandırılan tuzlama yoluyla korunan gıdaların m�de kanser� r�sk�n� arttırdığına da�r güçlü 

kanıtlar olduğu b�ld�r�lmekted�r[8]. Yüksek tuz alımına bağlı olarak gastr�k mukozanın artmış �nflamasyonu, m�de �ç�nde 

Hel�cabacter pylor� kolon�zasyonunu arttırarak m�de kanser� r�sk�n� artırab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [7]. 

Hücre yapısını bozan serbest rad�kaller sağlıksız beslenme, yağlı d�yetler, alkol tüket�m�, s�gara, �laç tedav�ler�, 

radyasyon ve çevre k�rl�l�ğ� g�b� etkenlerle oluşab�lmekte ve kalp damar hastalıkları, kanser, d�yabet g�b� pek çok hastalığa 

davet�ye çıkarab�lmekted�r. F�zyoloj�k yada çevresel etkenler neden�yle vücutta oluşan serbest oks�jen rad�kalller� ya da 

serbest n�trojen rad�kaller�n�n oluşturduğu olumsuz etk�ler�n b�r kısmı ya da tamamı bes�n ant�oks�danları tarafından 

etk�s�z hale get�r�leb�l�r. Bes�n öğes� olan bazı ant�oks�danlar; b-karoten, C, E, A v�tam�nler�, koenz�m Q, �z elementlerden 

selenyum, dem�r, bakır ve fenollerd�r. Çevresel etmenlerle d�renc� düşen savunma s�stem�n�n doğal ve dengel� beslenerek 

güçleneb�leceğ� bel�rt�lm�şt�r[14, 15]. Bes�nler�n  ant�oks�dan �çer�kler� ve yararlılığı, b�reyler�n beslenme alışkanlıkları dah�l 

olmak üzere bes�n�n c�ns�ne, hasat zamanı, hasat yöntemler�ne, �kl�me, depolama ısısı, nem� ve ışığına, bes�n�n hazırlanma 

tekn�ğ�ne göre değ�şeb�lmekted�r. Doğal ant�oks�danların kullanımı, kanser� önleme ve pek çok hastalığa yakalanma r�sk�n� 

azaltması açısından değerl� olmasının yanında fazla kullanımı toks�k etk� yapab�l�r [14].

Ant�oks�danlar enz�mat�k ve non enz�mat�k olarak �k�ye ayrılırlar. Glutatyon peroks�daz, süperoks�t d�smutaz ve 

katalaz b�r�nc� derece enz�mat�klere, glutatyon redüktaz ve glukoz 6-fosfat deh�drojenaz �k�nc� derece enz�mat�klere örnek 

göster�lmekted�r. Nonenz�mat�k ant�oks�danlar �se, v�tam�n (A, C, E ve K), M�neral (Se, Zn), organosülfür b�leş�kler� (all�um, 

all�l sülfit, �ndoller), karoteno�tler (b-karoten, l�kopen, lute�n, zeaksant�n) düşük molekül ağırlıklı ant�oks�danlar (ür�k as�t), 

ant�oks�dan kofaktörler (ko-enz�m Q10) ve pol�fenoller olarak sıralanab�l�r [14, 15]. L�kopen (domates, kayısı, pembe 

greyfurt, karpuz), antos�yan�nler (k�raz, mürdüm er�ğ�, yaban mers�n�, v�şne, böğürtlen, karadut), elaj�k as�t (ç�lek, nar, 

k�raz, üzüm), kateş�nler (s�yah çay ve yeş�l çay), kuverset�n (kırmızı soğan ve elma),  beta karoten (havuç, kavun, mango, 

kayısı), resveratrol (üzüm, yaban mers�n�, kızılcık), kapsa�s�n (kırmızı acı b�ber), pol�fenol (yeş�l çay, er�k, ahududu, soya, 

ç�lek, yaban mers�n�, elma), C v�tam�n� (kuşburnu, greyfurt, portakal, b�ber, brokol�, k�v�), E v�tam�n� (badem, ayç�çeğ� 

çek�rdeğ�, buğday tohumu), selenyum (patates, ayçek�rdeğ�, yumurta), lute�n (brokol�, ıspanak, kara lahana, kırmızı üzüm, 

k�v�) glucos�nolates (brokol�, karnabahar, brüksel lahanası, su teres�) en güçlü ant�oks�dan �çeren bes�nler olarak 

sıralanab�l�r [14, 15]

Bazı hayvan ve �nsan çalışmalarında beslenmen�n mutajen�k kars�nojenlere göre çok daha güçlü b�r kars�nojen etk�s� 

olduğu h�potez�n� destekleyen Sonuçlar elde ed�lm�şt�r[16]. Sedanter yaşam b�ç�m�, ş�şmanlık, yeters�z ve denges�z bes-

lenme kanser r�sk�n� öneml� oranda artırmaktadır[4]. Yapılan moleküler patoloj� araştırmaları, prostat kanser� başlangıç 

süreçler�nde kron�k ve nükseden ep�tel hücre hasarıyla beraber seyreden kalıtsal ve adapt�f enflamatuar yanıtların 

sorumlu olduğunu düşündürmekted�r. Prostat enflamasyonunun majör sebeb� östrojenler, d�yet kars�nojenler� ve 

enflamatuar oks�danların neden olduğu ep�tel hasardır.  Kanserl� prostat dokularının m�kroskob�k �ncelenmes�nde kron�k 

tekrarlanan doku hasarlarının ve yerleş�k �mmün yanıtların uzun süred�r varlıklarına da�r kanıtlar b�ld�r�lm�şt�r.  Popüler 

çalışmalarda ve moleküler patoloj�k anal�zlerde prostat enflamasyonu, prol�ferat�f enflamatuar atrofi ve prostat kanser� 

arasındak� �l�şk� açıkça ortaya konmuştur. Beslenme alışkanlıklarının ve d�ğer maruz�yetler�n prostat kanser�ne sebep olma 

mekan�zmaları tam olarak açıklanamamakla b�rl�kte nütr�syonel ajanların prol�ferat�f enflamatuar atrofi lezyonlarının 

gel�ş�m�n� önleyeb�leceğ� düşünülmekted�r [13].

Tüm dünyada yed�nc� sırada yer alan ağız (dudak ve  tükrük bezler� dah�l), far�nks ve lar�nks kanserler� yaşla artan 

r�skle b�rl�kte muhtemel s�gara �ç�m sıklığı �le �l�şk�l� olarak erkeklerde kadınlara göre üç kat daha fazla görülmekted�r. Bes�n 

alımını doğrudan etk�leyen organlar olduğu �ç�n özell�kle kanser süreçler� boyunca bes�n alımı hayat� önem 

taşımaktadır[10].  Hel�cobacter pylor� enfeks�yonu m�de kanser� �ç�n ana r�sk faktörüdür. Ancak son zamanlarda, g�derek 

artan sayıda çalışma alkol kullanımının m�de kanser� r�sk� üzer�nde öneml� b�r olumsuz etk�s� olduğunu buna ek olarak 

alkolün m�de üzer�ndek� doğrudan ve dolaylı etk�ler�n�n gelecektek� çalışmalarla aydınlatılması gerekl�l�ğ� 

vurgulanmıştır[4]. 

3. Ülkem�zde Kanser�n Durumu

Tüm dünya �le paralel olmakla b�rl�kte ne yazık k� ülkem�zde de kanser en öneml� toplumsal sağlık problemler�ndend�r. 

2013 yılı Türk�ye Ulusal Kanser Kontrol Planı raporuna göre ülkem�zde 2002 yılında kanser neden�yle ölümler tüm ölümler�n  

%12’s�n� oluşturmakta �ken 2009’da %21’e yükselm�şt�r. 2012 yılı ver�ler�ne göre ülkem�zde 1 yıl �ç�nde yaklaşık 175.000 yen� 

kanser vakası kayded�lm�şt�r. Türk�ye Kanser Kontrol Planında 2013-2018;  Türk�ye 2013-2023 yaşa standard�ze hız 

projeks�yon değerler�, kanser yükünün yaşlanma �le b�rl�kte azalarak arttığını ve hastalığın tam ve etk�n kontrolünün 

d�nam�k, çok yönlü, b�l�msel, mult�d�s�pl�ner ve mal�yet etk�n b�r program �le mümkün olab�leceğ� bel�rt�lm�şt�r [5]. 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 2017 ölüm neden� �stat�st�kler�ne göre %39,7 �le �lk sırada dolaşım s�stem� hastalıkları, �k�nc� 

sırada %19,6 �le �y� ve kötü huylu tümörler, %12 �le solunum s�stem� hastalıkları gelmekted�r. 2017 yılında �y� ve kötü huylu 

tümör neden�yle 79 b�n 889 k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ� ülkem�zde bu ölümler�n %31,1 gırtlak ve soluk borusu/bronş/ 

akc�ğer�n kötü huylu tümöründen kaynaklanmaktadır[4]. Türk�ye’de yaşayan b�r b�rey�n b�reysel kanser r�skler� (yaşam 

tarzı, genet�k vs) d�kkate alınmadan hesaplanan Sonuçlara göre herhang� b�r kansere yakalanma r�sk� 65 yaşına kadar 

%17,29 �ken, hayatı boyunca yakalanma r�sk� %38,6 olarak bulunmuştur. Yan� ülkem�zde yaşayan her üç k�ş�den b�r� 

ömrünün herhang� b�r dönem�nde kansere yakalanma r�sk�yle karşı karşıyadır[17].  Türk�ye’de her sek�z erkekten b�r�s�n�n 

trakea, bronş, akc�ğer kanser�ne, her on üç erkekten b�r�n�n prostat kanser�ne, her y�rm� erkekten b�r�n�n mesane kanser�ne 

yakalanma r�sk� taşımakta olduğu bel�rt�lm�şt�r. Ülkem�zde yaşamakta olan her on beş kadından b�r�n�n meme kanser�ne, 

her y�rm� dokuz kadından b�r�n�n trakea, bronş, akc�ğer kanser�ne, her otuz kadından b�r�n�n �se kolon kanser�ne yakalanma 

r�sk� taşıdığı tesp�t ed�lm�şt�r[17]. Ülkem�zde kanser� önleme ve kontrol altına alma faal�yetler� çerçeves�nde kars�nojen�k 

etk�s� olduğu b�l�nen obez�te, tütün, alkol, radon, asbest, elektromanyet�k alanlar �le �lg�l� farklı n�tel�kte yürütülmekte olan 

ulusal programlar mevcuttur[1]. 

4. Obez�te ve Kanser
2 2Beden K�tle İndeks� (BKİ) sınıflandırmasına göre 25.0-29,9 kg/m  arası fazla k�lolu, 30.0-34.9 kg/m  arası I. derece 

2 2obez�te, 35.0-39.9 kg/m  arası II. Derece obez�te ve ≥40.0 kg/m , III. Derece obez�te olarak tanımlanmaktadır[18].  Obez�te 

neden� ve çözümü bakımından çok kompleks b�r hastalıktır [19]. Obez�te �nsül�n, �nsül�n benzer� büyüme faktörü-1 (IGF-1), 

�nsül�n d�renc� ve vasküler endotelyal büyüme faktörü g�b� hormon ve büyüme faktörler�n�; lept�n sev�yeler�nde artış ve 

ad�nopekt�n sev�yeler�nde azalma g�b� ad�pok�nlerdek� değ�ş�kl�kler�, östrojen, testesteron ve d�ğer androjenler g�b� 

c�ns�yet hormonlarını, makrofaj �nfiltrasyonu, �ntrasellüler s�nyal yolaklarını, s�tok�nler, �mmün hücreler ve �nflamatuvar 

faktörler� etk�leyerek kars�nogeneze neden olmaktadır [20].  Büyük oranda beyaz yağ dokusunda üret�len lept�n salınımı en 

düşük sabah 08.00-12.00 saatler� arasındayken, en yüksek sev�yeye gece 00.00-04.00 saatler� arasında ulaşarak pulsat�l 

ve s�rkad�yen r�t�m göster�r. Lept�nden obez�te �le kanser� bağlayan b�r k�l�t aday molekül olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Lept�n�n endokr�n, otokr�n ve parakr�n etk�lerle tümör oluşumunun başlaması g�b� çeş�tl� evrelerde etk�led�ğ�, metaztat�k 

�lerlemey� ve buna ek olarak anj�yogenez (yen� damar oluşumu), endotelyal hücreler�n m�grasyonunu (göç) ve monos�t ve 

makrofaj akt�vasyonunun devam etmes�n� destekleyerek tümör m�kroçevres�n� düzenled�ğ� b�ld�r�lmekted�r [20].

Kanser�n nedenler�, önlenmes� ve yönet�m� hususunda dünyada otor�te kabul ed�len kuruluşlardan b�r� de World 

Cancer Research Fund (WCRF)- Dünya Kanser Araştırma Fonudur. WCRF m�syonunu �nsanların kanser r�skler�n� b�lhassa 

d�yet, k�lo ve fiz�ksel akt�v�teler�nde b�l�nçl� seç�mler yaparak azaltmak ve kanser önleme konusundak� dünyanın dört b�r 

yanındak� en son ve en güven�l�r b�l�msel b�lg�y� paylaşmak; hükümetlere ve farklı resm� kurumlara güven�l�r b�r şek�lde 

danışmanlık yapmak olarak açıklamaktadır. Kar gütmeyen, küresel ulaşıma sah�p b�r organ�zasyon olarak WCRF şems�yes� 

altında şu dört kuruluş toplanmıştır: 1-Uluslararası Dünya Kanser Araştırma Fonu (World Cancer Research Fund 

Internat�onal), 2-Amer�kan Kanser Araştırma Enst�tüsü (The Amer�can Inst�tute for Cancer Research-AICR), 3-Wereld 

Kanker Onderzoek Fonds (Wereld Kanker Onderzoek Fonds) ve 4-Dünya Kanser Araştırma Fonu Hong Kong (World Cancer 

Research Fund Hong Kong). WCRF tarafından uluslararası olarak kabul ed�len; “D�yet, Beslenme, F�z�ksel Akt�v�te ve 
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mümkün (grup 2B) olarak sınıflandırılan tuzlama yoluyla korunan gıdaların m�de kanser� r�sk�n� arttırdığına da�r güçlü 

kanıtlar olduğu b�ld�r�lmekted�r[8]. Yüksek tuz alımına bağlı olarak gastr�k mukozanın artmış �nflamasyonu, m�de �ç�nde 

Hel�cabacter pylor� kolon�zasyonunu arttırarak m�de kanser� r�sk�n� artırab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [7]. 

Hücre yapısını bozan serbest rad�kaller sağlıksız beslenme, yağlı d�yetler, alkol tüket�m�, s�gara, �laç tedav�ler�, 

radyasyon ve çevre k�rl�l�ğ� g�b� etkenlerle oluşab�lmekte ve kalp damar hastalıkları, kanser, d�yabet g�b� pek çok hastalığa 

davet�ye çıkarab�lmekted�r. F�zyoloj�k yada çevresel etkenler neden�yle vücutta oluşan serbest oks�jen rad�kalller� ya da 

serbest n�trojen rad�kaller�n�n oluşturduğu olumsuz etk�ler�n b�r kısmı ya da tamamı bes�n ant�oks�danları tarafından 

etk�s�z hale get�r�leb�l�r. Bes�n öğes� olan bazı ant�oks�danlar; b-karoten, C, E, A v�tam�nler�, koenz�m Q, �z elementlerden 

selenyum, dem�r, bakır ve fenollerd�r. Çevresel etmenlerle d�renc� düşen savunma s�stem�n�n doğal ve dengel� beslenerek 

güçleneb�leceğ� bel�rt�lm�şt�r[14, 15]. Bes�nler�n  ant�oks�dan �çer�kler� ve yararlılığı, b�reyler�n beslenme alışkanlıkları dah�l 

olmak üzere bes�n�n c�ns�ne, hasat zamanı, hasat yöntemler�ne, �kl�me, depolama ısısı, nem� ve ışığına, bes�n�n hazırlanma 

tekn�ğ�ne göre değ�şeb�lmekted�r. Doğal ant�oks�danların kullanımı, kanser� önleme ve pek çok hastalığa yakalanma r�sk�n� 

azaltması açısından değerl� olmasının yanında fazla kullanımı toks�k etk� yapab�l�r [14].

Ant�oks�danlar enz�mat�k ve non enz�mat�k olarak �k�ye ayrılırlar. Glutatyon peroks�daz, süperoks�t d�smutaz ve 

katalaz b�r�nc� derece enz�mat�klere, glutatyon redüktaz ve glukoz 6-fosfat deh�drojenaz �k�nc� derece enz�mat�klere örnek 

göster�lmekted�r. Nonenz�mat�k ant�oks�danlar �se, v�tam�n (A, C, E ve K), M�neral (Se, Zn), organosülfür b�leş�kler� (all�um, 

all�l sülfit, �ndoller), karoteno�tler (b-karoten, l�kopen, lute�n, zeaksant�n) düşük molekül ağırlıklı ant�oks�danlar (ür�k as�t), 

ant�oks�dan kofaktörler (ko-enz�m Q10) ve pol�fenoller olarak sıralanab�l�r [14, 15]. L�kopen (domates, kayısı, pembe 

greyfurt, karpuz), antos�yan�nler (k�raz, mürdüm er�ğ�, yaban mers�n�, v�şne, böğürtlen, karadut), elaj�k as�t (ç�lek, nar, 

k�raz, üzüm), kateş�nler (s�yah çay ve yeş�l çay), kuverset�n (kırmızı soğan ve elma),  beta karoten (havuç, kavun, mango, 

kayısı), resveratrol (üzüm, yaban mers�n�, kızılcık), kapsa�s�n (kırmızı acı b�ber), pol�fenol (yeş�l çay, er�k, ahududu, soya, 

ç�lek, yaban mers�n�, elma), C v�tam�n� (kuşburnu, greyfurt, portakal, b�ber, brokol�, k�v�), E v�tam�n� (badem, ayç�çeğ� 

çek�rdeğ�, buğday tohumu), selenyum (patates, ayçek�rdeğ�, yumurta), lute�n (brokol�, ıspanak, kara lahana, kırmızı üzüm, 

k�v�) glucos�nolates (brokol�, karnabahar, brüksel lahanası, su teres�) en güçlü ant�oks�dan �çeren bes�nler olarak 

sıralanab�l�r [14, 15]

Bazı hayvan ve �nsan çalışmalarında beslenmen�n mutajen�k kars�nojenlere göre çok daha güçlü b�r kars�nojen etk�s� 

olduğu h�potez�n� destekleyen Sonuçlar elde ed�lm�şt�r[16]. Sedanter yaşam b�ç�m�, ş�şmanlık, yeters�z ve denges�z bes-

lenme kanser r�sk�n� öneml� oranda artırmaktadır[4]. Yapılan moleküler patoloj� araştırmaları, prostat kanser� başlangıç 

süreçler�nde kron�k ve nükseden ep�tel hücre hasarıyla beraber seyreden kalıtsal ve adapt�f enflamatuar yanıtların 

sorumlu olduğunu düşündürmekted�r. Prostat enflamasyonunun majör sebeb� östrojenler, d�yet kars�nojenler� ve 

enflamatuar oks�danların neden olduğu ep�tel hasardır.  Kanserl� prostat dokularının m�kroskob�k �ncelenmes�nde kron�k 

tekrarlanan doku hasarlarının ve yerleş�k �mmün yanıtların uzun süred�r varlıklarına da�r kanıtlar b�ld�r�lm�şt�r.  Popüler 

çalışmalarda ve moleküler patoloj�k anal�zlerde prostat enflamasyonu, prol�ferat�f enflamatuar atrofi ve prostat kanser� 

arasındak� �l�şk� açıkça ortaya konmuştur. Beslenme alışkanlıklarının ve d�ğer maruz�yetler�n prostat kanser�ne sebep olma 

mekan�zmaları tam olarak açıklanamamakla b�rl�kte nütr�syonel ajanların prol�ferat�f enflamatuar atrofi lezyonlarının 

gel�ş�m�n� önleyeb�leceğ� düşünülmekted�r [13].

Tüm dünyada yed�nc� sırada yer alan ağız (dudak ve  tükrük bezler� dah�l), far�nks ve lar�nks kanserler� yaşla artan 

r�skle b�rl�kte muhtemel s�gara �ç�m sıklığı �le �l�şk�l� olarak erkeklerde kadınlara göre üç kat daha fazla görülmekted�r. Bes�n 

alımını doğrudan etk�leyen organlar olduğu �ç�n özell�kle kanser süreçler� boyunca bes�n alımı hayat� önem 

taşımaktadır[10].  Hel�cobacter pylor� enfeks�yonu m�de kanser� �ç�n ana r�sk faktörüdür. Ancak son zamanlarda, g�derek 

artan sayıda çalışma alkol kullanımının m�de kanser� r�sk� üzer�nde öneml� b�r olumsuz etk�s� olduğunu buna ek olarak 

alkolün m�de üzer�ndek� doğrudan ve dolaylı etk�ler�n�n gelecektek� çalışmalarla aydınlatılması gerekl�l�ğ� 

vurgulanmıştır[4]. 

3. Ülkem�zde Kanser�n Durumu

Tüm dünya �le paralel olmakla b�rl�kte ne yazık k� ülkem�zde de kanser en öneml� toplumsal sağlık problemler�ndend�r. 

2013 yılı Türk�ye Ulusal Kanser Kontrol Planı raporuna göre ülkem�zde 2002 yılında kanser neden�yle ölümler tüm ölümler�n  

%12’s�n� oluşturmakta �ken 2009’da %21’e yükselm�şt�r. 2012 yılı ver�ler�ne göre ülkem�zde 1 yıl �ç�nde yaklaşık 175.000 yen� 

kanser vakası kayded�lm�şt�r. Türk�ye Kanser Kontrol Planında 2013-2018;  Türk�ye 2013-2023 yaşa standard�ze hız 

projeks�yon değerler�, kanser yükünün yaşlanma �le b�rl�kte azalarak arttığını ve hastalığın tam ve etk�n kontrolünün 

d�nam�k, çok yönlü, b�l�msel, mult�d�s�pl�ner ve mal�yet etk�n b�r program �le mümkün olab�leceğ� bel�rt�lm�şt�r [5]. 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu 2017 ölüm neden� �stat�st�kler�ne göre %39,7 �le �lk sırada dolaşım s�stem� hastalıkları, �k�nc� 

sırada %19,6 �le �y� ve kötü huylu tümörler, %12 �le solunum s�stem� hastalıkları gelmekted�r. 2017 yılında �y� ve kötü huylu 

tümör neden�yle 79 b�n 889 k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ� ülkem�zde bu ölümler�n %31,1 gırtlak ve soluk borusu/bronş/ 

akc�ğer�n kötü huylu tümöründen kaynaklanmaktadır[4]. Türk�ye’de yaşayan b�r b�rey�n b�reysel kanser r�skler� (yaşam 

tarzı, genet�k vs) d�kkate alınmadan hesaplanan Sonuçlara göre herhang� b�r kansere yakalanma r�sk� 65 yaşına kadar 

%17,29 �ken, hayatı boyunca yakalanma r�sk� %38,6 olarak bulunmuştur. Yan� ülkem�zde yaşayan her üç k�ş�den b�r� 

ömrünün herhang� b�r dönem�nde kansere yakalanma r�sk�yle karşı karşıyadır[17].  Türk�ye’de her sek�z erkekten b�r�s�n�n 

trakea, bronş, akc�ğer kanser�ne, her on üç erkekten b�r�n�n prostat kanser�ne, her y�rm� erkekten b�r�n�n mesane kanser�ne 

yakalanma r�sk� taşımakta olduğu bel�rt�lm�şt�r. Ülkem�zde yaşamakta olan her on beş kadından b�r�n�n meme kanser�ne, 

her y�rm� dokuz kadından b�r�n�n trakea, bronş, akc�ğer kanser�ne, her otuz kadından b�r�n�n �se kolon kanser�ne yakalanma 

r�sk� taşıdığı tesp�t ed�lm�şt�r[17]. Ülkem�zde kanser� önleme ve kontrol altına alma faal�yetler� çerçeves�nde kars�nojen�k 

etk�s� olduğu b�l�nen obez�te, tütün, alkol, radon, asbest, elektromanyet�k alanlar �le �lg�l� farklı n�tel�kte yürütülmekte olan 

ulusal programlar mevcuttur[1]. 

4. Obez�te ve Kanser
2 2Beden K�tle İndeks� (BKİ) sınıflandırmasına göre 25.0-29,9 kg/m  arası fazla k�lolu, 30.0-34.9 kg/m  arası I. derece 

2 2obez�te, 35.0-39.9 kg/m  arası II. Derece obez�te ve ≥40.0 kg/m , III. Derece obez�te olarak tanımlanmaktadır[18].  Obez�te 

neden� ve çözümü bakımından çok kompleks b�r hastalıktır [19]. Obez�te �nsül�n, �nsül�n benzer� büyüme faktörü-1 (IGF-1), 

�nsül�n d�renc� ve vasküler endotelyal büyüme faktörü g�b� hormon ve büyüme faktörler�n�; lept�n sev�yeler�nde artış ve 

ad�nopekt�n sev�yeler�nde azalma g�b� ad�pok�nlerdek� değ�ş�kl�kler�, östrojen, testesteron ve d�ğer androjenler g�b� 

c�ns�yet hormonlarını, makrofaj �nfiltrasyonu, �ntrasellüler s�nyal yolaklarını, s�tok�nler, �mmün hücreler ve �nflamatuvar 

faktörler� etk�leyerek kars�nogeneze neden olmaktadır [20].  Büyük oranda beyaz yağ dokusunda üret�len lept�n salınımı en 

düşük sabah 08.00-12.00 saatler� arasındayken, en yüksek sev�yeye gece 00.00-04.00 saatler� arasında ulaşarak pulsat�l 

ve s�rkad�yen r�t�m göster�r. Lept�nden obez�te �le kanser� bağlayan b�r k�l�t aday molekül olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Lept�n�n endokr�n, otokr�n ve parakr�n etk�lerle tümör oluşumunun başlaması g�b� çeş�tl� evrelerde etk�led�ğ�, metaztat�k 

�lerlemey� ve buna ek olarak anj�yogenez (yen� damar oluşumu), endotelyal hücreler�n m�grasyonunu (göç) ve monos�t ve 

makrofaj akt�vasyonunun devam etmes�n� destekleyerek tümör m�kroçevres�n� düzenled�ğ� b�ld�r�lmekted�r [20].

Kanser�n nedenler�, önlenmes� ve yönet�m� hususunda dünyada otor�te kabul ed�len kuruluşlardan b�r� de World 

Cancer Research Fund (WCRF)- Dünya Kanser Araştırma Fonudur. WCRF m�syonunu �nsanların kanser r�skler�n� b�lhassa 

d�yet, k�lo ve fiz�ksel akt�v�teler�nde b�l�nçl� seç�mler yaparak azaltmak ve kanser önleme konusundak� dünyanın dört b�r 

yanındak� en son ve en güven�l�r b�l�msel b�lg�y� paylaşmak; hükümetlere ve farklı resm� kurumlara güven�l�r b�r şek�lde 

danışmanlık yapmak olarak açıklamaktadır. Kar gütmeyen, küresel ulaşıma sah�p b�r organ�zasyon olarak WCRF şems�yes� 

altında şu dört kuruluş toplanmıştır: 1-Uluslararası Dünya Kanser Araştırma Fonu (World Cancer Research Fund 

Internat�onal), 2-Amer�kan Kanser Araştırma Enst�tüsü (The Amer�can Inst�tute for Cancer Research-AICR), 3-Wereld 

Kanker Onderzoek Fonds (Wereld Kanker Onderzoek Fonds) ve 4-Dünya Kanser Araştırma Fonu Hong Kong (World Cancer 

Research Fund Hong Kong). WCRF tarafından uluslararası olarak kabul ed�len; “D�yet, Beslenme, F�z�ksel Akt�v�te ve 
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Kanser: Küresel B�r Bakış Açısı, Üçüncü Uzman Raporu 2018; (D�et, Nutr�t�on, Phys�cal Act�v�ty and Cancer: a Global 

Perspect�ve, Th�rd Expert Report 2018;) hazırlanmıştır. Bu rapor kanser önleme araştırmalarının son on yılını ve d�yet, 

beslenme, fiz�ksel akt�v�te ve kanser arasındak� bağlantıları değerlend�rmekted�r. Raporda fazla k�lolu ve obez olmanın 12 

kansere; m�de, meme (menopoz sonrası), yemek borusu (adenokars�nom), pankreas, karac�ğer, kolorektum, böbrek, 

endometr�al, ağız-far�nks-lar�nks, safra keses�, yumurtalık ve prostat kanser�ne neden olduğu bel�rt�lm�şt�r [10]. 

Dünya çapında aşırı k�lolu ve obez (vücut k�tle �ndeks� 25 veya daha yüksek) b�reyler�n sayısı 1980 yılında 857 

m�lyondan 2013 yılında 2,1 m�lyara yükselm�şt�r [2].  2016 yılında dünya genel�nde tahm�nen 1,97 m�lyar yet�şk�n, 338 

m�lyondan fazla çocuk ve ergen�n fazla k�lolu ya da obez olduğu tahm�n ed�lmekted�r [10]. Türk�ye Sağlık Araştırması 2016 

ver�ler� BKİ sınıflandırmasına göre 15 yaş ve üstü obez b�reyler�n oranı 2014 yılında %19,9 �ken, 2016 yılında %19,6’dır. 2016 

da kadınların %40,4’ünün normal k�lolu, %23,9’unun obez, %30,1’�n�n obez önces� (bu araştırmada “fazla k�lolu” yer�ne 

“obez önces�” �fades� kullanılmıştır) erkekler�n �se %43,8’�n�n normal k�lolu, %15,2’s� obez, %38,6’sının obez önces� olduğu 

tesp�t ed�lm�şt�r [21]. 

5. Yoksulluk ve Kanser

Dünyada açlık sınırında olan kron�k beslenme yeters�zl�ğ� yaşayan �nsan sayısı 2016'da 804 m�lyon �ken 2017'de 

bundan on yıl öncek� rakamlar olan yaklaşık 821 m�lyona yükseld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Açlıktan acı çeken �nsan sayısı artışının 

yanında obez�te de dünyada g�tt�kçe artmaktadır[11]. Düzenl� öğünlerde beslenmen�n �sten�len vücut ağırlığını sağladığını 

buna rağmen düzens�z beslenmen�n başka b�r dey�şle b�r sonrak� yemeğ�n gel�p gelmeyeceğ�n�n meçhul olmasının enerj� 

depolanmasına sebep olab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r. Gıda güvences�zl�ğ�n�n enerj� alımını artırdığını b�ld�ren çalışmalar 

mevcuttur [19].  Dünyada Gıda ve Beslenmen�n Durumu 2018-The State of Food and Nutr�t�on �n the World 2018 (SOFI 2018) 

raporundak� yen� kanıtlar dünyadak� açlığın arttığını doğrulamaktadır. Y�ne FAO The 2030 Agenda for Susta�nable 

Development-2030 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Gündem�, çağrısında yoksulluğun ve açlığın 15 yıl �ç�nde nasıl ortadan 

kaldırılacağına da�r küresel b�r yen�den görüşme önermekted�r. FAO, 2030 Gündem�'n� uygulamaya koymak �steyen ülkeler 

�ç�n doğal b�r toplayıcıdır ve s�yas� taahhütler�n� somut eyleme dönüştürmeler�ne yardımcı olma taahhüdü vermekted�r. 

Tüket�len gıdanın güvenl� olması hal�nde dünyada sıfır açlık sağlanab�leceğ� b�ld�r�lmekted�r [11].

B�rçok araştırmaya göre, sosyoekonom�k durumu düşük olan hastalarda, sosyoekonom�k durumu yüksek olanlara 

göre % 30-50 oranında daha düşük kanser sağ kalımı görülmüştür [8]. Fransa’da yapılan çalışmada;  100 k�lokalor�l�k 

sebze-meyveler�n, d�ğer 100 k�lokalor�l�k bes�nlere kıyasla neredeyse beş kat daha bes�n öğes� �çermes�yle b�rl�kte ne 

yazık k� beş kat daha pahalı olduğu ortaya konmuştur. Yoksul bölgelerdek� b�reyler�n taze gıdaya ulaşmalarının güç 

olduğunu ve çoğunlukla ‘boş enerj�ler’ şekl�nde tanımlanan en ucuz bes�nler� satın aldıklarını ortaya koyan çalışmalar 

mevcuttur. Rafine ed�lm�ş tahıl ürünler�n�n ve şeker eklenm�ş ürünler�n daha ucuz ve raf ömürler� uzunken sağlığı koruyan 

ve gel�şt�ren bes�nler�n çok daha pahalı ve hızlı bozulab�len olduğu bel�rt�lm�şt�r. D�yet mal�yet� �le (örneğ�n Akden�z d�yet�) 

g�b� bes�n çeş�tl�l�ğ�n�n arasında aynı yönlü poz�t�f �l�şk� olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur[19]. Ülkem�z�n 

günümüz koşullarında bes�n değer� yüksek bes�nler� a�le fertler�n�n her b�r� �ç�n yeterl�, düzenl� ve �sten�len çeş�tl�l�kte satın 

alab�lmek �ç�n hatırı sayılır düzeyde masraf etmen�z gerekt�ğ� aş�kardır. Güvens�z gıda neden�yle düşük ve orta gel�rl� 

ülkelerde her yıl 95 m�lyar ABD doları tutarında üret�m kaybı olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Gıda güvenl�ğ�n�n, özell�kle kırsal 

alanlarda, ekonom�k kalkınmayı ve yoksulluğun azaltılmasını sağlayan pazara er�ş�m ve ver�ml�l�k �ç�n kr�t�k b�r engelley�c� 

olduğu bel�rt�lm�şt�r [11]. 

6. Bes�n Öğeler� ve Kanser

Karbonh�drat, prote�n ve yağlar beslenme planlarımızın en büyük b�leşenler�d�r. Her b�r� ayrı ayrı yaşamsal öneme 

sah�p olup farklı metabol�k, fizyoloj�k ve b�yok�myasal �şlevlere sah�pt�r. Bes�n tüket�mler�m�zde başka b�r dey�şle beslenme 

alışkanlıklarımızda opt�mal ç�zg�den kaymalar, aşırılıklar ve denges�zl�kler�n sonucunda sağlık sorunları yaşamaya başlarız. 

Früktoz eş�t m�ktarlardak� gl�koz ve sukroza oranla daha tatlı, çoğu meyven�n b�leş�m�nde bulunan ve şekerl� 

bes�nler�n �çecekler�n üret�m�nde kullanılan, batı tarzı d�yetlerde yüksek oranda tüket�len b�r şekerd�r. Früktozun mevcut 

ortalama beslenme alışkanlıklarıyla tutarlı olarak tüket�ld�ğ�nde, tek başına metabol�k hastalıklara neden olmadığı 

düşünülmekted�r. Son 30 yılda bes�n sanay�de kullanımı artan yüksek fruktozlu mısır şurubu mısır n�şastasından enz�mat�k 

h�drol�z �le üret�len sukroza alternat�f sıvı b�r tatlandırıcıdır. Sükrozdan daha güçlü b�r (sükroz 100 b�r�m, fruktoz 173 b�r�m, 

gl�koz 74 b�r�m tatlılığa sah�p) tatlandırıcıdır. Tatlılık oranının yüksek olması, donma noktasına düşeb�lmes�, osmot�k 

kararlılığı, pek çok ürün �le kolaylıkla karışab�lmes�, renk, tat gel�şt�rme ve nemlend�rme özell�ğ�nde olması y�yeceklere ve 

meşrubatlara uygulanan fiz�ksel yada fonks�yonel özell�klere katkı sağlaması, gl�koz �le aynı enerj� yüküne sah�p olması, 

gl�koz g�b� doyma ve tokluk h�ss� oluşturmaması (tüket�m�n artmasına neden olur), mal�yet�n�n düşük, raf ömrünün uzun 

olması g�b� özell�kler neden�yle tüket�m�n�n hızlı artış gösterd�ğ� bel�rt�lmekted�r [22].

Akden�z ülkeler�nde yapılan çalışmalara göre; rafine ed�lm�ş unların kullanımı meme, m�de, t�ro�d, ve kolorektal 

kanserler� r�sk�n� arttırmaktadır. Beyaz ekmek g�b� rafine ed�lm�ş karbonh�dratların gl�sem�k yükü arttırmaları ve �nsül�n, 

�nsül�ne benzer büyüme faktörü ve gl�sem�n�n an� yükselmes�yle kolon, meme ve prostatta hücre pol�ferasyonunun st�müle 

ed�ld�ğ� ve bu yolla kanser r�sk�n�n arttığı bel�rt�lm�şt�r[23].

Akr�lam�d (2-propenam�de patates ve tahıllar g�b� yüksek karbonh�drat �çeren bes�nler�n düşük nemde özell�kle 

100°C’ın üzer�nde 120°C’c�varında ısıya maruz kalmaları örneğ�n ızgara, yağda kızartma, fırınlama g�b� p�ş�rme yöntemler� 

sırasında oluşmaktadır. Patates c�psler�nde ve kızartmasında yüksek m�ktarda oluşab�lmekted�r. Akr�lam�d�n asparaj�n  

�s�ml� b�r am�noas�t ve bel�rl� �nd�rgenm�ş karbonh�dratlar arasında yüksek sıcaklıklarda (b�lhassa 180°C’da en yüksek 

sev�yede akr�lam�d oluştuğu) Ma�llard reaks�yonu sonucunda oluştuğu çalışmalarda b�ld�r�lm�şt�r. Akr�lam�d�n �nsanlarda 

ve laboratuvar hayvanlarında nörotoks�k etk�s� kanıtlanmıştır. Laboratuvar hayvanlarında oluşturduğu kars�nojen�teye 

dayalı olarak kars�nojen�k potans�yel� mevcuttur; üreme ve s�n�r s�stem�nde hasar yaratmaktadır. Uluslararası Kanser 

Araştırmaları Ajansı (IARC) bes�nlerdek� akr�lam�d� ‘İnsanlar İç�n Grup 2A Olası Kanserojen’ sınıfına ve Avrupa B�rl�ğ� �se Sınıf 

2 kars�nojen ve mutajen sınıfında bel�rtm�şt�r. Akr�lam�d ç�ğ ve haşlanmış bes�nlerde oluşmazken genel olarak kızarmış 

(patates, c�pste en yüksek oranda), fırınlanmış tahıl bazlı ürünler (ör. kraker, b�sküv�, kahvaltılık gevrekler, ekmek) ve 

fırınlanmış patateste yüksek konsantrasyonlarda oluştuğu ve ısıl �şlem görmüş kahve g�b� d�ğer bazı bes�nlerde düşük 

konsantrasyonlarda oluştuğu, b�ld�r�lm�şt�r. Akr�lam�d etk�s�n�n azaltılması �ç�n beslenmem�zde meyve ve sebzeler� günlük 

bulundurmamızın son derece faydalı olacağı bel�rt�lm�şt�r[24].

Yüksek fruktoz alımı, bozulmuş gl�koz tolerasyonuna sebep olmakta ve �nsül�n d�renc�n� arttırmaktadır. Yapılan kl�n�k 

çalışmalar, yüksek fruktoz alımının h�per�nsül�nem� dolayısıyla, IGF-1 sekresyonunu arttırarak ve �nflamatuar salınımına 

sebep olarak kanser gel�ş�m�ne katkıda bulunduğunu göstermekted�r. Buna ek olarak h�per�nsül�nem�, h�pertr�gl�ser�dem� 

ve h�pertans�yona yol açarak çeş�tl� kron�k hastalıkların gel�ş�m�n� tet�klemekted�r. Gl�koz yokluğunda kanser hücreler� 

fruktoz �çeren ortamlarda gl�koz varlığı �le aynı hızda büyümeye devam etmekte ve bazı kanser türler�n�n �lerlemes�nde 

alternat�f b�r substrat rolü üstlenmekted�r. Fruktozun tek başına kanser neden� olamayacağı ve fruktoz aracılı etk� 

mekan�zmasının olası çoklu b�r s�steme dayanmakta olduğu bel�rt�lm�şt�r. Bu nedenle  fruktoz alımı �le kanser r�skler� 

arasındak� �l�şk�y� değerlend�ren, uzun sürel� kl�n�k çalışmalara �ht�yaç olduğu bel�rt�lmekted�r[22].

Uzun yıllardır tartışılmakta olan yağ alımı ve ateroskleroz �l�şk�s�nde b�rçok deneysel hayvan çalışma bulgularına 

dayanarak, yüksek kan kolesterolü ve bunun devamı olan aterosklerot�k patogenez�n artmasının en bel�rg�n sebeb�n�n, 

d�yet kolesterolü değ�l, hayvansal kaynaklı prote�n tüket�m� olduğu sonucuna varan çalışmalar mevcuttur[16]. Hayvansal 

prote�n�n yüksek m�ktarda tüket�m� kanser �le �l�şk�lend�r�lmekted�r. D�yette yüksek m�ktarda kırmızı et ve sakatat 

tüketmen�n erken evre meme kanser�nde rekürrens r�sk�n� arttırdığını ve yüksek m�ktarda kırmızı et ve �şlenm�ş et tüket�m� 

�le m�de, kolorektal, prostat kanser� arasında güçlü b�r �l�şk� olduğunu kanıtlayan çalışmalar vardır [25]. Doymuş yağ 

tüket�m� yüksek m�ktarda hayvansal prote�n alındığında artmaktadır. Doymuş yağ tüket�m� �le meme, pankreas, prostat, 

rah�m, kolorektal kanserler� arasında �l�şk� olduğunu tesp�t eden çalışmalar mevcuttur. Bu kanserlere neden olan asıl 
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Kanser: Küresel B�r Bakış Açısı, Üçüncü Uzman Raporu 2018; (D�et, Nutr�t�on, Phys�cal Act�v�ty and Cancer: a Global 

Perspect�ve, Th�rd Expert Report 2018;) hazırlanmıştır. Bu rapor kanser önleme araştırmalarının son on yılını ve d�yet, 

beslenme, fiz�ksel akt�v�te ve kanser arasındak� bağlantıları değerlend�rmekted�r. Raporda fazla k�lolu ve obez olmanın 12 

kansere; m�de, meme (menopoz sonrası), yemek borusu (adenokars�nom), pankreas, karac�ğer, kolorektum, böbrek, 

endometr�al, ağız-far�nks-lar�nks, safra keses�, yumurtalık ve prostat kanser�ne neden olduğu bel�rt�lm�şt�r [10]. 

Dünya çapında aşırı k�lolu ve obez (vücut k�tle �ndeks� 25 veya daha yüksek) b�reyler�n sayısı 1980 yılında 857 

m�lyondan 2013 yılında 2,1 m�lyara yükselm�şt�r [2].  2016 yılında dünya genel�nde tahm�nen 1,97 m�lyar yet�şk�n, 338 

m�lyondan fazla çocuk ve ergen�n fazla k�lolu ya da obez olduğu tahm�n ed�lmekted�r [10]. Türk�ye Sağlık Araştırması 2016 

ver�ler� BKİ sınıflandırmasına göre 15 yaş ve üstü obez b�reyler�n oranı 2014 yılında %19,9 �ken, 2016 yılında %19,6’dır. 2016 

da kadınların %40,4’ünün normal k�lolu, %23,9’unun obez, %30,1’�n�n obez önces� (bu araştırmada “fazla k�lolu” yer�ne 

“obez önces�” �fades� kullanılmıştır) erkekler�n �se %43,8’�n�n normal k�lolu, %15,2’s� obez, %38,6’sının obez önces� olduğu 

tesp�t ed�lm�şt�r [21]. 

5. Yoksulluk ve Kanser

Dünyada açlık sınırında olan kron�k beslenme yeters�zl�ğ� yaşayan �nsan sayısı 2016'da 804 m�lyon �ken 2017'de 

bundan on yıl öncek� rakamlar olan yaklaşık 821 m�lyona yükseld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Açlıktan acı çeken �nsan sayısı artışının 

yanında obez�te de dünyada g�tt�kçe artmaktadır[11]. Düzenl� öğünlerde beslenmen�n �sten�len vücut ağırlığını sağladığını 

buna rağmen düzens�z beslenmen�n başka b�r dey�şle b�r sonrak� yemeğ�n gel�p gelmeyeceğ�n�n meçhul olmasının enerj� 

depolanmasına sebep olab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r. Gıda güvences�zl�ğ�n�n enerj� alımını artırdığını b�ld�ren çalışmalar 

mevcuttur [19].  Dünyada Gıda ve Beslenmen�n Durumu 2018-The State of Food and Nutr�t�on �n the World 2018 (SOFI 2018) 

raporundak� yen� kanıtlar dünyadak� açlığın arttığını doğrulamaktadır. Y�ne FAO The 2030 Agenda for Susta�nable 

Development-2030 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Gündem�, çağrısında yoksulluğun ve açlığın 15 yıl �ç�nde nasıl ortadan 

kaldırılacağına da�r küresel b�r yen�den görüşme önermekted�r. FAO, 2030 Gündem�'n� uygulamaya koymak �steyen ülkeler 

�ç�n doğal b�r toplayıcıdır ve s�yas� taahhütler�n� somut eyleme dönüştürmeler�ne yardımcı olma taahhüdü vermekted�r. 

Tüket�len gıdanın güvenl� olması hal�nde dünyada sıfır açlık sağlanab�leceğ� b�ld�r�lmekted�r [11].

B�rçok araştırmaya göre, sosyoekonom�k durumu düşük olan hastalarda, sosyoekonom�k durumu yüksek olanlara 

göre % 30-50 oranında daha düşük kanser sağ kalımı görülmüştür [8]. Fransa’da yapılan çalışmada;  100 k�lokalor�l�k 

sebze-meyveler�n, d�ğer 100 k�lokalor�l�k bes�nlere kıyasla neredeyse beş kat daha bes�n öğes� �çermes�yle b�rl�kte ne 

yazık k� beş kat daha pahalı olduğu ortaya konmuştur. Yoksul bölgelerdek� b�reyler�n taze gıdaya ulaşmalarının güç 

olduğunu ve çoğunlukla ‘boş enerj�ler’ şekl�nde tanımlanan en ucuz bes�nler� satın aldıklarını ortaya koyan çalışmalar 

mevcuttur. Rafine ed�lm�ş tahıl ürünler�n�n ve şeker eklenm�ş ürünler�n daha ucuz ve raf ömürler� uzunken sağlığı koruyan 

ve gel�şt�ren bes�nler�n çok daha pahalı ve hızlı bozulab�len olduğu bel�rt�lm�şt�r. D�yet mal�yet� �le (örneğ�n Akden�z d�yet�) 

g�b� bes�n çeş�tl�l�ğ�n�n arasında aynı yönlü poz�t�f �l�şk� olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur[19]. Ülkem�z�n 

günümüz koşullarında bes�n değer� yüksek bes�nler� a�le fertler�n�n her b�r� �ç�n yeterl�, düzenl� ve �sten�len çeş�tl�l�kte satın 

alab�lmek �ç�n hatırı sayılır düzeyde masraf etmen�z gerekt�ğ� aş�kardır. Güvens�z gıda neden�yle düşük ve orta gel�rl� 

ülkelerde her yıl 95 m�lyar ABD doları tutarında üret�m kaybı olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Gıda güvenl�ğ�n�n, özell�kle kırsal 

alanlarda, ekonom�k kalkınmayı ve yoksulluğun azaltılmasını sağlayan pazara er�ş�m ve ver�ml�l�k �ç�n kr�t�k b�r engelley�c� 

olduğu bel�rt�lm�şt�r [11]. 

6. Bes�n Öğeler� ve Kanser

Karbonh�drat, prote�n ve yağlar beslenme planlarımızın en büyük b�leşenler�d�r. Her b�r� ayrı ayrı yaşamsal öneme 

sah�p olup farklı metabol�k, fizyoloj�k ve b�yok�myasal �şlevlere sah�pt�r. Bes�n tüket�mler�m�zde başka b�r dey�şle beslenme 

alışkanlıklarımızda opt�mal ç�zg�den kaymalar, aşırılıklar ve denges�zl�kler�n sonucunda sağlık sorunları yaşamaya başlarız. 

Früktoz eş�t m�ktarlardak� gl�koz ve sukroza oranla daha tatlı, çoğu meyven�n b�leş�m�nde bulunan ve şekerl� 

bes�nler�n �çecekler�n üret�m�nde kullanılan, batı tarzı d�yetlerde yüksek oranda tüket�len b�r şekerd�r. Früktozun mevcut 

ortalama beslenme alışkanlıklarıyla tutarlı olarak tüket�ld�ğ�nde, tek başına metabol�k hastalıklara neden olmadığı 

düşünülmekted�r. Son 30 yılda bes�n sanay�de kullanımı artan yüksek fruktozlu mısır şurubu mısır n�şastasından enz�mat�k 

h�drol�z �le üret�len sukroza alternat�f sıvı b�r tatlandırıcıdır. Sükrozdan daha güçlü b�r (sükroz 100 b�r�m, fruktoz 173 b�r�m, 

gl�koz 74 b�r�m tatlılığa sah�p) tatlandırıcıdır. Tatlılık oranının yüksek olması, donma noktasına düşeb�lmes�, osmot�k 

kararlılığı, pek çok ürün �le kolaylıkla karışab�lmes�, renk, tat gel�şt�rme ve nemlend�rme özell�ğ�nde olması y�yeceklere ve 

meşrubatlara uygulanan fiz�ksel yada fonks�yonel özell�klere katkı sağlaması, gl�koz �le aynı enerj� yüküne sah�p olması, 

gl�koz g�b� doyma ve tokluk h�ss� oluşturmaması (tüket�m�n artmasına neden olur), mal�yet�n�n düşük, raf ömrünün uzun 

olması g�b� özell�kler neden�yle tüket�m�n�n hızlı artış gösterd�ğ� bel�rt�lmekted�r [22].

Akden�z ülkeler�nde yapılan çalışmalara göre; rafine ed�lm�ş unların kullanımı meme, m�de, t�ro�d, ve kolorektal 

kanserler� r�sk�n� arttırmaktadır. Beyaz ekmek g�b� rafine ed�lm�ş karbonh�dratların gl�sem�k yükü arttırmaları ve �nsül�n, 

�nsül�ne benzer büyüme faktörü ve gl�sem�n�n an� yükselmes�yle kolon, meme ve prostatta hücre pol�ferasyonunun st�müle 

ed�ld�ğ� ve bu yolla kanser r�sk�n�n arttığı bel�rt�lm�şt�r[23].

Akr�lam�d (2-propenam�de patates ve tahıllar g�b� yüksek karbonh�drat �çeren bes�nler�n düşük nemde özell�kle 

100°C’ın üzer�nde 120°C’c�varında ısıya maruz kalmaları örneğ�n ızgara, yağda kızartma, fırınlama g�b� p�ş�rme yöntemler� 

sırasında oluşmaktadır. Patates c�psler�nde ve kızartmasında yüksek m�ktarda oluşab�lmekted�r. Akr�lam�d�n asparaj�n  

�s�ml� b�r am�noas�t ve bel�rl� �nd�rgenm�ş karbonh�dratlar arasında yüksek sıcaklıklarda (b�lhassa 180°C’da en yüksek 

sev�yede akr�lam�d oluştuğu) Ma�llard reaks�yonu sonucunda oluştuğu çalışmalarda b�ld�r�lm�şt�r. Akr�lam�d�n �nsanlarda 

ve laboratuvar hayvanlarında nörotoks�k etk�s� kanıtlanmıştır. Laboratuvar hayvanlarında oluşturduğu kars�nojen�teye 

dayalı olarak kars�nojen�k potans�yel� mevcuttur; üreme ve s�n�r s�stem�nde hasar yaratmaktadır. Uluslararası Kanser 

Araştırmaları Ajansı (IARC) bes�nlerdek� akr�lam�d� ‘İnsanlar İç�n Grup 2A Olası Kanserojen’ sınıfına ve Avrupa B�rl�ğ� �se Sınıf 

2 kars�nojen ve mutajen sınıfında bel�rtm�şt�r. Akr�lam�d ç�ğ ve haşlanmış bes�nlerde oluşmazken genel olarak kızarmış 

(patates, c�pste en yüksek oranda), fırınlanmış tahıl bazlı ürünler (ör. kraker, b�sküv�, kahvaltılık gevrekler, ekmek) ve 

fırınlanmış patateste yüksek konsantrasyonlarda oluştuğu ve ısıl �şlem görmüş kahve g�b� d�ğer bazı bes�nlerde düşük 

konsantrasyonlarda oluştuğu, b�ld�r�lm�şt�r. Akr�lam�d etk�s�n�n azaltılması �ç�n beslenmem�zde meyve ve sebzeler� günlük 

bulundurmamızın son derece faydalı olacağı bel�rt�lm�şt�r[24].

Yüksek fruktoz alımı, bozulmuş gl�koz tolerasyonuna sebep olmakta ve �nsül�n d�renc�n� arttırmaktadır. Yapılan kl�n�k 

çalışmalar, yüksek fruktoz alımının h�per�nsül�nem� dolayısıyla, IGF-1 sekresyonunu arttırarak ve �nflamatuar salınımına 

sebep olarak kanser gel�ş�m�ne katkıda bulunduğunu göstermekted�r. Buna ek olarak h�per�nsül�nem�, h�pertr�gl�ser�dem� 

ve h�pertans�yona yol açarak çeş�tl� kron�k hastalıkların gel�ş�m�n� tet�klemekted�r. Gl�koz yokluğunda kanser hücreler� 

fruktoz �çeren ortamlarda gl�koz varlığı �le aynı hızda büyümeye devam etmekte ve bazı kanser türler�n�n �lerlemes�nde 

alternat�f b�r substrat rolü üstlenmekted�r. Fruktozun tek başına kanser neden� olamayacağı ve fruktoz aracılı etk� 

mekan�zmasının olası çoklu b�r s�steme dayanmakta olduğu bel�rt�lm�şt�r. Bu nedenle  fruktoz alımı �le kanser r�skler� 

arasındak� �l�şk�y� değerlend�ren, uzun sürel� kl�n�k çalışmalara �ht�yaç olduğu bel�rt�lmekted�r[22].

Uzun yıllardır tartışılmakta olan yağ alımı ve ateroskleroz �l�şk�s�nde b�rçok deneysel hayvan çalışma bulgularına 

dayanarak, yüksek kan kolesterolü ve bunun devamı olan aterosklerot�k patogenez�n artmasının en bel�rg�n sebeb�n�n, 

d�yet kolesterolü değ�l, hayvansal kaynaklı prote�n tüket�m� olduğu sonucuna varan çalışmalar mevcuttur[16]. Hayvansal 

prote�n�n yüksek m�ktarda tüket�m� kanser �le �l�şk�lend�r�lmekted�r. D�yette yüksek m�ktarda kırmızı et ve sakatat 

tüketmen�n erken evre meme kanser�nde rekürrens r�sk�n� arttırdığını ve yüksek m�ktarda kırmızı et ve �şlenm�ş et tüket�m� 

�le m�de, kolorektal, prostat kanser� arasında güçlü b�r �l�şk� olduğunu kanıtlayan çalışmalar vardır [25]. Doymuş yağ 

tüket�m� yüksek m�ktarda hayvansal prote�n alındığında artmaktadır. Doymuş yağ tüket�m� �le meme, pankreas, prostat, 

rah�m, kolorektal kanserler� arasında �l�şk� olduğunu tesp�t eden çalışmalar mevcuttur. Bu kanserlere neden olan asıl 
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etken�n doymuş yağ mı yüksek prote�n alımı mı olduğu netleşt�r�lemem�şt�r. Hayvansal kaynaklı prote�n alımının artması, 

enerj� ve yağ alımını da beraber�nde artırarak fazla k�lo ve obez�teye neden olarak kanser r�sk�n� artırdığı bel�rt�lmekted�r 

[23]. Bu ver�lere ek olarak başka hayvan deneyler�nde yüksek prote�n alımının kanser hücres� oluşum r�sk�n� öneml� oranda 

arttırdığı, prote�n alımı azaltıldıktan sonra r�sk�n öneml� ölçüde azaldığı ortaya konmuştur [16]. 

Yağlar farklı kaynaklardan olacak şek�lde her gün mutlaka tükett�ğ�m�z en yüksek enerj� kaynaklarımızdandır ve 

sağlığın devamı �ç�n elzemd�r. Yağ as�tler�n�n yüksek kolesterol, h�pertans�yon, kalp kr�z�, kalp ve damar hastalıkları, m�gren 

türü baş ağrıları, eklem romat�zmaları, depresyon, d�yabet, bazı alerj� türler� ve bazı kanserler g�b� pek çok hastalıktan 

korunmada öneml� etk�s� olduğu ortaya konmuştur. Konjuge L�nole�k As�t�n (KLA) hayvanlarda tümör büyüme, metastaz ve 

hücrelerde kanser hücre prol�ferasyonunun �nh�b�syonu, hayvanlarda anj�ogenez�s �nh�b�syonu etk�ler�yle ant�kansorejen 

etk� gösterd�ğ� ve �nsanlarda vücut yağının azaltılmasına katkı sağlayarak ant�obez�te, bağışıklığı kuvvetlend�r�c�, 

ant�teratojen�k ve y�ne ant�kars�nojen�k etk�s� olduğu bel�rt�lmekted�r. Balık yağlarının kanser üzer�nde terapöt�k etk�s�nden 

z�yade, hastalıktan korunma ve ağrıları hafiflet�c� etk�s� daha sık olarak görülmekted�r[23]. Tüket�len yağ m�ktarının artışına 

paralel olarak akc�ğer, meme, kolon, prostat, rektum kanser r�sk� artmaktadır [3]. 

M�neral ve beta-karoten, tokoferol g�b� v�tam�n desteğ� alımınıın m�de kanser� görülme sıklığı üzer�ndek� etk�ler�n�n 

�ncelend�ğ� çeş�tl� çalışmalarda olumlu b�r etk� bulunamamıştır. S�gara �çenlere beta-karoten takv�yes� ver�len b�r 

çalışmada ölüm oranlarının arttığı bulunmuştur. Su ve sıvı tüket�m�n�n mesane ve kolon kanser� r�sk�nde azalma sağladığını 

gösteren çalışmalar mevcuttur[3].  Ek olarak v�tam�n-m�neral g�b� bes�n destekler�; çeş�tl� sebeplerden yeterl� ve dengel� 

beslenemeyen, v�tam�n ve m�neral eks�kl�ğ� tanısı konmuş b�reylerde takv�yes� öner�l�rken, �ht�yaç olmadığı halde bes�n 

desteğ� alımının yararlı olmaktan çok sakıncalı olduğuna da�r b�lg�ler�m�z artmaktadır[25].

7. Intest�nal M�kroflora Posa ve Kanser

D�yet posası; b�rçok hastalıkta koruyucu ve tedav�c� ed�c� özell�kler� olan, b�tk� hücre duvarını oluşturan n�şasta 

olmayan pol�sakkar�tler  (selülöz, pekt�n, gumlar, hem�selülöz, b-glukan), s�nd�r�lmeyen ol�gosakkar�tler, l�gn�n ve d�rençl� 

n�şastadan oluşan, s�nd�r�lemeden ve enerj�ye dönüşemeden vücuttan atılan b�leş�klerd�r. Çözünür posa elma, yulaf, kuru-

baklag�ller, bezelye, havuç, arpa, portakal g�b� b�rçok meyve ve sebzede, psyll�um (karnıyarık otu) tohumunun kabuğunda, 

çözünmez posa �se meyve kabukları, tam buğday unundan yapılmış ürünler, kök sebzeler, buğday ve mısır kepeğ�, yeş�l 

fasulye, karnabahar ve patates g�b� b�rçok sebzede vardır [26].

Zeng�n posa kaynağı kurubaklag�ller, tam tahıllar, meyve-sebzeler, çek�rdekler,  sert kabuklu meyveler 

(kuruyem�şler) kanserden koruyucu beslenme planının en temel b�leşenler�ndend�r [3]. D�yet posası su çek�c� özell�ğ�nden 

dolayı m�de �çer�ğ�n�n v�skoz�tes�n� arttırarak m�de boşalmasını gec�kt�rmekte ve b�rey�n yen�den bes�n tüket�m �steğ� azal-

maktadır. Posa ç�ğneme süres�n� uzatması neden�yle de tokluk h�ss� yaratmaktadır. Bu etk�ler� neden�yle ağırlık kaza-

nımının yönet�m�ne olumlu katkıları vardır. D�yet posasının kolon-rektum kanserler�n� önlemede etk�l� faktörlerden b�r� 

olduğu, bu etk�s�n�; �ntest�nal m�kroflorayı �y�leşt�rerek, toks�k metabol�tler�n oluşumunu azaltarak ve toks�k metabol�tler�n 

barsak hücreler�yle temas süreler�n� kısaltmasıyla ve dışkı atımını hızlandırarak sağladığı �fade ed�lmekted�r [27].

İnsan bağırsaklarında büyük b�r ekos�tem oluşturan doğal bakter�ler konağın sağlığını etk�leyeb�len çoklu metabol�k 

fonks�yonlara ve faydalara sah�pt�r. Yet�şk�n �nsan bağırsağında 800’den fazla bakter� türü yaşamaktadır. İntest�nal 

m�kropların yalnızca gastro�ntest�nal mal�gn�teler� değ�l kanal dışındak� dokularda da kanser r�sk�n� etk�leyeb�leceğ� 

göster�lm�şt�r. İntest�nal m�krofloranın kanser etyoloj�s�ndek� etk�s� d�rekt ve �nd�rekt yolaklarla �l�şk�lend�r�lmekted�r. 

Ep�telde patojen kolon�zasyonu ya da patern tanıma reseptörler� olan bakter�yel ant�jen�k part�küller �le doğal �mmün 

s�stem d�rekt etk�leş�m �ç�nde olması d�rekt yolaklara örnekt�r. İnd�rekt yolaklar arasında bakter�yel kars�nojen ve 

kemoprotekt�f faktörler�n d�yet g�b� dış kaynaklardan üret�m� veya metabol�zma sonucunda oluşan endojen kaynaklardan 

üret�len b�leş�kler (örn. safra as�tler� ve stero�d hormonlar) vardır. D�yet posası özell�kle kolorektal kanserlerde kolon 

mukozasının kans�nojen ajanlarla temasını azaltarak r�sk� azalttığı düşünülmekted�r [3].

D�yet�n preb�yot�k ve prob�yot�k �çer�ğ� �ntest�nal m�kloflora �ç�n çok öneml�d�r. Preb�yot�kler kolonda patojen�k 

bakter�ler�n prol�ferasyonunu önleyen ve floranın sağlıklı gel�ş�m�n� sağlayan b�leş�klerd�r. Prob�yot�k ve preb�yot�k �çer�ğ� 

yüksek d�yet tüket�m�n�n b�rçok hastalığı önled�ğ� göster�lm�şt�r. B�reyler arasında �ntest�nal m�krob�k kompoz�syonu 

oluşturan bakter� türler� açısından büyük varyanslar olmasına rağmen m�krofloranın metagenom�k anal�z�nde tüm 

b�reylerde mevcut olan b�r m�krob�yom olduğu bel�rt�lm�şt�r [28]. Kanserden koruyucu beslenme planı �çer�s�nde sebze ve 

meyveler�n özel b�r yer� vardır. Günlük oratalam 5-7 pors�yon sebze-meyve tüket�lmel�d�r. Sebze-meyve tüket�m�n�n 

düzenl� ve yeterl� olması hal�nde kanserden koruyucu çok sayıda etken madde alımı �le b�rl�kte k�lo kontrolünün de 

sağlanmasına çok öneml� katkı sağlayacaktır [3].

8. Turpg�ller ve Kanser

Turpg�ller a�les�ne a�t sebzeler�n tüket�m�n�n kanser r�sk�yle ters orantılı olduğu göster�lm�şt�r. Günümüzde 16 b�tk� 

fam�lyasından tesp�t ed�len yaklaşık 450 türde 120 farklı glukoz�nolat mevcuttur. Bunlardan b�lhassa Cruc�ferae 

fam�lyasında yer alan günlük hayatta sıklıkla tükett�ğ�m�z brokol�, brüksel lahanası, beyaz lahana, yaprak lahana, baş 

lahana, turp, şalgam, mor lahana, tere, su teres�, ç�n lahanası, roka, karnabahar, hardal,  g�b� Brass�ca (turpg�ller) sebzeler� 

glukoz�nolat kaynaklarıdır. Glukoz�nolatların h�drol�z ürünü olan  �sot�yos�yantların hem �n v�tro hem de �n v�vo ortamda 

ant�kars�nojen�k özel�kler� olduğu ve b�yoloj�k etk�ler�n�n çeş�tl� olduğu b�ld�r�lm�şt�r [29-31]. 

Glukoz�nolatların parçalanması sonucu ortaya çıkan ürünler; uçucu, yağda çözünür n�tel�kte, oldukça reakt�f,  kesk�n 

b�r tat ve kokuya sah�p olup �çler�nde ant�bakter�yel, ant�protozal, alleopat�k, ant�fungal ve nematos�dal etk�ler� gösterenler 

bulunmaktadır. Turpg�ller, daha çok kuzey yarım kürede nad�ren trop�klerde yayılmış 338 c�ns ve 3700 türün yer aldığı 

ekonom�k öneme sah�p gen�ş b�r fam�lyadır. Cruc�ferous sebzeler�, yüksek m�ktarda aromat�k ve al�fat�k �zot�yos�yanatları 

�çermekted�rler. İzot�yos�yanatların faz-1 enz�mler� olarak adlandırılan s�tokrom P450 enz�mler�n� �nh�be etme özell�ğ� �le 

kanserogenez�s�n �lk basamağında öneml� koruyucu fonks�yonlara sah�p olduğu kabul ed�lmekted�r. Bununla b�rl�kte 

�zot�yos�yanatlar faz 2 enz�mler� olarak b�l�nen b�r grup enz�m� akt�ve ederek �nsanlarda ant�oks�dan kapas�ten�n artmasına 

yol açtığı bel�rt�lmekted�r [29-31]

Glukos�nolat h�drol�z ürünler�n�n hücresel ant�oks�danları arttırarak oks�dat�f stres� azaltma, kanser�n başlangıç 

aşamasında neoplast�k hücreler�n klonal çoğalmasını önleyerek hücre prol�ferasyonunu �nh�be etme, kars�nojenler� 

metabol�ze eden enz�mler� düzenleme, özell�kler�ne ek olarak ant�-�nflamasyon, ant�-�nfeks�yon g�b� d�ğer muhtemel 

etk�ler yoluyla kanser� önlemede etk�l� olab�leceğ� b�ld�r�lmekted�r [31].

B�tk� tohumlarının glukos�nolat m�ktarı en yüksek oranda �ken, bunu sırasıyla kök, yaprak ve sap bölümler� tak�p 

etmekted�r. Depolama süres�n�n uzunluğuna göre b�tk�lerde glukos�nolat �çer�ğ�n�n azaldığını gösteren çalışmalar 

mevcuttur. B�tk�ler�n tüket�me hazırlanma aşamasında uygulanan kesme, doğrama, d�l�mleme �şlemler� glukos�nolat 

m�ktarı ve h�drol�z ürünler�n�n m�ktarları değ�şmekte ve özell�kle �zot�yos�yanatların m�ktarında artış olduğu b�l�nmekted�r. 

Glukos�nolatlar suda çözünür olması neden�yle b�lhassa uzun süre p�ş�rme �şlemler� �le b�tk�n�n glukos�nolat m�ktarı �le 

�l�şk�l� olarak kayıplar olmaktadır. Turpg�llerdek� akt�f b�leşenler�n mevcut yararlı etk�ler�nden faydalanab�lmek �ç�n 

olab�ld�ğ�nce ç�ğ ve taze ya da az p�şm�ş olarak tüket�lmel�d�r [31].

9. Tütün ve Kanser

Tüm dünyada neredeyse 1,3 m�lyar �nsanın tütün kullanıcısı olduğu rapor ed�lmekted�r. Tüm tütün ürünler� 

kars�nojen�kt�r ve 16 kanser t�p�yle (burun boşluğu ve paranazal s�nüs, ağız boşluğu, far�nks, lar�nks, özefagus, kem�k �l�ğ� 

(akut myelo�d lösem�), akc�ğer, m�de, pakreas, böbrekler, üreter, kolorektum, mesane, overler, serv�ks) �l�şk�l� olan s�gara 

dünya çapında kanser nedenl� bütün ölümler�n %20’s�nden sorumludur.  Akc�ğer kanser� görülme sıklığı s�gara �çenlerde 

�çmeyenlere oranla 15-30 kat daha yüksekt�r. Avrupa’da en sık görülen kanser akc�ğer kanser�d�r [2]. Tüm dünyada olduğu 

g�b� Türk�ye’de de en sık görülen kanser, %90 neden� s�gara kullanımı olan akc�ğer kanser�d�r. Türk�ye Sağlık Araştırması 
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etken�n doymuş yağ mı yüksek prote�n alımı mı olduğu netleşt�r�lemem�şt�r. Hayvansal kaynaklı prote�n alımının artması, 

enerj� ve yağ alımını da beraber�nde artırarak fazla k�lo ve obez�teye neden olarak kanser r�sk�n� artırdığı bel�rt�lmekted�r 

[23]. Bu ver�lere ek olarak başka hayvan deneyler�nde yüksek prote�n alımının kanser hücres� oluşum r�sk�n� öneml� oranda 

arttırdığı, prote�n alımı azaltıldıktan sonra r�sk�n öneml� ölçüde azaldığı ortaya konmuştur [16]. 

Yağlar farklı kaynaklardan olacak şek�lde her gün mutlaka tükett�ğ�m�z en yüksek enerj� kaynaklarımızdandır ve 

sağlığın devamı �ç�n elzemd�r. Yağ as�tler�n�n yüksek kolesterol, h�pertans�yon, kalp kr�z�, kalp ve damar hastalıkları, m�gren 

türü baş ağrıları, eklem romat�zmaları, depresyon, d�yabet, bazı alerj� türler� ve bazı kanserler g�b� pek çok hastalıktan 

korunmada öneml� etk�s� olduğu ortaya konmuştur. Konjuge L�nole�k As�t�n (KLA) hayvanlarda tümör büyüme, metastaz ve 

hücrelerde kanser hücre prol�ferasyonunun �nh�b�syonu, hayvanlarda anj�ogenez�s �nh�b�syonu etk�ler�yle ant�kansorejen 

etk� gösterd�ğ� ve �nsanlarda vücut yağının azaltılmasına katkı sağlayarak ant�obez�te, bağışıklığı kuvvetlend�r�c�, 

ant�teratojen�k ve y�ne ant�kars�nojen�k etk�s� olduğu bel�rt�lmekted�r. Balık yağlarının kanser üzer�nde terapöt�k etk�s�nden 

z�yade, hastalıktan korunma ve ağrıları hafiflet�c� etk�s� daha sık olarak görülmekted�r[23]. Tüket�len yağ m�ktarının artışına 

paralel olarak akc�ğer, meme, kolon, prostat, rektum kanser r�sk� artmaktadır [3]. 

M�neral ve beta-karoten, tokoferol g�b� v�tam�n desteğ� alımınıın m�de kanser� görülme sıklığı üzer�ndek� etk�ler�n�n 

�ncelend�ğ� çeş�tl� çalışmalarda olumlu b�r etk� bulunamamıştır. S�gara �çenlere beta-karoten takv�yes� ver�len b�r 

çalışmada ölüm oranlarının arttığı bulunmuştur. Su ve sıvı tüket�m�n�n mesane ve kolon kanser� r�sk�nde azalma sağladığını 

gösteren çalışmalar mevcuttur[3].  Ek olarak v�tam�n-m�neral g�b� bes�n destekler�; çeş�tl� sebeplerden yeterl� ve dengel� 

beslenemeyen, v�tam�n ve m�neral eks�kl�ğ� tanısı konmuş b�reylerde takv�yes� öner�l�rken, �ht�yaç olmadığı halde bes�n 

desteğ� alımının yararlı olmaktan çok sakıncalı olduğuna da�r b�lg�ler�m�z artmaktadır[25].

7. Intest�nal M�kroflora Posa ve Kanser

D�yet posası; b�rçok hastalıkta koruyucu ve tedav�c� ed�c� özell�kler� olan, b�tk� hücre duvarını oluşturan n�şasta 

olmayan pol�sakkar�tler  (selülöz, pekt�n, gumlar, hem�selülöz, b-glukan), s�nd�r�lmeyen ol�gosakkar�tler, l�gn�n ve d�rençl� 

n�şastadan oluşan, s�nd�r�lemeden ve enerj�ye dönüşemeden vücuttan atılan b�leş�klerd�r. Çözünür posa elma, yulaf, kuru-

baklag�ller, bezelye, havuç, arpa, portakal g�b� b�rçok meyve ve sebzede, psyll�um (karnıyarık otu) tohumunun kabuğunda, 

çözünmez posa �se meyve kabukları, tam buğday unundan yapılmış ürünler, kök sebzeler, buğday ve mısır kepeğ�, yeş�l 

fasulye, karnabahar ve patates g�b� b�rçok sebzede vardır [26].

Zeng�n posa kaynağı kurubaklag�ller, tam tahıllar, meyve-sebzeler, çek�rdekler,  sert kabuklu meyveler 

(kuruyem�şler) kanserden koruyucu beslenme planının en temel b�leşenler�ndend�r [3]. D�yet posası su çek�c� özell�ğ�nden 

dolayı m�de �çer�ğ�n�n v�skoz�tes�n� arttırarak m�de boşalmasını gec�kt�rmekte ve b�rey�n yen�den bes�n tüket�m �steğ� azal-

maktadır. Posa ç�ğneme süres�n� uzatması neden�yle de tokluk h�ss� yaratmaktadır. Bu etk�ler� neden�yle ağırlık kaza-

nımının yönet�m�ne olumlu katkıları vardır. D�yet posasının kolon-rektum kanserler�n� önlemede etk�l� faktörlerden b�r� 

olduğu, bu etk�s�n�; �ntest�nal m�kroflorayı �y�leşt�rerek, toks�k metabol�tler�n oluşumunu azaltarak ve toks�k metabol�tler�n 

barsak hücreler�yle temas süreler�n� kısaltmasıyla ve dışkı atımını hızlandırarak sağladığı �fade ed�lmekted�r [27].

İnsan bağırsaklarında büyük b�r ekos�tem oluşturan doğal bakter�ler konağın sağlığını etk�leyeb�len çoklu metabol�k 

fonks�yonlara ve faydalara sah�pt�r. Yet�şk�n �nsan bağırsağında 800’den fazla bakter� türü yaşamaktadır. İntest�nal 

m�kropların yalnızca gastro�ntest�nal mal�gn�teler� değ�l kanal dışındak� dokularda da kanser r�sk�n� etk�leyeb�leceğ� 

göster�lm�şt�r. İntest�nal m�krofloranın kanser etyoloj�s�ndek� etk�s� d�rekt ve �nd�rekt yolaklarla �l�şk�lend�r�lmekted�r. 

Ep�telde patojen kolon�zasyonu ya da patern tanıma reseptörler� olan bakter�yel ant�jen�k part�küller �le doğal �mmün 

s�stem d�rekt etk�leş�m �ç�nde olması d�rekt yolaklara örnekt�r. İnd�rekt yolaklar arasında bakter�yel kars�nojen ve 

kemoprotekt�f faktörler�n d�yet g�b� dış kaynaklardan üret�m� veya metabol�zma sonucunda oluşan endojen kaynaklardan 

üret�len b�leş�kler (örn. safra as�tler� ve stero�d hormonlar) vardır. D�yet posası özell�kle kolorektal kanserlerde kolon 

mukozasının kans�nojen ajanlarla temasını azaltarak r�sk� azalttığı düşünülmekted�r [3].

D�yet�n preb�yot�k ve prob�yot�k �çer�ğ� �ntest�nal m�kloflora �ç�n çok öneml�d�r. Preb�yot�kler kolonda patojen�k 

bakter�ler�n prol�ferasyonunu önleyen ve floranın sağlıklı gel�ş�m�n� sağlayan b�leş�klerd�r. Prob�yot�k ve preb�yot�k �çer�ğ� 

yüksek d�yet tüket�m�n�n b�rçok hastalığı önled�ğ� göster�lm�şt�r. B�reyler arasında �ntest�nal m�krob�k kompoz�syonu 

oluşturan bakter� türler� açısından büyük varyanslar olmasına rağmen m�krofloranın metagenom�k anal�z�nde tüm 

b�reylerde mevcut olan b�r m�krob�yom olduğu bel�rt�lm�şt�r [28]. Kanserden koruyucu beslenme planı �çer�s�nde sebze ve 

meyveler�n özel b�r yer� vardır. Günlük oratalam 5-7 pors�yon sebze-meyve tüket�lmel�d�r. Sebze-meyve tüket�m�n�n 

düzenl� ve yeterl� olması hal�nde kanserden koruyucu çok sayıda etken madde alımı �le b�rl�kte k�lo kontrolünün de 

sağlanmasına çok öneml� katkı sağlayacaktır [3].

8. Turpg�ller ve Kanser

Turpg�ller a�les�ne a�t sebzeler�n tüket�m�n�n kanser r�sk�yle ters orantılı olduğu göster�lm�şt�r. Günümüzde 16 b�tk� 

fam�lyasından tesp�t ed�len yaklaşık 450 türde 120 farklı glukoz�nolat mevcuttur. Bunlardan b�lhassa Cruc�ferae 

fam�lyasında yer alan günlük hayatta sıklıkla tükett�ğ�m�z brokol�, brüksel lahanası, beyaz lahana, yaprak lahana, baş 

lahana, turp, şalgam, mor lahana, tere, su teres�, ç�n lahanası, roka, karnabahar, hardal,  g�b� Brass�ca (turpg�ller) sebzeler� 

glukoz�nolat kaynaklarıdır. Glukoz�nolatların h�drol�z ürünü olan  �sot�yos�yantların hem �n v�tro hem de �n v�vo ortamda 

ant�kars�nojen�k özel�kler� olduğu ve b�yoloj�k etk�ler�n�n çeş�tl� olduğu b�ld�r�lm�şt�r [29-31]. 

Glukoz�nolatların parçalanması sonucu ortaya çıkan ürünler; uçucu, yağda çözünür n�tel�kte, oldukça reakt�f,  kesk�n 

b�r tat ve kokuya sah�p olup �çler�nde ant�bakter�yel, ant�protozal, alleopat�k, ant�fungal ve nematos�dal etk�ler� gösterenler 

bulunmaktadır. Turpg�ller, daha çok kuzey yarım kürede nad�ren trop�klerde yayılmış 338 c�ns ve 3700 türün yer aldığı 

ekonom�k öneme sah�p gen�ş b�r fam�lyadır. Cruc�ferous sebzeler�, yüksek m�ktarda aromat�k ve al�fat�k �zot�yos�yanatları 

�çermekted�rler. İzot�yos�yanatların faz-1 enz�mler� olarak adlandırılan s�tokrom P450 enz�mler�n� �nh�be etme özell�ğ� �le 

kanserogenez�s�n �lk basamağında öneml� koruyucu fonks�yonlara sah�p olduğu kabul ed�lmekted�r. Bununla b�rl�kte 

�zot�yos�yanatlar faz 2 enz�mler� olarak b�l�nen b�r grup enz�m� akt�ve ederek �nsanlarda ant�oks�dan kapas�ten�n artmasına 

yol açtığı bel�rt�lmekted�r [29-31]

Glukos�nolat h�drol�z ürünler�n�n hücresel ant�oks�danları arttırarak oks�dat�f stres� azaltma, kanser�n başlangıç 

aşamasında neoplast�k hücreler�n klonal çoğalmasını önleyerek hücre prol�ferasyonunu �nh�be etme, kars�nojenler� 

metabol�ze eden enz�mler� düzenleme, özell�kler�ne ek olarak ant�-�nflamasyon, ant�-�nfeks�yon g�b� d�ğer muhtemel 

etk�ler yoluyla kanser� önlemede etk�l� olab�leceğ� b�ld�r�lmekted�r [31].

B�tk� tohumlarının glukos�nolat m�ktarı en yüksek oranda �ken, bunu sırasıyla kök, yaprak ve sap bölümler� tak�p 

etmekted�r. Depolama süres�n�n uzunluğuna göre b�tk�lerde glukos�nolat �çer�ğ�n�n azaldığını gösteren çalışmalar 

mevcuttur. B�tk�ler�n tüket�me hazırlanma aşamasında uygulanan kesme, doğrama, d�l�mleme �şlemler� glukos�nolat 

m�ktarı ve h�drol�z ürünler�n�n m�ktarları değ�şmekte ve özell�kle �zot�yos�yanatların m�ktarında artış olduğu b�l�nmekted�r. 

Glukos�nolatlar suda çözünür olması neden�yle b�lhassa uzun süre p�ş�rme �şlemler� �le b�tk�n�n glukos�nolat m�ktarı �le 

�l�şk�l� olarak kayıplar olmaktadır. Turpg�llerdek� akt�f b�leşenler�n mevcut yararlı etk�ler�nden faydalanab�lmek �ç�n 

olab�ld�ğ�nce ç�ğ ve taze ya da az p�şm�ş olarak tüket�lmel�d�r [31].

9. Tütün ve Kanser

Tüm dünyada neredeyse 1,3 m�lyar �nsanın tütün kullanıcısı olduğu rapor ed�lmekted�r. Tüm tütün ürünler� 

kars�nojen�kt�r ve 16 kanser t�p�yle (burun boşluğu ve paranazal s�nüs, ağız boşluğu, far�nks, lar�nks, özefagus, kem�k �l�ğ� 

(akut myelo�d lösem�), akc�ğer, m�de, pakreas, böbrekler, üreter, kolorektum, mesane, overler, serv�ks) �l�şk�l� olan s�gara 

dünya çapında kanser nedenl� bütün ölümler�n %20’s�nden sorumludur.  Akc�ğer kanser� görülme sıklığı s�gara �çenlerde 

�çmeyenlere oranla 15-30 kat daha yüksekt�r. Avrupa’da en sık görülen kanser akc�ğer kanser�d�r [2]. Tüm dünyada olduğu 

g�b� Türk�ye’de de en sık görülen kanser, %90 neden� s�gara kullanımı olan akc�ğer kanser�d�r. Türk�ye Sağlık Araştırması 
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ver�ler�ne göre her gün tütün kullanan b�reyler�n oranı 2014 yılında %27,3 ve 2016 yılında %26,5 olarak bel�rt�lm�şt�r. 2016 da 

kadınların %13,3’ü s�gara �çerken erkeklerde bu oran %40,1’d�r [21]. Her gün 300 k�ş�n�n s�garanın neden olduğu hastalıklar 

neden�yle hayatını kaybett�ğ� ülkem�zde etk�n b�r tütün kontrolünün sağlanmasıyla yıllık yaklaşık 110.000 k�ş�n�n 

kurtarılab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r. Tütün kullanımına �l�şk�n önlem alınmazsa 2030 yılında dünyada 8 m�lyon k�ş�n�n, Türk�ye’de 

�se 240.000 k�ş�n�n s�garaya bağlı nedenlerden ölümü öngörülmekted�r [5].

10. Alkol, Gazlı İçecekler ve Kanser

B�rçok ülkede halk sağlığı sorunu olan alkol tüket�m�, nörops�k�yatr�k, gastro�ntest�nal, kard�yovasküler pek çok 

hastalık, erken bunama, �nt�har ve kanser dah�l olmak üzere 200'den fazla hastalık, ş�ddet ve yaralanmalarla 

�l�şk�lend�r�lm�şt�r. Alkol tüket�m sıklığı ve m�ktarına paralel olarak kanser r�sk� artış göstermekted�r [10, 32]. 2011 yılında 8 

Avrupa ülkes�nde 350.000’den fazla sayıda k�ş�n�n değerlend�r�ld�ğ� çalışmada alkol kullanımının erkeklerde görülen 

kanserler�n %10’undan, kadınlarda �se %3’ünden sorumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır[1]. 2016 yılında, alkol kullanımının 

dünyada 3,0 m�lyon ölüme sebep olduğu tahm�n ed�lmekted�r[33].

Alkol kullanımı özell�kle en sık görülen kanser t�pler�yle bağlantılı olmak üzere kanser oluşumunda l�der r�sk faktörler� 

arasındadır. Düşük tüket�m m�ktarlarında b�le r�sk söz konusudur[33]. Alkol tüket�m�n�n ağız boşluğu, far�nks, lar�nks, 

özefagus, m�de, meme, akc�ğer, karac�ğer, rektum ve kolon kanserler�n�n gel�şme r�sk�n� arttırdığını gösteren çok sayıda ve 

çeş�tl� çalışmalar mevcuttur [1, 5, 10, 32, 33]. Alkol kars�nogenez�nde rol oynadığı düşünülen bazı mekan�zmalar olmakla 

b�rl�kte altında yatan faktörler net olarak açıklanamamıştır. B�rçok farklı bölgede etk� yapab�len d�ğer kars�nojenlere bağlı 

olarak hedef organ düzey�nde değ�ş�kl�kler göstereb�l�r. Etanolün mukozanın kars�nojenlere maruz�yet�n� artıran lokal b�r 

etk�ye sah�p olab�lmes� g�b� etanol üzer�nden farklı mekan�zmalar �le kars�nogenez�n açıklanmaya çalışıldığı çalışmalar 

mevcuttur[32]. 

Alkol neden�yle kanser r�sk�n�n, �çmey� bıraktıktan sonra hızla azaldığını gösteren çalışmalar mevcuttur[33]. 

Toplumlarda sağlık, sosyal ve ekonom�k açıdan çok çeş�tl� ve ş�ddetl� hasarlara neden olan alkolün alım düzey� �ç�n güvenl� 

den�leb�lecek b�r eş�k değer�n söz konusu olmadığı n�tek�m az m�ktarda alkol tüket�m�n�n b�le artmış kanser r�sk�ne neden 

olduğu, alkol alımının azaltılması hatta h�ç tüket�lmemes�ne vurgu yapılmasının en az kanser tarama testler� ve d�ğer 

kanser önleme faal�yetler� kadar değerl� olduğu bel�rt�lm�şt�r [1, 10, 33]

Gel�şmekte olan ülkelerde daha fazla olmakla b�rl�kte b�rçok �nsanın günlük olarak tükett�ğ�,  ne yazık k� besley�c� 

değer� yüksek süt ve taze meyve suyunun yer�n� aldığı görülen hatta bazı �nsanlarda enerj� alımının büyük kısmını oluşturan 

en popüler meşrubat t�p� gazlı �çecekler�n kompleks yapısından ötürü �nsan sağlığı üzer�ne etk�ler�n� tesp�t etmek güçtür. 

Aspartam, sakar�n, sorb�tol, sukraloz, mann�tol ve d�ğer b�rçok yapay tatlandırıcı kullanılarak üret�len düşük enerj�l� ve 

şekerl� olarak üret�len yüksek enerj�l� olmak üzere farklılıklar �çeren özell�kle ergen ve çocuklar arasında kullanımı 

yaygınlaşan gazlı �çecekler�n metabol�k etk�ler� üzer�nde uluslararası b�l�m cam�ası alarmdadır. Gazlı �çecekler�n 

karbond�oks�t, tatlandırıcılar, şeker ve katkı maddeler� g�b� bazı b�leşenler� doğrudan ya da dolaylı olarak kanserle 

�l�şk�lend�r�lse de kanser türler� �le arasındak� �l�şk� henüz net değ�ld�r [32].  

Günümüzde b�rçok yüksek gel�rl� ülkede adet başlama yaşı düşmüştür ve erken adet yaşı bazı kanserlerde r�sk artışı 

�le �l�şk�l�d�r. Kadınlarda doğum ve emz�rme meme kanser� r�sk�n� azaltırken, hormon tedav�ler� ve doğum kontrol hapları 

r�sk� artırmaktadır. Emz�rme yılı başına meme kanser� r�sk�n�n %4,3’e kadar azaldığı ve �lk canlı doğumu 30 yaşından sonra 

yapan b�reylerde meme kanser� r�sk�n�n 20 yaşından önce yapanlara göre �k� kat yüksek olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Uluslararası 

Kanser Araştırma Ajansı (IARC) Monografları Çalışma Grubu menopoz tedav�s�nde ve doğum kontrolünde kullanılan 

komb�ne östrojen-progesteron tedav�s�n�n kadınlar �ç�n kars�nojen�k olduğunu b�ld�rm�şt�r [2]. Avrupa ülkeler�n�n 

çoğunda erken teşh�s ve gel�şen tedav� yöntemler� sonucunda meme kanser� �ns�dans hızları artmaktayken,  mortal�te 

hızları düşmüştür. Y�ne Avrupa ülkeler�n�n çoğunda akc�ğer kanser� hızları erkeklerde dengeye ulaşmış veya düşmüş 

olmasına rağmen kadınlarda artmaktadır [2].

11. Kanserden Korunma

Kanser, modern tıptak� gel�şmelere rağmen, ülkem�zde ve dünyada ölüm nedenler� arasında halen �lk sıralarda 

olması neden�yle kanser öneml� b�r sağlık sorunudur. Kanserde erken tanı oldukça öneml� olmakla beraber kanser tanısı ve 

tedav�s� mult�d�s�pl�ner �şb�rl�ğ�n� gerekt�rmekted�r. Türk�ye'de özell�kle meme, rah�m ağzı (serv�ks) ve bağırsak kanser�n�n 

erken tanısı konusunda ulusal tarama programları mevcuttur [1]. Bazı kanser türler�n�n ortaya çıkışının önleneb�ld�ğ�, 

taramalarla kansere bağlı ölümler�n önüne geç�leb�ld�ğ� ve erken teşh�s ed�ld�ğ�nde tedav�n�n yaşam kal�tes�n� 

�y�leşt�r�leb�ld�ğ� düşünüldüğünde korunmanın önem� artmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, tüm kanser vakalarının % 30-50 arasında önleneb�l�r olduğunu, önleme çabalarının kanser 

kontrolü �ç�n en uygun mal�yetl�, uzun vadel� b�r stratej� olduğunu ve kanser r�sk faktörler�ne maruz�yet� azaltmak, 

farkındalığı arttırmak ve �nsanlara sağlıklı yaşam tarzları ben�msemeler� �ç�n gereken b�lg� ve desteğ� sağlamak �ç�n ulusal 

pol�t�ka ve programlar uygulanmasını önermekted�r[34]. Boş zamanlarda veya hob� olarak yapılan fiz�ksel akt�v�teler�n dah� 

kanser r�sk�n� azalttığı, egzers�z�n en güçlü koruyucu etk�s�n�n %40–50 oranında r�sk azalmasının sağlandığı kolon veya 

kolorektal kanserlerde olduğu, akc�ğer kanser�n�n önlenmes�nde �se s�gara ve d�ğer yaşam tarzı değ�ş�kl�kler�nden sonra 

%40 oranında r�sk�n azalmasını sağladığı bel�rt�lm�şt�r[35].

Opt�mal beslenmede; “m�numum hastalık r�sk�, maks�mum �y� hal/sağlık dolayısıyla “maks�mum sağlıklı yaşam” 

hedeflenmekted�r. Opt�mal beslenmede d�yet�n b�r�nc�l amacı, vücudun çalışması �ç�n gerekl� enerj� ve bes�n ögeler�n� 

yeterl� m�ktarda alınarak vücudun metabol�k gereks�n�mler�n�n sağlanmasıdır. Bes�n çeş�tl�l�ğ�n sağlanması opt�mal 

beslenme ve sağlığın temel�d�r. 50 ayrı türde bes�n öges�ne �ht�yaç vardır.  İht�yacımız olan bütün bes�n öğeler�n� tek b�r 

bes�nden elde edemey�z. Bes�nler�n her b�r�nde tadı, kokusu, reng�, ölçüsü, fizyoloj�k �şlev� ayrı ayrı sayısız muhteşem 

hed�yeler vardır �nsanoğlu �ç�n. Opt�mal beslenmek �ç�n bu bes�n ögeler�n� bel�rl� ölçülerde tüketmek gerek�r. Bu bes�n 

öğeler�n�n d�yettek� oranları b�rb�rler�n�n em�l�m, metabol�zma ve gereks�n�m� etk�ler [6].

Kanser oluşumunu önled�kler�ne �nanılan ant�oks�dan kapas�tes� yüksek olan meyve ve sebzeler�n; üzümsü meyveler 

(böğürtlen, ahududu g�b�), brokol�, soğan, havuç, lahana, karnabahar, kerev�z, üzüm, domates, portakal, k�v�, ç�lek, 

ananas, k�raz, yaban mers�n� g�b� bes�nler mevs�m�ne uygun şek�lde düzenl� olarak tüket�lmel�d�r. Bes�n öğeler�n�n 

potans�yel  yararlı etk�ler�nden �st�fade edeb�lmek �ç�n gıda takv�yes� olarak dışardan �lave değ�l bes�nlerle beraber yeterl� 

ve dengel� beslenerek sağlanmalıdır. F�tok�myasallar olarak adlandırılan b�tk�sel kaynaklı b�yoloj�k akt�f b�leş�kler�n bol 

bulunduğu ç�ğ sebze-meyve tüket�m� artırılmalıdır[15, 36]. B�reyler�n d�yet�nde en çok bulunan b�tk�sel kaynaklı bes�n 

öğes� pol�fenol�k b�leş�kler olan flavono�dlerd�r. Flavono�dler, enflamasyon yolakları �le etk�leş�me g�rerek ve antoks�dan 

özell�kler� yoluyla DNA hasarının azaltılmasını sağlayarak kanser engelley�c� özell�k göster�rler. Dolaşımdak� 

yoğunluklarında ve sekresyon ölçüler�nde büyük b�reysel farklılıklar olması muhtemelen �ntest�nal m�krob�yom 

varyasyonlarının sonucudur [28].

WCRF 2018 CUP (Cont�nuous Update Project) Sürekl� Güncelleme Projes�, tüm dünyada d�yet, beslenme ve fiz�ksel 

akt�v�te �le �lg�l� kanser önleme ve hayatta kalma araştırmalarını anal�z etmeye devam eden Dünya Kanser Araştırma Fonu 

programıdır. Dünya çapındak� otor�teler arasında, kanser önleme ve hayatta kalma �le �lg�l� güncel kılavuzlar ve pol�t�kalar 

yayınlayan güven�l�r ve yetk�l� b�l�msel b�r kaynaktır. WCRF D�yet ve Kanser Raporunu bundan önce 2007 yılında İk�nc� Uzman 

Raporu olarak yayınlamıştı. WCRF 2018 CUP Raporunda; kanserden korunmak �ç�n öner�ler şu şek�lde özetlenm�şt�r [10].
2- Yaşam boyunca k�lo artışından kaçınarak ağırlığınızı sağlıklı aralıkta (Beden K�tle İndeks�n�n 18.5-24.9 kg/m  aralı-

ğında olması) tutun. Bel ölçüsünün erkeklerde 94 cm’�n altında, kadınlarda 80 cm’�n altında tutulması öner�lmekted�r.

- Yaşamınızın günlük parçası olarak mutlaka her gün fiz�ksel olarak akt�f olun, daha çok yürüyün daha az oturun. 

Oturarak yaptığınız tv �zlemek, ekran oyunları oynamak g�b� alışkanlıklarınızı gözden geç�r�n sınırlandırın.

- Tam tahıl, sebze, meyve, baklag�llerden zeng�n menüler� düzenl� olarak tüket�n. Günlük 30 gram posa �çeren bes�nler� 

tüket�n. Çok çeş�tl� olmak üzere günlük en az 5 pors�yon (en az 400 gram) sebze-meyve b�lhassa n�şastasız sebzeler 

tüket�n. 
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ver�ler�ne göre her gün tütün kullanan b�reyler�n oranı 2014 yılında %27,3 ve 2016 yılında %26,5 olarak bel�rt�lm�şt�r. 2016 da 

kadınların %13,3’ü s�gara �çerken erkeklerde bu oran %40,1’d�r [21]. Her gün 300 k�ş�n�n s�garanın neden olduğu hastalıklar 

neden�yle hayatını kaybett�ğ� ülkem�zde etk�n b�r tütün kontrolünün sağlanmasıyla yıllık yaklaşık 110.000 k�ş�n�n 

kurtarılab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r. Tütün kullanımına �l�şk�n önlem alınmazsa 2030 yılında dünyada 8 m�lyon k�ş�n�n, Türk�ye’de 

�se 240.000 k�ş�n�n s�garaya bağlı nedenlerden ölümü öngörülmekted�r [5].

10. Alkol, Gazlı İçecekler ve Kanser

B�rçok ülkede halk sağlığı sorunu olan alkol tüket�m�, nörops�k�yatr�k, gastro�ntest�nal, kard�yovasküler pek çok 

hastalık, erken bunama, �nt�har ve kanser dah�l olmak üzere 200'den fazla hastalık, ş�ddet ve yaralanmalarla 

�l�şk�lend�r�lm�şt�r. Alkol tüket�m sıklığı ve m�ktarına paralel olarak kanser r�sk� artış göstermekted�r [10, 32]. 2011 yılında 8 

Avrupa ülkes�nde 350.000’den fazla sayıda k�ş�n�n değerlend�r�ld�ğ� çalışmada alkol kullanımının erkeklerde görülen 

kanserler�n %10’undan, kadınlarda �se %3’ünden sorumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır[1]. 2016 yılında, alkol kullanımının 

dünyada 3,0 m�lyon ölüme sebep olduğu tahm�n ed�lmekted�r[33].

Alkol kullanımı özell�kle en sık görülen kanser t�pler�yle bağlantılı olmak üzere kanser oluşumunda l�der r�sk faktörler� 

arasındadır. Düşük tüket�m m�ktarlarında b�le r�sk söz konusudur[33]. Alkol tüket�m�n�n ağız boşluğu, far�nks, lar�nks, 

özefagus, m�de, meme, akc�ğer, karac�ğer, rektum ve kolon kanserler�n�n gel�şme r�sk�n� arttırdığını gösteren çok sayıda ve 

çeş�tl� çalışmalar mevcuttur [1, 5, 10, 32, 33]. Alkol kars�nogenez�nde rol oynadığı düşünülen bazı mekan�zmalar olmakla 

b�rl�kte altında yatan faktörler net olarak açıklanamamıştır. B�rçok farklı bölgede etk� yapab�len d�ğer kars�nojenlere bağlı 

olarak hedef organ düzey�nde değ�ş�kl�kler göstereb�l�r. Etanolün mukozanın kars�nojenlere maruz�yet�n� artıran lokal b�r 

etk�ye sah�p olab�lmes� g�b� etanol üzer�nden farklı mekan�zmalar �le kars�nogenez�n açıklanmaya çalışıldığı çalışmalar 

mevcuttur[32]. 

Alkol neden�yle kanser r�sk�n�n, �çmey� bıraktıktan sonra hızla azaldığını gösteren çalışmalar mevcuttur[33]. 

Toplumlarda sağlık, sosyal ve ekonom�k açıdan çok çeş�tl� ve ş�ddetl� hasarlara neden olan alkolün alım düzey� �ç�n güvenl� 

den�leb�lecek b�r eş�k değer�n söz konusu olmadığı n�tek�m az m�ktarda alkol tüket�m�n�n b�le artmış kanser r�sk�ne neden 

olduğu, alkol alımının azaltılması hatta h�ç tüket�lmemes�ne vurgu yapılmasının en az kanser tarama testler� ve d�ğer 

kanser önleme faal�yetler� kadar değerl� olduğu bel�rt�lm�şt�r [1, 10, 33]

Gel�şmekte olan ülkelerde daha fazla olmakla b�rl�kte b�rçok �nsanın günlük olarak tükett�ğ�,  ne yazık k� besley�c� 

değer� yüksek süt ve taze meyve suyunun yer�n� aldığı görülen hatta bazı �nsanlarda enerj� alımının büyük kısmını oluşturan 

en popüler meşrubat t�p� gazlı �çecekler�n kompleks yapısından ötürü �nsan sağlığı üzer�ne etk�ler�n� tesp�t etmek güçtür. 

Aspartam, sakar�n, sorb�tol, sukraloz, mann�tol ve d�ğer b�rçok yapay tatlandırıcı kullanılarak üret�len düşük enerj�l� ve 

şekerl� olarak üret�len yüksek enerj�l� olmak üzere farklılıklar �çeren özell�kle ergen ve çocuklar arasında kullanımı 

yaygınlaşan gazlı �çecekler�n metabol�k etk�ler� üzer�nde uluslararası b�l�m cam�ası alarmdadır. Gazlı �çecekler�n 

karbond�oks�t, tatlandırıcılar, şeker ve katkı maddeler� g�b� bazı b�leşenler� doğrudan ya da dolaylı olarak kanserle 

�l�şk�lend�r�lse de kanser türler� �le arasındak� �l�şk� henüz net değ�ld�r [32].  

Günümüzde b�rçok yüksek gel�rl� ülkede adet başlama yaşı düşmüştür ve erken adet yaşı bazı kanserlerde r�sk artışı 

�le �l�şk�l�d�r. Kadınlarda doğum ve emz�rme meme kanser� r�sk�n� azaltırken, hormon tedav�ler� ve doğum kontrol hapları 

r�sk� artırmaktadır. Emz�rme yılı başına meme kanser� r�sk�n�n %4,3’e kadar azaldığı ve �lk canlı doğumu 30 yaşından sonra 

yapan b�reylerde meme kanser� r�sk�n�n 20 yaşından önce yapanlara göre �k� kat yüksek olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Uluslararası 

Kanser Araştırma Ajansı (IARC) Monografları Çalışma Grubu menopoz tedav�s�nde ve doğum kontrolünde kullanılan 

komb�ne östrojen-progesteron tedav�s�n�n kadınlar �ç�n kars�nojen�k olduğunu b�ld�rm�şt�r [2]. Avrupa ülkeler�n�n 

çoğunda erken teşh�s ve gel�şen tedav� yöntemler� sonucunda meme kanser� �ns�dans hızları artmaktayken,  mortal�te 

hızları düşmüştür. Y�ne Avrupa ülkeler�n�n çoğunda akc�ğer kanser� hızları erkeklerde dengeye ulaşmış veya düşmüş 

olmasına rağmen kadınlarda artmaktadır [2].

11. Kanserden Korunma

Kanser, modern tıptak� gel�şmelere rağmen, ülkem�zde ve dünyada ölüm nedenler� arasında halen �lk sıralarda 

olması neden�yle kanser öneml� b�r sağlık sorunudur. Kanserde erken tanı oldukça öneml� olmakla beraber kanser tanısı ve 

tedav�s� mult�d�s�pl�ner �şb�rl�ğ�n� gerekt�rmekted�r. Türk�ye'de özell�kle meme, rah�m ağzı (serv�ks) ve bağırsak kanser�n�n 

erken tanısı konusunda ulusal tarama programları mevcuttur [1]. Bazı kanser türler�n�n ortaya çıkışının önleneb�ld�ğ�, 

taramalarla kansere bağlı ölümler�n önüne geç�leb�ld�ğ� ve erken teşh�s ed�ld�ğ�nde tedav�n�n yaşam kal�tes�n� 

�y�leşt�r�leb�ld�ğ� düşünüldüğünde korunmanın önem� artmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, tüm kanser vakalarının % 30-50 arasında önleneb�l�r olduğunu, önleme çabalarının kanser 

kontrolü �ç�n en uygun mal�yetl�, uzun vadel� b�r stratej� olduğunu ve kanser r�sk faktörler�ne maruz�yet� azaltmak, 

farkındalığı arttırmak ve �nsanlara sağlıklı yaşam tarzları ben�msemeler� �ç�n gereken b�lg� ve desteğ� sağlamak �ç�n ulusal 

pol�t�ka ve programlar uygulanmasını önermekted�r[34]. Boş zamanlarda veya hob� olarak yapılan fiz�ksel akt�v�teler�n dah� 

kanser r�sk�n� azalttığı, egzers�z�n en güçlü koruyucu etk�s�n�n %40–50 oranında r�sk azalmasının sağlandığı kolon veya 

kolorektal kanserlerde olduğu, akc�ğer kanser�n�n önlenmes�nde �se s�gara ve d�ğer yaşam tarzı değ�ş�kl�kler�nden sonra 

%40 oranında r�sk�n azalmasını sağladığı bel�rt�lm�şt�r[35].

Opt�mal beslenmede; “m�numum hastalık r�sk�, maks�mum �y� hal/sağlık dolayısıyla “maks�mum sağlıklı yaşam” 

hedeflenmekted�r. Opt�mal beslenmede d�yet�n b�r�nc�l amacı, vücudun çalışması �ç�n gerekl� enerj� ve bes�n ögeler�n� 

yeterl� m�ktarda alınarak vücudun metabol�k gereks�n�mler�n�n sağlanmasıdır. Bes�n çeş�tl�l�ğ�n sağlanması opt�mal 

beslenme ve sağlığın temel�d�r. 50 ayrı türde bes�n öges�ne �ht�yaç vardır.  İht�yacımız olan bütün bes�n öğeler�n� tek b�r 

bes�nden elde edemey�z. Bes�nler�n her b�r�nde tadı, kokusu, reng�, ölçüsü, fizyoloj�k �şlev� ayrı ayrı sayısız muhteşem 

hed�yeler vardır �nsanoğlu �ç�n. Opt�mal beslenmek �ç�n bu bes�n ögeler�n� bel�rl� ölçülerde tüketmek gerek�r. Bu bes�n 

öğeler�n�n d�yettek� oranları b�rb�rler�n�n em�l�m, metabol�zma ve gereks�n�m� etk�ler [6].

Kanser oluşumunu önled�kler�ne �nanılan ant�oks�dan kapas�tes� yüksek olan meyve ve sebzeler�n; üzümsü meyveler 

(böğürtlen, ahududu g�b�), brokol�, soğan, havuç, lahana, karnabahar, kerev�z, üzüm, domates, portakal, k�v�, ç�lek, 

ananas, k�raz, yaban mers�n� g�b� bes�nler mevs�m�ne uygun şek�lde düzenl� olarak tüket�lmel�d�r. Bes�n öğeler�n�n 

potans�yel  yararlı etk�ler�nden �st�fade edeb�lmek �ç�n gıda takv�yes� olarak dışardan �lave değ�l bes�nlerle beraber yeterl� 

ve dengel� beslenerek sağlanmalıdır. F�tok�myasallar olarak adlandırılan b�tk�sel kaynaklı b�yoloj�k akt�f b�leş�kler�n bol 

bulunduğu ç�ğ sebze-meyve tüket�m� artırılmalıdır[15, 36]. B�reyler�n d�yet�nde en çok bulunan b�tk�sel kaynaklı bes�n 

öğes� pol�fenol�k b�leş�kler olan flavono�dlerd�r. Flavono�dler, enflamasyon yolakları �le etk�leş�me g�rerek ve antoks�dan 

özell�kler� yoluyla DNA hasarının azaltılmasını sağlayarak kanser engelley�c� özell�k göster�rler. Dolaşımdak� 

yoğunluklarında ve sekresyon ölçüler�nde büyük b�reysel farklılıklar olması muhtemelen �ntest�nal m�krob�yom 

varyasyonlarının sonucudur [28].

WCRF 2018 CUP (Cont�nuous Update Project) Sürekl� Güncelleme Projes�, tüm dünyada d�yet, beslenme ve fiz�ksel 

akt�v�te �le �lg�l� kanser önleme ve hayatta kalma araştırmalarını anal�z etmeye devam eden Dünya Kanser Araştırma Fonu 

programıdır. Dünya çapındak� otor�teler arasında, kanser önleme ve hayatta kalma �le �lg�l� güncel kılavuzlar ve pol�t�kalar 

yayınlayan güven�l�r ve yetk�l� b�l�msel b�r kaynaktır. WCRF D�yet ve Kanser Raporunu bundan önce 2007 yılında İk�nc� Uzman 

Raporu olarak yayınlamıştı. WCRF 2018 CUP Raporunda; kanserden korunmak �ç�n öner�ler şu şek�lde özetlenm�şt�r [10].
2- Yaşam boyunca k�lo artışından kaçınarak ağırlığınızı sağlıklı aralıkta (Beden K�tle İndeks�n�n 18.5-24.9 kg/m  aralı-

ğında olması) tutun. Bel ölçüsünün erkeklerde 94 cm’�n altında, kadınlarda 80 cm’�n altında tutulması öner�lmekted�r.

- Yaşamınızın günlük parçası olarak mutlaka her gün fiz�ksel olarak akt�f olun, daha çok yürüyün daha az oturun. 

Oturarak yaptığınız tv �zlemek, ekran oyunları oynamak g�b� alışkanlıklarınızı gözden geç�r�n sınırlandırın.

- Tam tahıl, sebze, meyve, baklag�llerden zeng�n menüler� düzenl� olarak tüket�n. Günlük 30 gram posa �çeren bes�nler� 

tüket�n. Çok çeş�tl� olmak üzere günlük en az 5 pors�yon (en az 400 gram) sebze-meyve b�lhassa n�şastasız sebzeler 

tüket�n. 
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- Yüksek m�ktarda yağ, n�şasta ve şeker �çeren �şlenm�ş ürünler� ve fast food şekl�nde �s�mlend�r�len bes�nler�n 

tüket�m�n� azaltın. 

- Kırmızı et ve �şlenm�ş et ürünler�n�n tüket�m�n� azaltın. Kırmızı et� haftada üçten fazla olmamak ve toplam 350-500 

gramı aşmamak üzere, �şlenm�ş et� �se olab�ld�ğ�nce az tüket�n. 

- Şekerle tatlandırılmış �çecekler� tüketmey�n. İçecek olarak çoğunlukla su ve tatlandırılmamış �çecekler tüket�n.

- Kanserden korunmanın en �y� yolu alkolü h�ç tüketmemekt�r.

- Kanserden korunmak amacıyla ek gıda takv�yeler� (supleman) almayın. Beslenme �ht�yaçlarınızı bes�n�n kend�s�n� 

tüketmek yoluyla alın. 

- Anne sütü vermek anne ve bebek �ç�n en �y� yoldur, �lk 6 ay tek başına anne sütü olmak üzere �k� yaşına kadar 

mümkünse bebeğ�n�z� emz�r�n.

- Kanser tanısı alındığında da mümkünse aynı öner�ler�n �zlenmes� öner�lmekted�r [10].

F�z�ksel olarak akt�f yaşam kalp hastalıklarından ölüm r�sk�n�, obez�te, d�yabet, kanser r�skler�n� azaltır, ps�koloj�k �y� 

hal ve yaşam kal�tes�n� artırır, kas ve kem�k sağlığını �y�leşt�rerek fiz�ksel �ş kapas�tey� artırır [35].Alkolün kanser üzer�ndek� 

etk�ler� �ç�n kullanım m�ktarı hususunda henüz b�r eş�k tesp�t ed�lmem�şt�r. Bu nedenle alkol tüketmemen�n, kanser�n 

önlenmes� �ç�n en �y� yol olduğu bel�rt�lmekted�r. Alkol kullanımı ve kanser arasındak� �l�şk�ye da�r tüket�c�n�n farkındalığının 

tütün-kanser �l�şk�s� kadar yeterl� olmadığı bel�rt�lm�ş ve daha fazla b�l�nçlenmeye yönel�k toplumsal adımlarla örneğ�n 

ambalajlarına hastalık r�skler�n� bel�rten �fadeler eklenmes�n�n yararlı olacağı öngörülmekted�r [5, 10, 33]. FAO, tüket�c�ler 

�ç�n gıda güvenl�ğ� eğ�t�m�n�n, gıda kaynaklı hastalıkları azaltma potans�yel�ne sah�p olduğu; yatırılan her dolar �ç�n, ger� 

dönüş tasarrufunun on katına kadar çıkab�leceğ�n� öngörmekted�r[11]. Günümüzde gen�ş a�le ve uzun sürel� emz�rme, 

gel�şm�ş ülkeler�n üreme şek�ller�n� yansıtmasa da, daha az meme kanser� vakası �le Sonuçlanmaktadır[2].

Gel�şm�ş ülkelerdek� kron�k prostat enflamasyonuna yol açab�len d�yet kars�nojenler�ne ve/veya östrojenlere 

maruz�yetle açıklanab�len prostat kanser� ep�dem�s�n�n k�l�nk ve ep�dem�yoloj�k çalışmalarla desteklenen; “(1) 

maruz�yetler�n önüne geç�lmes�, (2) kars�nojenler tarafından oluşturulan prostat hücre ve doku hasarının hafiflet�lmes� 

ve/veya (3) prostattak� enflamasyonun yoğunluk ve süres�n�n azaltılması” yaklaşımları �le önüne geç�leb�leceğ� 

b�ld�r�lm�şt�r. Bes�n kaynaklı kars�nojen maruz�yetler�n azaltılması adımında bes�nler�n mangalda, yağda kızartma g�b� 

yüksek ısıda p�ş�rme yöntemler�n�n yer�ne buharda, sulu ısıda, m�krodalgada p�ş�rme yöntemler�n�n seç�lmes�n�n oldukça 

faydalı olduğu b�l�nmekted�r. B�tk�sel kaynaklı bes�nler�n tüket�m�n�n farklı kanser türler�n�n r�skler�nde azalmaya örneğ�n 

domates ve turpg�ller g�b� meyve ve sebze tüket�m�n�n kron�k ve nükseden enflamatuar süreçler� düzelteb�lme 

potans�yeller� neden�yle prostat kanser�n� azaltab�leceğ� düşünülmekted�r [13].

Kron�k hastalıkların önlenmes� adına, bes�n sanay�s�nde özell�kle yüksek fruktozlu mısır şurubu tüket�m� kontrol 

ed�lmel�, aşırı şekerl� �çecek tüket�m� sınırlandırılmalı ve r�skl� gruplarda fruktoz alımının azaltılması konusunda önlemler 

gündeme get�r�lmel�d�r[22]. Bes�nler�n akr�lam�d �çer�kler� tesp�t ed�lerek et�ketler�nde tüket�c�y� b�lg�lend�recek özel 

�bareler olmalıdır [12]. Turpg�ller fam�lyasındak� sebzeler�n �ht�va ett�ğ� glukos�nolat h�drol�z ürünler� olan �zot�yos�yanatlar, 

kanser oluşumunun önlenmes�nde potans�yel rolü olan öneml� b�yoakt�f b�leşenlerd�r. Yüksek m�ktarda turpg�ller sebze 

tüket�m�n�n en çok akc�ğer, m�de ve kolon kanserler�n� önlemede etk�l� olduğu göster�lm�ş, bu sebze grubunun tüket�m� �le 

prostat, endometr�um ve over kanserler� r�skler� arasındak� �l�şk�n�n �se daha zayıf olduğu b�ld�r�lm�şt�r[31].

Enfeks�yon kaynaklı kanserler�n önüne geç�lmes�nde FAO’nun; “Gıda ve tarım sektöründe h�jyen uygulamalarının 

�y�leşt�r�lmes�, gıda z�nc�r�nde ve çevrede ant�m�krob�yal d�renc�n ortaya çıkmasını ve yayılmasını azaltmaya yardımcı olur” 

b�ld�r�s� d�kkate alınmalıdır. Bes�n güvenl�ğ�n�n, bes�n z�nc�r�n�n üret�mden hasat, �şleme, depolama, dağıtım, hazırlamaya 

ve tüket�me kadar her aşamada güvenl� kalmasını sağlamada kr�t�k b�r rolü vardır. Gıdanın güvenl�ğ�n� sağlamak ç�ftl�kte 

başlayıp tüket�c� �le b�ten karmaşık b�r süreçt�r[11].

12. Sonuç 

Bes�nler ve tüket�m şek�ller� kansere yol açma ve kanserden koruyucu özell�kler� �le çok gen�ş b�r etk�ye sah�pt�r. Dünya 

genel�nde kanser�n doğurduğu madd� ve manev� yük her geçen gün artmakla b�rl�kte kanser ve kanserojenlerle mücadele 

konusunda en öneml� basamakları koruyucu, önley�c� ve erken teşh�s süreçler� oluşturmaktadır. Bu noktada beslenme çok 

öneml� b�r yerde konumlanmaktadır.

Bes�n�n �ç�ndek� b�r parçaya odaklanarak yalnızca ondan sağlığa yarar beklemen�n doğru ve etk�l� olmadığını; 

beslenme davranışının tamamının bütüncül olarak ele alınarak tartışmanın ve opt�mal beslenme davranışı gel�şt�rmen�n 

kanser dah�l b�rçok hastalıktan korunmayı sağlayacağını bel�rtmel�y�z. Sağlığa faydalı olmasını bekled�ğ�m�z y�yecekler�n 

geçt�ğ� her aşamada bes�n güvenl�ğ�n�n sağlanmış olması öneml� şartlar arasındadır. 

Sayısız çalışmanın sonucunda; ağırlık kontrolünün sağlanması, fiz�ksel akt�v�ten�n artırılması, tütün ve alkol 

tüket�m�n�n kontrol altına alınması, rafine şeker, tuz, �şlenm�ş et ürünler� tüket�m�n�n azaltılması ve tam tahıl, sebze, meyve 

ve kurubaklag�l tüket�m�n�n artırılmasıyla kanser r�sk�n�n azaltılab�leceğ� �fade ed�lmekted�r. Bes�nlerdek� faydalı akt�f 

maddelerden yarar göreb�lmem�z �ç�n öncel�kle s�gara ve alkol g�b� kanser dah�l b�rçok hastalığa sebep olduğu şüphe 

götürmeyen maddeler�n hayatımızdan çıkarılması gerekmekted�r.

D�l, d�n, ırk, renk, eğ�t�m, meslek, ekonom�k farklılıklarımız b�z� b�rb�r�m�zden ayırmaksızın bütün �nsanlar b�lhassa 

dünya çocukları eş�t, yeterl� ve dengel� besleneb�ld�ğ�, yaratılan her b�r gıda maddes�ne zahmets�z ve ad�lce ulaşab�ld�ğ� 

sürece bes�n�n ve beslenmen�n �nsanı kanserden koruyucu etk�s�nden bahsedeb�l�r�z. Bes�n ve beslenme kaynaklı 

faktörler�n kanser�n oluşumunda rol oynayan ana mekan�zmaların keşfi çok heyecan ver�c� b�r alandır. İnsanoğlunun 

bugün, dün ve geçm�şte ney� nasıl ve neden yed�ğ� konusu, tazel�ğ�n� sürekl� korumaya devam eden ve edecek olan 

doğasında güzell�kler�n ve sorunların b�r arada bulunduğu keşfett�kçe yen� keş�fler� beraber�nde get�recek olan uçsuz 

bucaksız b�r sahadır. B�yo-ps�ko-sosyal b�r varlık olan �nsanın beslenme b�lg�s� ve ekonom�k güç g�b� bütün yeterl�l�klere 

sah�pken hala s�gara �çmeye devam ed�yor ve kars�nojen bes�nler� b�le �steye terc�h ed�yor olmasının altında yatan b�yoloj�k, 

ps�koloj�k ve sosyal nedenler hususunda b�reysel ve toplumsal daha fazla b�lg�, keş�f ve ardından gel�şt�r�lecek baş etme 

yöntemler�ne �ht�yacımız vardır. 
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- Yüksek m�ktarda yağ, n�şasta ve şeker �çeren �şlenm�ş ürünler� ve fast food şekl�nde �s�mlend�r�len bes�nler�n 

tüket�m�n� azaltın. 

- Kırmızı et ve �şlenm�ş et ürünler�n�n tüket�m�n� azaltın. Kırmızı et� haftada üçten fazla olmamak ve toplam 350-500 

gramı aşmamak üzere, �şlenm�ş et� �se olab�ld�ğ�nce az tüket�n. 

- Şekerle tatlandırılmış �çecekler� tüketmey�n. İçecek olarak çoğunlukla su ve tatlandırılmamış �çecekler tüket�n.

- Kanserden korunmanın en �y� yolu alkolü h�ç tüketmemekt�r.

- Kanserden korunmak amacıyla ek gıda takv�yeler� (supleman) almayın. Beslenme �ht�yaçlarınızı bes�n�n kend�s�n� 

tüketmek yoluyla alın. 

- Anne sütü vermek anne ve bebek �ç�n en �y� yoldur, �lk 6 ay tek başına anne sütü olmak üzere �k� yaşına kadar 

mümkünse bebeğ�n�z� emz�r�n.

- Kanser tanısı alındığında da mümkünse aynı öner�ler�n �zlenmes� öner�lmekted�r [10].

F�z�ksel olarak akt�f yaşam kalp hastalıklarından ölüm r�sk�n�, obez�te, d�yabet, kanser r�skler�n� azaltır, ps�koloj�k �y� 

hal ve yaşam kal�tes�n� artırır, kas ve kem�k sağlığını �y�leşt�rerek fiz�ksel �ş kapas�tey� artırır [35].Alkolün kanser üzer�ndek� 

etk�ler� �ç�n kullanım m�ktarı hususunda henüz b�r eş�k tesp�t ed�lmem�şt�r. Bu nedenle alkol tüketmemen�n, kanser�n 

önlenmes� �ç�n en �y� yol olduğu bel�rt�lmekted�r. Alkol kullanımı ve kanser arasındak� �l�şk�ye da�r tüket�c�n�n farkındalığının 

tütün-kanser �l�şk�s� kadar yeterl� olmadığı bel�rt�lm�ş ve daha fazla b�l�nçlenmeye yönel�k toplumsal adımlarla örneğ�n 

ambalajlarına hastalık r�skler�n� bel�rten �fadeler eklenmes�n�n yararlı olacağı öngörülmekted�r [5, 10, 33]. FAO, tüket�c�ler 

�ç�n gıda güvenl�ğ� eğ�t�m�n�n, gıda kaynaklı hastalıkları azaltma potans�yel�ne sah�p olduğu; yatırılan her dolar �ç�n, ger� 

dönüş tasarrufunun on katına kadar çıkab�leceğ�n� öngörmekted�r[11]. Günümüzde gen�ş a�le ve uzun sürel� emz�rme, 

gel�şm�ş ülkeler�n üreme şek�ller�n� yansıtmasa da, daha az meme kanser� vakası �le Sonuçlanmaktadır[2].

Gel�şm�ş ülkelerdek� kron�k prostat enflamasyonuna yol açab�len d�yet kars�nojenler�ne ve/veya östrojenlere 

maruz�yetle açıklanab�len prostat kanser� ep�dem�s�n�n k�l�nk ve ep�dem�yoloj�k çalışmalarla desteklenen; “(1) 

maruz�yetler�n önüne geç�lmes�, (2) kars�nojenler tarafından oluşturulan prostat hücre ve doku hasarının hafiflet�lmes� 

ve/veya (3) prostattak� enflamasyonun yoğunluk ve süres�n�n azaltılması” yaklaşımları �le önüne geç�leb�leceğ� 

b�ld�r�lm�şt�r. Bes�n kaynaklı kars�nojen maruz�yetler�n azaltılması adımında bes�nler�n mangalda, yağda kızartma g�b� 

yüksek ısıda p�ş�rme yöntemler�n�n yer�ne buharda, sulu ısıda, m�krodalgada p�ş�rme yöntemler�n�n seç�lmes�n�n oldukça 

faydalı olduğu b�l�nmekted�r. B�tk�sel kaynaklı bes�nler�n tüket�m�n�n farklı kanser türler�n�n r�skler�nde azalmaya örneğ�n 

domates ve turpg�ller g�b� meyve ve sebze tüket�m�n�n kron�k ve nükseden enflamatuar süreçler� düzelteb�lme 

potans�yeller� neden�yle prostat kanser�n� azaltab�leceğ� düşünülmekted�r [13].

Kron�k hastalıkların önlenmes� adına, bes�n sanay�s�nde özell�kle yüksek fruktozlu mısır şurubu tüket�m� kontrol 

ed�lmel�, aşırı şekerl� �çecek tüket�m� sınırlandırılmalı ve r�skl� gruplarda fruktoz alımının azaltılması konusunda önlemler 

gündeme get�r�lmel�d�r[22]. Bes�nler�n akr�lam�d �çer�kler� tesp�t ed�lerek et�ketler�nde tüket�c�y� b�lg�lend�recek özel 

�bareler olmalıdır [12]. Turpg�ller fam�lyasındak� sebzeler�n �ht�va ett�ğ� glukos�nolat h�drol�z ürünler� olan �zot�yos�yanatlar, 

kanser oluşumunun önlenmes�nde potans�yel rolü olan öneml� b�yoakt�f b�leşenlerd�r. Yüksek m�ktarda turpg�ller sebze 

tüket�m�n�n en çok akc�ğer, m�de ve kolon kanserler�n� önlemede etk�l� olduğu göster�lm�ş, bu sebze grubunun tüket�m� �le 

prostat, endometr�um ve over kanserler� r�skler� arasındak� �l�şk�n�n �se daha zayıf olduğu b�ld�r�lm�şt�r[31].

Enfeks�yon kaynaklı kanserler�n önüne geç�lmes�nde FAO’nun; “Gıda ve tarım sektöründe h�jyen uygulamalarının 

�y�leşt�r�lmes�, gıda z�nc�r�nde ve çevrede ant�m�krob�yal d�renc�n ortaya çıkmasını ve yayılmasını azaltmaya yardımcı olur” 

b�ld�r�s� d�kkate alınmalıdır. Bes�n güvenl�ğ�n�n, bes�n z�nc�r�n�n üret�mden hasat, �şleme, depolama, dağıtım, hazırlamaya 

ve tüket�me kadar her aşamada güvenl� kalmasını sağlamada kr�t�k b�r rolü vardır. Gıdanın güvenl�ğ�n� sağlamak ç�ftl�kte 

başlayıp tüket�c� �le b�ten karmaşık b�r süreçt�r[11].

12. Sonuç 

Bes�nler ve tüket�m şek�ller� kansere yol açma ve kanserden koruyucu özell�kler� �le çok gen�ş b�r etk�ye sah�pt�r. Dünya 

genel�nde kanser�n doğurduğu madd� ve manev� yük her geçen gün artmakla b�rl�kte kanser ve kanserojenlerle mücadele 

konusunda en öneml� basamakları koruyucu, önley�c� ve erken teşh�s süreçler� oluşturmaktadır. Bu noktada beslenme çok 

öneml� b�r yerde konumlanmaktadır.

Bes�n�n �ç�ndek� b�r parçaya odaklanarak yalnızca ondan sağlığa yarar beklemen�n doğru ve etk�l� olmadığını; 

beslenme davranışının tamamının bütüncül olarak ele alınarak tartışmanın ve opt�mal beslenme davranışı gel�şt�rmen�n 

kanser dah�l b�rçok hastalıktan korunmayı sağlayacağını bel�rtmel�y�z. Sağlığa faydalı olmasını bekled�ğ�m�z y�yecekler�n 

geçt�ğ� her aşamada bes�n güvenl�ğ�n�n sağlanmış olması öneml� şartlar arasındadır. 

Sayısız çalışmanın sonucunda; ağırlık kontrolünün sağlanması, fiz�ksel akt�v�ten�n artırılması, tütün ve alkol 

tüket�m�n�n kontrol altına alınması, rafine şeker, tuz, �şlenm�ş et ürünler� tüket�m�n�n azaltılması ve tam tahıl, sebze, meyve 

ve kurubaklag�l tüket�m�n�n artırılmasıyla kanser r�sk�n�n azaltılab�leceğ� �fade ed�lmekted�r. Bes�nlerdek� faydalı akt�f 

maddelerden yarar göreb�lmem�z �ç�n öncel�kle s�gara ve alkol g�b� kanser dah�l b�rçok hastalığa sebep olduğu şüphe 

götürmeyen maddeler�n hayatımızdan çıkarılması gerekmekted�r.

D�l, d�n, ırk, renk, eğ�t�m, meslek, ekonom�k farklılıklarımız b�z� b�rb�r�m�zden ayırmaksızın bütün �nsanlar b�lhassa 

dünya çocukları eş�t, yeterl� ve dengel� besleneb�ld�ğ�, yaratılan her b�r gıda maddes�ne zahmets�z ve ad�lce ulaşab�ld�ğ� 

sürece bes�n�n ve beslenmen�n �nsanı kanserden koruyucu etk�s�nden bahsedeb�l�r�z. Bes�n ve beslenme kaynaklı 

faktörler�n kanser�n oluşumunda rol oynayan ana mekan�zmaların keşfi çok heyecan ver�c� b�r alandır. İnsanoğlunun 

bugün, dün ve geçm�şte ney� nasıl ve neden yed�ğ� konusu, tazel�ğ�n� sürekl� korumaya devam eden ve edecek olan 

doğasında güzell�kler�n ve sorunların b�r arada bulunduğu keşfett�kçe yen� keş�fler� beraber�nde get�recek olan uçsuz 

bucaksız b�r sahadır. B�yo-ps�ko-sosyal b�r varlık olan �nsanın beslenme b�lg�s� ve ekonom�k güç g�b� bütün yeterl�l�klere 

sah�pken hala s�gara �çmeye devam ed�yor ve kars�nojen bes�nler� b�le �steye terc�h ed�yor olmasının altında yatan b�yoloj�k, 

ps�koloj�k ve sosyal nedenler hususunda b�reysel ve toplumsal daha fazla b�lg�, keş�f ve ardından gel�şt�r�lecek baş etme 

yöntemler�ne �ht�yacımız vardır. 
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ÖZET

Enflamasyon normalde organ�zmayı her türlü tehl�keye karşı korumaya yönel�k b�r cevapken, uygun olarak 

sonlanmazsa kron�k hale geleb�lmekted�r. Tümör oluşumunda, gel�ş�m�nde, yayılımında ve hatta tedav� sürec�nde tümör 

m�kroçevres�n�n çok öneml� rolü vardır. Enflamatuvar hücreler, çeş�tl� s�tok�n, kemok�n ve büyüme faktörler� hem 

protümöral hem de ant�-tümöral etk� göstereb�lmekted�rler. Günümüzde bu enflamasyonu hedefleyen b�rçok tedav� 

bulunmaktadır. Ancak bu tedav�ler tek başlarına etk�l� değ�llerd�r. Bu bölümde enflamasyon ve kanser arasındak� �l�şk�n�n 

genel prens�pler� ve mekan�zlarından bahsed�lm�şt�r. 

Anahtar kel�mler: Enflamasyon, Kanser

ABSTRACT

The �nflammat�on �s a response to protect�ng the organ�sm aga�nst all hazards. Acute �nflammat�on may become 

chron�c �f �t does not resolut�on appropr�ately. Tumor m�croenv�ronment plays an �mportant role �n tumor format�on, 

development, spread and even treatment process. Inflammatory cells, var�ous cytok�nes, chemok�nes, and growth 

factors may exh�b�t both protumoral and ant�-tumoral e�ects. Currently, many targeted ant�-�nflammatory drugs are 

used. However, these treatments alone are not e�ect�ve. In th�s chapter, the general pr�nc�ples and mechan�sms of the 

relat�onsh�p between �nflammat�on and cancer are d�scussed.

Keywords: Inflammat�on, Cancer

1. G�r�ş

Kanser�n oluşum, �nvazyon ve metastaz �le �lg�l� mekan�zmaları her geçen gün daha �y� anlaşılması kanser�n 

oluşumunda tümör çevres�n�n öneml� rol oynadığı gerçeğ�n� daha da güçlend�rmekted�r. Enflamasyon aslında 

organ�zmanın patojenlere karşı oluşturduğu defans mekan�zmasıdır [1]. Tümör dokularında lökos�t varlığını �lk olarak 

Rudolf V�rchow 1863 yılında göstererek, enflamasyon ve kanser arasındak� �l�şk� olab�leceğ�n� savunmuştur [2]. Son 

yıllardak� çalışmalara damga vuran s�tok�nler�n keşfi de enflamasyon ve kanser �l�şk�s�nde V�rchow’un tez�n� 

desteklemeye devam etmekted�r. Kron�k enflamasyonun kanser r�sk�n� arttırdığı g�b� subkl�n�k enflamasyonun olduğu 

durumlarda da kanser r�sk�n�n artab�leceğ� genel kabul görmüştür. Ayrıca tümorogenez�s�n her basamağında 

enflamatuvar med�yatörler�n etk�l� olduğu b�l�nmekted�r. Kanserler�n %90’ında somat�k mutasyonlar ve çevresel faktörler 

etk�l�d�r. Y�ne kanserler�n %20’den fazlasına kron�k enfeks�yonların, %30’una s�gara neden olurken, %35’�n�n 

oluşmasında d�yet�n etk�l� olduğu bel�rt�lmekted�r [3]. Enflamasyonun tömör gel�ş�m�ndek� etk�ler�n�n yanı sıra ant�-tömör 
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ÖZET

Enflamasyon normalde organ�zmayı her türlü tehl�keye karşı korumaya yönel�k b�r cevapken, uygun olarak 

sonlanmazsa kron�k hale geleb�lmekted�r. Tümör oluşumunda, gel�ş�m�nde, yayılımında ve hatta tedav� sürec�nde tümör 

m�kroçevres�n�n çok öneml� rolü vardır. Enflamatuvar hücreler, çeş�tl� s�tok�n, kemok�n ve büyüme faktörler� hem 

protümöral hem de ant�-tümöral etk� göstereb�lmekted�rler. Günümüzde bu enflamasyonu hedefleyen b�rçok tedav� 

bulunmaktadır. Ancak bu tedav�ler tek başlarına etk�l� değ�llerd�r. Bu bölümde enflamasyon ve kanser arasındak� �l�şk�n�n 

genel prens�pler� ve mekan�zlarından bahsed�lm�şt�r. 

Anahtar kel�mler: Enflamasyon, Kanser

ABSTRACT

The �nflammat�on �s a response to protect�ng the organ�sm aga�nst all hazards. Acute �nflammat�on may become 

chron�c �f �t does not resolut�on appropr�ately. Tumor m�croenv�ronment plays an �mportant role �n tumor format�on, 

development, spread and even treatment process. Inflammatory cells, var�ous cytok�nes, chemok�nes, and growth 

factors may exh�b�t both protumoral and ant�-tumoral e�ects. Currently, many targeted ant�-�nflammatory drugs are 

used. However, these treatments alone are not e�ect�ve. In th�s chapter, the general pr�nc�ples and mechan�sms of the 

relat�onsh�p between �nflammat�on and cancer are d�scussed.

Keywords: Inflammat�on, Cancer

1. G�r�ş

Kanser�n oluşum, �nvazyon ve metastaz �le �lg�l� mekan�zmaları her geçen gün daha �y� anlaşılması kanser�n 

oluşumunda tümör çevres�n�n öneml� rol oynadığı gerçeğ�n� daha da güçlend�rmekted�r. Enflamasyon aslında 

organ�zmanın patojenlere karşı oluşturduğu defans mekan�zmasıdır [1]. Tümör dokularında lökos�t varlığını �lk olarak 

Rudolf V�rchow 1863 yılında göstererek, enflamasyon ve kanser arasındak� �l�şk� olab�leceğ�n� savunmuştur [2]. Son 

yıllardak� çalışmalara damga vuran s�tok�nler�n keşfi de enflamasyon ve kanser �l�şk�s�nde V�rchow’un tez�n� 

desteklemeye devam etmekted�r. Kron�k enflamasyonun kanser r�sk�n� arttırdığı g�b� subkl�n�k enflamasyonun olduğu 

durumlarda da kanser r�sk�n�n artab�leceğ� genel kabul görmüştür. Ayrıca tümorogenez�s�n her basamağında 

enflamatuvar med�yatörler�n etk�l� olduğu b�l�nmekted�r. Kanserler�n %90’ında somat�k mutasyonlar ve çevresel faktörler 

etk�l�d�r. Y�ne kanserler�n %20’den fazlasına kron�k enfeks�yonların, %30’una s�gara neden olurken, %35’�n�n 

oluşmasında d�yet�n etk�l� olduğu bel�rt�lmekted�r [3]. Enflamasyonun tömör gel�ş�m�ndek� etk�ler�n�n yanı sıra ant�-tömör 
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etk�nl�ğ�n�n de olduğu unutulmamalıdır. Son yıllarda g�derek artan kanser �mmunoterap�s� de �mmün s�stem�n kanser 

tedav�s�nde ne kadar öneml� b�r yer tuttuğunu göstermekted�r.

1.1. Genel Mekan�zmalar

B�rçok nedenle oluşan enflamasyon çeş�tl� yollarla kanser basamaklarında (oluşum, �nvazyon, metastaz, 

anj�yogenez g�b�) rol oynayab�l�r. Bunlar: 1. Kron�k enflamasyonlar (oto�mmün�te, patojen bakter� ya da v�ral enfeks�yonlar 

vs.), 2. Tümör �l�şk�l� enflamasyon, 3. Çevresel veya d�yete bağlı oluşan enflamasyon ve 4. Tedav� �l�şk�l� enflamasyon olarak 

özetleneb�l�r [4]

Kron�k Hel�cobacter Pylor� enfeks�yonun mukoza �l�şk�l� lenfomaya, Hepat�t B ve C v�rüsler�n�n hepatoselüler kansere 

yol açtığı göster�lm�şt�r [4] . Kron�k enfeks�yonlar veya oto�mmün hastalıklarla �l�şk�l� enflamasyon, onkojen�k 

mutasyonların �ndüklenmes�, genom�k �nstab�l�te, erken tümör oluşumuna anj�yogenez yoluyla katkıda bulunab�l�r. Ancak 

her kron�k enflamasyon da kansere yol açmaz. Örneğ�n �lt�haplı barsak hastalıkları ve kron�k hepat�t kanser r�sk�n� artırken 

psör�yaz�s kanser oluşumunu azalttığı göster�lm�şt�r [5]. Bunun neden� tam olarak b�l�nmemekted�r. Belk� de çevresel 

faktörler ve d�yet, gastro�ntest�nal s�stemde kron�k enflamasyon oluşturarak kanser�n oluşumunu tet�kl�yeb�l�r. S�gara ve 

asbestoz�s g�b� �rr�tanların da özell�kle akc�ğer kanser�ne neden olduğu kanıtlanmıştır [6]. Ancak s�l�ka ve asbestoz�s�n 

mutajen�k etk� �le değ�l özell�kle �nterlök�n 1b (IL-1b) yolağı üzer�nden �nflamazom oluşturarak kars�nogenezde rol 

oynadığı savunulmaktadır [7] . Y�ne obez�ten�n de IL-6 üzer�nden oluşturduğu subkl�n�k kron�k enflamasyon sonucunda 

kanser r�sk�n� artırdığı düşünülmekted�r [8]. Tümör �le �l�şk�l� enflamasyon, tümör gel�ş�m� �le beraberd�r. Tümör oluşumuyla 

b�rl�kte enflamatuvar yanıt tömör dokusunun özell�ğ�ne göre yen�den şek�llen�r. Mesela RAS ve MYC g�b� onkogenler�n 

katkısı �le tümör m�kro çevres� tamamen yen�den şek�llen�r [9]. Lökos�tler�n, kemok�n ve s�tok�nler�n salınımının 

düzenlenmes� �le özell�kle neoanj�yogenez artab�l�r, tümör �lerlemes�n� ve metastat�k yayılımına katkıda bulunab�l�r. D�ğer 

b�r tümör �le �l�şk�l� enflamatuvar yanıt �se tedav� �le �l�şk�l� olanıdır. Kemoterap� ya da radyoterap� sonucunda oluşan 

nekrot�k doku ve sonrasındak� yanıtın tömörün gel�ş�m�ne katkı da bulunup bulunmadığı �se tartışmalıdır.

2. Tümör M�kroçevres�ndek� İmmun S�stem Hücreler�

Tümör m�kroçevres�nde b�rçok �mmun s�stem hücres� bulunmaktadır. Doğal bağışıklık s�stem� hücreler� (makro-

fajlar, nötrofiller, mast hücreler�, dentr�t�k hücreler ve doğal-öldürücü hücreler), kazanılmış bağışıklık s�stem�nden T ve B 

lenfos�tler�ne ek olarak stromayı oluşturan fibroblastlar, endotel hücreler� ve per�s�tler m�kroçevrey� oluşturan ana 

elemanlardır. Bu kadar çeş�tl� hücreler�n arasındak� �let�ş�mde özell�kle salınan s�tok�nler, kemok�nler öneml� rol 

oynamaktadırlar.

Makrofajlar

Tümör �l�şk�l� makrofajlar (TAM) tümör m�kroçevres�nde en çok bulunan hücreler�n başında gelmekted�r [10]. TAM’lar 

monos�tlerden oluşmaktadır ve çeş�tl� kemok�nler (Kemok�n l�gand 2 (CCL2), CCL5, Damar Endotel Büyüme Faktörü 

(VEGF) ) sayes�nde tümöre ulaşır. TAM’lar da b�r çok s�tok�n, kemok�n, proteaz ve büyüme faktörü salgılar. TAM’ların son 

yıllarda klas�k M1 ve alternat�f M2 polar�zasyonu gösterd�ğ� ve oldukça plast�s�tes�n�n yüksek olduğu görülmüştür [10]. 

Transgen�k farelerde yapılan çalışmalarda CCL2’n�n aşırı ekspresyonunun sonucunda hem makrofajların hem de d�ğer 

ekstraselüler matr�ks elemanlarının arttığı göster�lm�şt�r . Bu durum CCL2’n�n yüksek olmasının özell�kle meme kanser 

r�sk�n� arttırdığı tez�n� desteklemekted�r [11]. Klas�k M1 makrofajlar tümör dokusuyla mücadele etse de ‘kaçış fazı’ olarak 

adlandırılan dönemde tümör hücreler�yle mücadele etmeyen M2 makrofaj t�p�ne döner ve tümör �lerley�ş�ne katkıda 

bulunur. Bu süreçte IL-4, IL-13, Transformal Büyüme Faktörü (TGF-b) ve �mmünkompleksler rol oynamaktadırlar [12]. 

Sonuç olarak TAM’ların ant�-tümör özell�kler� olsa da asıl olarak tümör oluşum, anj�yogenez ve metastazda rol oynarlar. 

Tümör dokusunda çok bulunmaları genell�kle kötü prognoz �le �l�şk�l�d�r.

Tümör İl�şk�l� Nötrofiller

M�yelo�d kökenl� hücrelerden Tümör �l�şk�l� nötrofil-

ler�n (TAN) de tümör m�kroçevres�ndek� fonks�yonları ve 

etk�ler� son yıllarda g�derek d�kkat çekmeye başlamıştır. 

Nötrofiller�nde pro- ya da ant� tümöral etk�ler� mevcuttur. 

Makrofajlara benzer şek�lde ant�-tümör etk�l� N1 ve pro-

tümör etk�l� N2 fenot�p�n�n olduğunu �dd�a eden yazarlar 

mevcuttur [13]. Makrofajlar b�rçok kemok�n ve büyüme fak-

törü salgılayarak tömörün gel�ş�m�ne katkıda bulunmak-

tadır. TAM ve TAN’ların etk�ler� Şek�l-1’de özetlenm�şt�r.

Dentr�t�k Hücreler

Dendr�t�k hücreler, hem ant�jene özgü �mmün�ten�n 

akt�vasyonunda hem de toleransın korunmasında, doğal 

ve adapt�f �mmün�te arasında bağlantıyı sağlayan çok 

öneml� b�r role sah�pt�r [2]. Tümörle �l�şk�l� dendr�t�k hüc-

reler (TADH) genell�kle T hücreler� uyaran olgunlaşmamış 

fenot�pe sah�plerd�r. Pap�ller t�ro�d kanser� ve meme kan-

ser�nde olgunlaşmamış TADH’ler�n tümör merkezler�nde, 

olgunlaşmış olanların �se tömör çevres�nde olduğu göste-

r�lm�şt�r [14]. Bu dağılım tümör dokusuna eş�t dağılan 

TAM’lara göre farklıdır.

Lenfos�tler

T hücreler� eksprese ett�kler� hücre reseptörler�ne (TCR) göre ana �k� gruba ayrılır. Bunlar a b ve  g d şekl�nded�r. 

a b-T hücreler� de fonks�yonlarına göre CD8+ s�totoks�k T hücreler� (CTL), CD4+ T-helper hücreler� (Th1, Th2, Th17 ve 

Treg) ve Doğal öldürücü T hücreler� (NK) olarak sınıflara ayrılır [4]. T hücreler�n�n hem tümör supresör hem de pro-

tümörgenez etk�ler� olab�l�r. İnvaz�v kolon kanser�, melanom, mult�ple m�yelom ve pankreas kanser� g�b� bazı 

mal�gn�telerde artmış T hücreler� (özell�kle akt�ve ed�lm�ş CTL'ler ve Thl hücreler�), �y� prognozla �l�şk�l� bulunmuşken, sol�d 

tümörlerde bulunan T hücre alt kümeler�n�n çoğunun, CD8 + T hücreler�, IFNg üreten Thl hücreler�, Th2 hücreler� ve Th17 

hücreler�n�n tümörün �lerlemes� veya metastazı �le �lg�l� olduğuna da�r kanıtlar da vardır [4]. Ş�md�ye kadar b�r protümör 

rolü bulunamayan tek hücreler, NK hücreler�d�r. 

Treg hücreler� de tümörjen�k etk�l� olduğu kabul ed�lse de tümörgenez� uyaran s�tok�nler� baskılayarak bazı 

durumlara da ant�-tümör etk� göstereb�l�r. Meme kanser�nde yüksek CD4+/CD8+ ve Th2/Th1 oranlarına sah�p tümör 

lenfos�tler�n�n varlığı kötü prognoz gösterges�d�r [15]. İlg�nç olan şey aynı T hücres�n�n b�r kanserde ant�tümör etk� 

göster�rken d�ğer�nde protümör etk� göstermes�n�n sebeb�n�n b�l�nmemes�d�r.

S�tok�nler

S�tok�nler enflamasyon ve �mmun s�stemde s�nyal görev� gören maddelerd�r. Genel olarak pro-�nflamatuvar (IL-1 b, 

IL-6, IL-15, IL-17, IL-23 ve Tümör nekroz�s faktör (TNF-a)) ve ant�-�nflamatuvar (IL-4, IL-10, IL-13, IFN-a ve TGF-b) 

olarak �k� gruba ayrılırlar [16]. TGF-b embr�yoloj�k gel�ş�m�nde, apoptozu tet�klerken yet�şk�nlerde apoptot�k, anj�yogen�k, 

�mmünojen�k ve ant�-tümörogen�k tepk�ler� de düzenlemekted�r. TGF-b’n�n tümörün �lk aşamalarında apop�tot�k etk�ler� 

varken geç dönemde apop�tozu engelley�c� etk�s�n�n olduğu göster�lm�şt�r. Ayrıca NK hücreler�n� de olumsuz yönde 

etk�lemekted�r [16]. Özell�kle pankreas kanserler�nde TGF-b’nın tedav�ye d�renç, �nvazyon ve metastaza katkısı olduğu 

b�ld�r�lm�şt�r [17]. Benzer şek�lde TNF-a’nın hayvan modeller�nde yüksek m�ktarlarda ant�-tümörjen�k etk�ler� varken daha 

Şek�l 1: Tümör �l�şk�l� Makrojalar ve Tümör �l�şk�l� Nötrofiller�n kanser �l�şk�l� 
enflamasyondak� roller�. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), 
Reakt�f Oks�jen Ürünler� (ROS), Nötrofil Elastaz (NE), Transformal Büyüme 
faktörü (TGF-b), Matr�ksmetalloprote�naz (MMP), Ep�dermal büyüme 
faktörü (EGF), Kemok�nler (CCL,CXCL), �nterlök�n (IL), Hepatos�t Büyüme 
faktörü (HGF), Onkostat�n M (OSM), İndolam�n (IDO), İnterferon (IFN) [10].
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etk�nl�ğ�n�n de olduğu unutulmamalıdır. Son yıllarda g�derek artan kanser �mmunoterap�s� de �mmün s�stem�n kanser 

tedav�s�nde ne kadar öneml� b�r yer tuttuğunu göstermekted�r.

1.1. Genel Mekan�zmalar

B�rçok nedenle oluşan enflamasyon çeş�tl� yollarla kanser basamaklarında (oluşum, �nvazyon, metastaz, 

anj�yogenez g�b�) rol oynayab�l�r. Bunlar: 1. Kron�k enflamasyonlar (oto�mmün�te, patojen bakter� ya da v�ral enfeks�yonlar 

vs.), 2. Tümör �l�şk�l� enflamasyon, 3. Çevresel veya d�yete bağlı oluşan enflamasyon ve 4. Tedav� �l�şk�l� enflamasyon olarak 

özetleneb�l�r [4]

Kron�k Hel�cobacter Pylor� enfeks�yonun mukoza �l�şk�l� lenfomaya, Hepat�t B ve C v�rüsler�n�n hepatoselüler kansere 

yol açtığı göster�lm�şt�r [4] . Kron�k enfeks�yonlar veya oto�mmün hastalıklarla �l�şk�l� enflamasyon, onkojen�k 

mutasyonların �ndüklenmes�, genom�k �nstab�l�te, erken tümör oluşumuna anj�yogenez yoluyla katkıda bulunab�l�r. Ancak 

her kron�k enflamasyon da kansere yol açmaz. Örneğ�n �lt�haplı barsak hastalıkları ve kron�k hepat�t kanser r�sk�n� artırken 

psör�yaz�s kanser oluşumunu azalttığı göster�lm�şt�r [5]. Bunun neden� tam olarak b�l�nmemekted�r. Belk� de çevresel 

faktörler ve d�yet, gastro�ntest�nal s�stemde kron�k enflamasyon oluşturarak kanser�n oluşumunu tet�kl�yeb�l�r. S�gara ve 

asbestoz�s g�b� �rr�tanların da özell�kle akc�ğer kanser�ne neden olduğu kanıtlanmıştır [6]. Ancak s�l�ka ve asbestoz�s�n 

mutajen�k etk� �le değ�l özell�kle �nterlök�n 1b (IL-1b) yolağı üzer�nden �nflamazom oluşturarak kars�nogenezde rol 

oynadığı savunulmaktadır [7] . Y�ne obez�ten�n de IL-6 üzer�nden oluşturduğu subkl�n�k kron�k enflamasyon sonucunda 

kanser r�sk�n� artırdığı düşünülmekted�r [8]. Tümör �le �l�şk�l� enflamasyon, tümör gel�ş�m� �le beraberd�r. Tümör oluşumuyla 

b�rl�kte enflamatuvar yanıt tömör dokusunun özell�ğ�ne göre yen�den şek�llen�r. Mesela RAS ve MYC g�b� onkogenler�n 

katkısı �le tümör m�kro çevres� tamamen yen�den şek�llen�r [9]. Lökos�tler�n, kemok�n ve s�tok�nler�n salınımının 

düzenlenmes� �le özell�kle neoanj�yogenez artab�l�r, tümör �lerlemes�n� ve metastat�k yayılımına katkıda bulunab�l�r. D�ğer 

b�r tümör �le �l�şk�l� enflamatuvar yanıt �se tedav� �le �l�şk�l� olanıdır. Kemoterap� ya da radyoterap� sonucunda oluşan 

nekrot�k doku ve sonrasındak� yanıtın tömörün gel�ş�m�ne katkı da bulunup bulunmadığı �se tartışmalıdır.

2. Tümör M�kroçevres�ndek� İmmun S�stem Hücreler�

Tümör m�kroçevres�nde b�rçok �mmun s�stem hücres� bulunmaktadır. Doğal bağışıklık s�stem� hücreler� (makro-

fajlar, nötrofiller, mast hücreler�, dentr�t�k hücreler ve doğal-öldürücü hücreler), kazanılmış bağışıklık s�stem�nden T ve B 

lenfos�tler�ne ek olarak stromayı oluşturan fibroblastlar, endotel hücreler� ve per�s�tler m�kroçevrey� oluşturan ana 

elemanlardır. Bu kadar çeş�tl� hücreler�n arasındak� �let�ş�mde özell�kle salınan s�tok�nler, kemok�nler öneml� rol 

oynamaktadırlar.

Makrofajlar

Tümör �l�şk�l� makrofajlar (TAM) tümör m�kroçevres�nde en çok bulunan hücreler�n başında gelmekted�r [10]. TAM’lar 

monos�tlerden oluşmaktadır ve çeş�tl� kemok�nler (Kemok�n l�gand 2 (CCL2), CCL5, Damar Endotel Büyüme Faktörü 

(VEGF) ) sayes�nde tümöre ulaşır. TAM’lar da b�r çok s�tok�n, kemok�n, proteaz ve büyüme faktörü salgılar. TAM’ların son 

yıllarda klas�k M1 ve alternat�f M2 polar�zasyonu gösterd�ğ� ve oldukça plast�s�tes�n�n yüksek olduğu görülmüştür [10]. 

Transgen�k farelerde yapılan çalışmalarda CCL2’n�n aşırı ekspresyonunun sonucunda hem makrofajların hem de d�ğer 

ekstraselüler matr�ks elemanlarının arttığı göster�lm�şt�r . Bu durum CCL2’n�n yüksek olmasının özell�kle meme kanser 

r�sk�n� arttırdığı tez�n� desteklemekted�r [11]. Klas�k M1 makrofajlar tümör dokusuyla mücadele etse de ‘kaçış fazı’ olarak 

adlandırılan dönemde tümör hücreler�yle mücadele etmeyen M2 makrofaj t�p�ne döner ve tümör �lerley�ş�ne katkıda 

bulunur. Bu süreçte IL-4, IL-13, Transformal Büyüme Faktörü (TGF-b) ve �mmünkompleksler rol oynamaktadırlar [12]. 

Sonuç olarak TAM’ların ant�-tümör özell�kler� olsa da asıl olarak tümör oluşum, anj�yogenez ve metastazda rol oynarlar. 

Tümör dokusunda çok bulunmaları genell�kle kötü prognoz �le �l�şk�l�d�r.

Tümör İl�şk�l� Nötrofiller

M�yelo�d kökenl� hücrelerden Tümör �l�şk�l� nötrofil-

ler�n (TAN) de tümör m�kroçevres�ndek� fonks�yonları ve 

etk�ler� son yıllarda g�derek d�kkat çekmeye başlamıştır. 

Nötrofiller�nde pro- ya da ant� tümöral etk�ler� mevcuttur. 

Makrofajlara benzer şek�lde ant�-tümör etk�l� N1 ve pro-

tümör etk�l� N2 fenot�p�n�n olduğunu �dd�a eden yazarlar 

mevcuttur [13]. Makrofajlar b�rçok kemok�n ve büyüme fak-

törü salgılayarak tömörün gel�ş�m�ne katkıda bulunmak-

tadır. TAM ve TAN’ların etk�ler� Şek�l-1’de özetlenm�şt�r.

Dentr�t�k Hücreler

Dendr�t�k hücreler, hem ant�jene özgü �mmün�ten�n 

akt�vasyonunda hem de toleransın korunmasında, doğal 

ve adapt�f �mmün�te arasında bağlantıyı sağlayan çok 

öneml� b�r role sah�pt�r [2]. Tümörle �l�şk�l� dendr�t�k hüc-

reler (TADH) genell�kle T hücreler� uyaran olgunlaşmamış 

fenot�pe sah�plerd�r. Pap�ller t�ro�d kanser� ve meme kan-

ser�nde olgunlaşmamış TADH’ler�n tümör merkezler�nde, 

olgunlaşmış olanların �se tömör çevres�nde olduğu göste-

r�lm�şt�r [14]. Bu dağılım tümör dokusuna eş�t dağılan 

TAM’lara göre farklıdır.

Lenfos�tler

T hücreler� eksprese ett�kler� hücre reseptörler�ne (TCR) göre ana �k� gruba ayrılır. Bunlar a b ve  g d şekl�nded�r. 

a b-T hücreler� de fonks�yonlarına göre CD8+ s�totoks�k T hücreler� (CTL), CD4+ T-helper hücreler� (Th1, Th2, Th17 ve 

Treg) ve Doğal öldürücü T hücreler� (NK) olarak sınıflara ayrılır [4]. T hücreler�n�n hem tümör supresör hem de pro-

tümörgenez etk�ler� olab�l�r. İnvaz�v kolon kanser�, melanom, mult�ple m�yelom ve pankreas kanser� g�b� bazı 

mal�gn�telerde artmış T hücreler� (özell�kle akt�ve ed�lm�ş CTL'ler ve Thl hücreler�), �y� prognozla �l�şk�l� bulunmuşken, sol�d 

tümörlerde bulunan T hücre alt kümeler�n�n çoğunun, CD8 + T hücreler�, IFNg üreten Thl hücreler�, Th2 hücreler� ve Th17 

hücreler�n�n tümörün �lerlemes� veya metastazı �le �lg�l� olduğuna da�r kanıtlar da vardır [4]. Ş�md�ye kadar b�r protümör 

rolü bulunamayan tek hücreler, NK hücreler�d�r. 

Treg hücreler� de tümörjen�k etk�l� olduğu kabul ed�lse de tümörgenez� uyaran s�tok�nler� baskılayarak bazı 

durumlara da ant�-tümör etk� göstereb�l�r. Meme kanser�nde yüksek CD4+/CD8+ ve Th2/Th1 oranlarına sah�p tümör 

lenfos�tler�n�n varlığı kötü prognoz gösterges�d�r [15]. İlg�nç olan şey aynı T hücres�n�n b�r kanserde ant�tümör etk� 

göster�rken d�ğer�nde protümör etk� göstermes�n�n sebeb�n�n b�l�nmemes�d�r.

S�tok�nler

S�tok�nler enflamasyon ve �mmun s�stemde s�nyal görev� gören maddelerd�r. Genel olarak pro-�nflamatuvar (IL-1 b, 

IL-6, IL-15, IL-17, IL-23 ve Tümör nekroz�s faktör (TNF-a)) ve ant�-�nflamatuvar (IL-4, IL-10, IL-13, IFN-a ve TGF-b) 

olarak �k� gruba ayrılırlar [16]. TGF-b embr�yoloj�k gel�ş�m�nde, apoptozu tet�klerken yet�şk�nlerde apoptot�k, anj�yogen�k, 

�mmünojen�k ve ant�-tümörogen�k tepk�ler� de düzenlemekted�r. TGF-b’n�n tümörün �lk aşamalarında apop�tot�k etk�ler� 

varken geç dönemde apop�tozu engelley�c� etk�s�n�n olduğu göster�lm�şt�r. Ayrıca NK hücreler�n� de olumsuz yönde 

etk�lemekted�r [16]. Özell�kle pankreas kanserler�nde TGF-b’nın tedav�ye d�renç, �nvazyon ve metastaza katkısı olduğu 

b�ld�r�lm�şt�r [17]. Benzer şek�lde TNF-a’nın hayvan modeller�nde yüksek m�ktarlarda ant�-tümörjen�k etk�ler� varken daha 

Şek�l 1: Tümör �l�şk�l� Makrojalar ve Tümör �l�şk�l� Nötrofiller�n kanser �l�şk�l� 
enflamasyondak� roller�. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), 
Reakt�f Oks�jen Ürünler� (ROS), Nötrofil Elastaz (NE), Transformal Büyüme 
faktörü (TGF-b), Matr�ksmetalloprote�naz (MMP), Ep�dermal büyüme 
faktörü (EGF), Kemok�nler (CCL,CXCL), �nterlök�n (IL), Hepatos�t Büyüme 
faktörü (HGF), Onkostat�n M (OSM), İndolam�n (IDO), İnterferon (IFN) [10].
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düşük konsantrasyonlarda anj�yojenez, metastaz ve doku hasarına sebep olduğu göster�lm�şt�r [16]. Kanser hücreler�nde 

ve makrofajlar az m�ktarda TNF-a üretmekted�rler. TNF-a’nın DNA prol�ferasyonunu ve DNA onarımı �nh�be ederek pro-

tümörojen�k etk� gösterd�ğ� çalışmalarda �dd�a ed�lm�şt�r [18]. IL-1b a�les� de b�rçok kanser çeş�d�nde (özefagus, m�de, 

rektal g�b�) tümör gel�ş�m�ne katkıda bulunur. IL-1b ve TNF-a bu yönüyle çok öneml� �k� s�tok�nd�r. IL-1b; N�tr�k oks�t (NO), 

S�klooks�jenaz-2 (COX-2), kemok�nler, s�tok�nler ve metaloprote�nazlar (MMP) dah�l olmak üzere d�ğer pro�nflamatuar 

faktörler�n üret�m�n� artırır. Lept�n�n etk�s� altında üret�len IL-1 dolaylı olarak VEGF / VEGFR-2'n�n ekspresyonunu 

artırmaktadır k� bu üçlü, meme tümörler�nde büyüme ve anj�yojenezde öneml�d�r [19]. IL-6‘nın özell�kle akc�ğer ve pankreas 

kanserler�nde pro-tümörjen�k olduğu göster�lm�şt�r [20]. Mult�ple M�yelomlu vakaların %37’s�nde tesp�t ed�len yüksek IL-6 

sev�yeler� yüksek mortal�te �le �l�şk�l� bulunmuştur [16]. Kron�k hastalıklardan İrr�table barsak hastalığı (İBH) ve Romato�d 

Artr�t�n patogenez�nde de IL-6 öneml� yer tutmaktadır. IL-6’nın özell�kle İBH’da mukozal hücreler�n apop�tozunu 

engelled�ğ� düşünülmekted�r. Vasküler endotelyal büyüme faktörü tümör anj�yojenez�nde temel s�tok�nd�r. VEGF'n�n hücre 

prol�ferasyonunu, geç�rgenl�ğ�n�, m�grasyonunu arttırdığını ve apop�tozu �nh�be ederek hücre sağkalımını arttırdığını 

gösteren çalışmalar mevcuttur [16]. Günümüzde VEGF’� hedefleyen ant�-kanser tedav�ler mevcuttur [21].

3. Enflamasyon ve Tümör Başlangıcı

Kanserl� hücre kontrolsüz çoğalan hücrelerd�r. Bu hücreler�n kontrolden çıkmasını sağlayan mutasyonlar genell�kle 

dört-beş tane b�rl�kte olan mutasyonlardır. Enflamatuvar m�kroçevre de bu mutasyonların oluşumunu arttırmaktadır. 

Akt�ve enflamatuvar hücreler, DNA hasarı ve genom�k �nstab�l�tey� �ndükleyeb�len reakt�f oks�jen türler�n�n (ROS) ve reakt�f 

n�trojen ara maddeler�n�n (RNI) kaynakları olarak görev yapmaktadırlar [4]. ROS’ların muhtemel neden olduğu p53 

mutasyonları özell�kle barsak ve der� kanserler�nde hem kanser hem de enflame hücrelerde göster�lm�şt�r ancak kol�tle 

�l�şk�l� kanserlerde �se genet�k mutasyona kron�k enflamasyonun neden olduğu düşünülmekted�r. Kolonda dekstran 

sodyum sulfatın kron�k �rr�tasyona sekonder oluşan kron�k enflamasyonun DNA hasarına neden olduğu göster�lm�şt�r [22]. 

Enflamasyon �l�şk�l� kanser mekan�zmalarından b�r d�ğer� �se DNA onarım genler�n ROS’lar tarafından �nh�be ed�lmes�d�r. 

D�ğer yolak �se s�t�d�n deam�naz enz�m�n�n aşırı salgılanmasına neden olmasıdır k� bu enz�m DNA’dan s�t�d�n deam�nas-

yonuna sebep olarak �nflamtuvar s�tok�nler�n artışına sebep olmaktadır. B�rçok kanser türünde bu enz�m�n artmış akt�v�tes� 

göster�lm�şt�r [4]. Enflamasyonun tümör gel�ş�m�ndek� etk�ler� erken veya geç ortaya çıkab�l�r ve yıllarca uykuda olan 

premal�gn lezyonların akt�vasyonuna yol açab�l�r. Tömör oluşumundan daha sonra �nvazyon, anj�yogenez ve metastazda da 

enflamatuvar hücreler ve s�tok�nler rol oynarlar. Enflamasyon-kanser �l�şk�s� ve etk�l� s�tok�nler Şek�l-2’de özetlenm�şt�r.

4. Majör S�nyal Yolakları

Enflamasyon �l�şk�l� kanserde çeş�tl� hücre �ç� �k�nc�l yolaklar kullanılmaktadır. Bu yolaklar günümüzde tedav� olarak 

hedeflenmekted�r. Bunlar Nüklear faktor kappa B (NF-kB), nüklear faktör er�tro�d 2 �l�şk�l� faktör 2 (nrf2), M�tojen-akt�ve 

prote�n k�naz (MAPK�naz), Januz K�naz JAK/STAT, Transformasyon �l�şk�l� prote�n 53 (p53), Fosfo�nos�t�d-3-K�naz 

(PI3K/mTOR), cAMP cevap elementler� (CREB) ve Wnt/Beta caten�n olarak özetleneb�l�r [16]. Çeş�tl� uyarıcıların ve 

s�tok�nler�n reseptörler� uyarması sonucunda bu yolaklar akt�fleş�p hücre çek�rdeğ�n� etk�leyerek VEGF, EGF, �NOX, TGF-b, 

H�poks� �nduced Faktör (HIF-1) g�b� çeş�tl� büyüme faktörler�n�n, s�tok�nler�n ve kemok�nler�n salgınmasına yol açarlar. Bu 

s�tok�nler arasındak� denge ant�-tümör ya da pro-tümör yönündek� eğ�l�m� bel�rler [16].

5. Kanser Tedav�s� İl�şk�l� Enflamasyon

Günümüzde kanser tedav�s� cerrah�, kemoterap� yada radyoterap� olarak yapılmaktadır. Bu üç yöntemde doku 

hasarı ve hücre ölümüne yol açarak lokal ya da s�stem�k enflamasyona yol açmaktadır. Nekrot�k dokulardan hasar �l�şk�l� 

prote�nler (DAMPs) nükle�k as�tler, ısı şok prote�nler� (Hsp70), S100 g�b� maddeler salınmaktadır. Bu maddeler�n tümörün 

yen�den büyümes�n� m� arttırdığı yoksa tümörle savaşın b�r parçası mı olduğunun anlaşılması öneml� noktadır. Bazı 

prostat kanserl� vakalarda yapılan çalışmalarda tedav� sonrası oluşan enflamasyonun tümörün yen�den büyümes�ne 

neden olduğu göster�lm�şt�r [23] . Bu nedenle amel�yat sonrasında enflamasyonunn baskılanmasının sağkalımı artırdığı 

söylenm�şt�r. Bununla b�rl�kte bazı geleneksel kemoterap� sonrasında �se oluşan enflamasyonun ant�-tümör etk�l� �mmüm 

s�stem� akt�ve ett�ğ� de göster�lm�şt�r. Burada bazı genet�k pol�morfiz�mler�n rol oynadığı da göster�lm�şt�r [4]. Sonuç 

olarak nekrot�k dokunun net etk�s� tam olarak b�l�nmemekted�r. Ancak etopos�t, oksal�plat�n ve doksorub�s�n’e bağlı 

enflamasyonun ant�-tümör etk�nl�ğ� göster�lm�şken d�ğer �laçlarda aynı şey sözkonusu değ�ld�r [4] .

6. Kanser tedav�s�nde Ant�-Enflamatuvar İlaçlar

Ş�md�ye kadar bahsett�ğ�m�z hususlar enflamatuvar m�kroçevren�n kanser�n patogenez�nde çok öneml� rolünün 

olduğunu göstermekted�r. Bu m�kroçevredek� enflamasyonun hedef alınması da tedav� de öneml� yer tutab�l�r. Ancak 

tab�k� tek başına yeterl� olamaz. Yapılan çalışmalarda profilakt�k olarak kullanılan bazı ant�-enflamatuvar �laçların kolon 

kanserler�n�n �ns�dansında azalmaya sebep olduğu hatta tedav� esnasında kullanıldığında �lerlemey� yavaşlattığı 

göster�lm�şt�r [24]. Bu �laçlar COX2 �nh�b�törler�, asp�r�n ve deksametazondur. Asp�r�n�n buna ek olarak meme ve prostat 

kanser�n� de azalttığı göster�lm�şt�r [25]. Bu �laçlar s�nyal transkr�ps�yon faktörler�n� ve s�tok�n üret�m�n� azaltarak, 

enflamatuvar hücreler�n kemotaks�s�n� engelleyerek bu etk�ler�n� göstermekted�rler. Kemok�n, reseptör veya s�tok�n 

hedefleyen tedav�ler de günümüzde kron�k hastalıklarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür tedav�ler�n 

kanser tedav�s�nde d�rek etk�ler� göster�lemem�şt�r. Ancak bu konuda FazI/II çalışmalar devam etmekted�r. Y�ne 

metastazlarda da hedeflenm�ş tedav�lerden fayda görüleb�leceğ� b�l�nmekted�r. Osteoporoz �lacı olan ant�-RANKL 

ant�korunun prostat kanser�nde kem�k metastazını önled�ğ� göster�lm�şt�r [26].

7. Sonuç

Enflamasyon tümörün oluşumunun ve �lerlemes�n�n yanı sıra kanser tedav�des�nde de öneml� yer tutmaktadır. Tümör 

m�kroçevres�ndek� enflamasyonu hedefleyen tedav�ler, d�ğer tedav�lere ek olarak yarar sağlayab�l�r. Enflamasyon-kanser 

�l�şk�s�n�n öğren�lmes�n�n en büyük kazançlarından b�r� kanser�n önleneb�l�r olmasını ortaya çıkarmasıdır. Hem mal�yet 

hem de kolaylık açısından kanser önlenmes� oldukça öneml�d�r. Enflamasyon-kanser �l�şk�s�, üzer�nde daha çok 

durulması ve çalışmalar yapılması gereken b�r alandır.
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Şek�l 2: Çeş�tl� �ntrensek ve ekstrensek faktörler�n tet�klemes�yle s�nyal yolakların akt�fleşmes� ve sonrasonda oluşan enflamasyonun 
şemat�ze şekl�d�r. Vasküler Endotelyal büyüme faktörü (VEGF), Reakt�f Oks�jen Ür�nler� (ROS), transformal Büyüme faktörü (TGF-b), 
Matr�ksmetalloprote�naz (MMP), �nterlök�n (IL), İnterferon (IFN), Vasküler Hücre Adezyon Prote�n�-1 (VCAM), Hücre �ç� adezyon 
molekülü-1 (ICAM-1), Tümör Nekroz�s Faktör (TNF)[16]
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düşük konsantrasyonlarda anj�yojenez, metastaz ve doku hasarına sebep olduğu göster�lm�şt�r [16]. Kanser hücreler�nde 

ve makrofajlar az m�ktarda TNF-a üretmekted�rler. TNF-a’nın DNA prol�ferasyonunu ve DNA onarımı �nh�be ederek pro-

tümörojen�k etk� gösterd�ğ� çalışmalarda �dd�a ed�lm�şt�r [18]. IL-1b a�les� de b�rçok kanser çeş�d�nde (özefagus, m�de, 

rektal g�b�) tümör gel�ş�m�ne katkıda bulunur. IL-1b ve TNF-a bu yönüyle çok öneml� �k� s�tok�nd�r. IL-1b; N�tr�k oks�t (NO), 

S�klooks�jenaz-2 (COX-2), kemok�nler, s�tok�nler ve metaloprote�nazlar (MMP) dah�l olmak üzere d�ğer pro�nflamatuar 

faktörler�n üret�m�n� artırır. Lept�n�n etk�s� altında üret�len IL-1 dolaylı olarak VEGF / VEGFR-2'n�n ekspresyonunu 

artırmaktadır k� bu üçlü, meme tümörler�nde büyüme ve anj�yojenezde öneml�d�r [19]. IL-6‘nın özell�kle akc�ğer ve pankreas 

kanserler�nde pro-tümörjen�k olduğu göster�lm�şt�r [20]. Mult�ple M�yelomlu vakaların %37’s�nde tesp�t ed�len yüksek IL-6 

sev�yeler� yüksek mortal�te �le �l�şk�l� bulunmuştur [16]. Kron�k hastalıklardan İrr�table barsak hastalığı (İBH) ve Romato�d 

Artr�t�n patogenez�nde de IL-6 öneml� yer tutmaktadır. IL-6’nın özell�kle İBH’da mukozal hücreler�n apop�tozunu 

engelled�ğ� düşünülmekted�r. Vasküler endotelyal büyüme faktörü tümör anj�yojenez�nde temel s�tok�nd�r. VEGF'n�n hücre 

prol�ferasyonunu, geç�rgenl�ğ�n�, m�grasyonunu arttırdığını ve apop�tozu �nh�be ederek hücre sağkalımını arttırdığını 

gösteren çalışmalar mevcuttur [16]. Günümüzde VEGF’� hedefleyen ant�-kanser tedav�ler mevcuttur [21].

3. Enflamasyon ve Tümör Başlangıcı

Kanserl� hücre kontrolsüz çoğalan hücrelerd�r. Bu hücreler�n kontrolden çıkmasını sağlayan mutasyonlar genell�kle 

dört-beş tane b�rl�kte olan mutasyonlardır. Enflamatuvar m�kroçevre de bu mutasyonların oluşumunu arttırmaktadır. 

Akt�ve enflamatuvar hücreler, DNA hasarı ve genom�k �nstab�l�tey� �ndükleyeb�len reakt�f oks�jen türler�n�n (ROS) ve reakt�f 

n�trojen ara maddeler�n�n (RNI) kaynakları olarak görev yapmaktadırlar [4]. ROS’ların muhtemel neden olduğu p53 

mutasyonları özell�kle barsak ve der� kanserler�nde hem kanser hem de enflame hücrelerde göster�lm�şt�r ancak kol�tle 

�l�şk�l� kanserlerde �se genet�k mutasyona kron�k enflamasyonun neden olduğu düşünülmekted�r. Kolonda dekstran 

sodyum sulfatın kron�k �rr�tasyona sekonder oluşan kron�k enflamasyonun DNA hasarına neden olduğu göster�lm�şt�r [22]. 

Enflamasyon �l�şk�l� kanser mekan�zmalarından b�r d�ğer� �se DNA onarım genler�n ROS’lar tarafından �nh�be ed�lmes�d�r. 

D�ğer yolak �se s�t�d�n deam�naz enz�m�n�n aşırı salgılanmasına neden olmasıdır k� bu enz�m DNA’dan s�t�d�n deam�nas-

yonuna sebep olarak �nflamtuvar s�tok�nler�n artışına sebep olmaktadır. B�rçok kanser türünde bu enz�m�n artmış akt�v�tes� 

göster�lm�şt�r [4]. Enflamasyonun tümör gel�ş�m�ndek� etk�ler� erken veya geç ortaya çıkab�l�r ve yıllarca uykuda olan 

premal�gn lezyonların akt�vasyonuna yol açab�l�r. Tömör oluşumundan daha sonra �nvazyon, anj�yogenez ve metastazda da 

enflamatuvar hücreler ve s�tok�nler rol oynarlar. Enflamasyon-kanser �l�şk�s� ve etk�l� s�tok�nler Şek�l-2’de özetlenm�şt�r.

4. Majör S�nyal Yolakları

Enflamasyon �l�şk�l� kanserde çeş�tl� hücre �ç� �k�nc�l yolaklar kullanılmaktadır. Bu yolaklar günümüzde tedav� olarak 

hedeflenmekted�r. Bunlar Nüklear faktor kappa B (NF-kB), nüklear faktör er�tro�d 2 �l�şk�l� faktör 2 (nrf2), M�tojen-akt�ve 

prote�n k�naz (MAPK�naz), Januz K�naz JAK/STAT, Transformasyon �l�şk�l� prote�n 53 (p53), Fosfo�nos�t�d-3-K�naz 

(PI3K/mTOR), cAMP cevap elementler� (CREB) ve Wnt/Beta caten�n olarak özetleneb�l�r [16]. Çeş�tl� uyarıcıların ve 

s�tok�nler�n reseptörler� uyarması sonucunda bu yolaklar akt�fleş�p hücre çek�rdeğ�n� etk�leyerek VEGF, EGF, �NOX, TGF-b, 

H�poks� �nduced Faktör (HIF-1) g�b� çeş�tl� büyüme faktörler�n�n, s�tok�nler�n ve kemok�nler�n salgınmasına yol açarlar. Bu 

s�tok�nler arasındak� denge ant�-tümör ya da pro-tümör yönündek� eğ�l�m� bel�rler [16].

5. Kanser Tedav�s� İl�şk�l� Enflamasyon

Günümüzde kanser tedav�s� cerrah�, kemoterap� yada radyoterap� olarak yapılmaktadır. Bu üç yöntemde doku 

hasarı ve hücre ölümüne yol açarak lokal ya da s�stem�k enflamasyona yol açmaktadır. Nekrot�k dokulardan hasar �l�şk�l� 

prote�nler (DAMPs) nükle�k as�tler, ısı şok prote�nler� (Hsp70), S100 g�b� maddeler salınmaktadır. Bu maddeler�n tümörün 

yen�den büyümes�n� m� arttırdığı yoksa tümörle savaşın b�r parçası mı olduğunun anlaşılması öneml� noktadır. Bazı 

prostat kanserl� vakalarda yapılan çalışmalarda tedav� sonrası oluşan enflamasyonun tümörün yen�den büyümes�ne 

neden olduğu göster�lm�şt�r [23] . Bu nedenle amel�yat sonrasında enflamasyonunn baskılanmasının sağkalımı artırdığı 

söylenm�şt�r. Bununla b�rl�kte bazı geleneksel kemoterap� sonrasında �se oluşan enflamasyonun ant�-tümör etk�l� �mmüm 

s�stem� akt�ve ett�ğ� de göster�lm�şt�r. Burada bazı genet�k pol�morfiz�mler�n rol oynadığı da göster�lm�şt�r [4]. Sonuç 

olarak nekrot�k dokunun net etk�s� tam olarak b�l�nmemekted�r. Ancak etopos�t, oksal�plat�n ve doksorub�s�n’e bağlı 

enflamasyonun ant�-tümör etk�nl�ğ� göster�lm�şken d�ğer �laçlarda aynı şey sözkonusu değ�ld�r [4] .

6. Kanser tedav�s�nde Ant�-Enflamatuvar İlaçlar

Ş�md�ye kadar bahsett�ğ�m�z hususlar enflamatuvar m�kroçevren�n kanser�n patogenez�nde çok öneml� rolünün 

olduğunu göstermekted�r. Bu m�kroçevredek� enflamasyonun hedef alınması da tedav� de öneml� yer tutab�l�r. Ancak 

tab�k� tek başına yeterl� olamaz. Yapılan çalışmalarda profilakt�k olarak kullanılan bazı ant�-enflamatuvar �laçların kolon 

kanserler�n�n �ns�dansında azalmaya sebep olduğu hatta tedav� esnasında kullanıldığında �lerlemey� yavaşlattığı 

göster�lm�şt�r [24]. Bu �laçlar COX2 �nh�b�törler�, asp�r�n ve deksametazondur. Asp�r�n�n buna ek olarak meme ve prostat 

kanser�n� de azalttığı göster�lm�şt�r [25]. Bu �laçlar s�nyal transkr�ps�yon faktörler�n� ve s�tok�n üret�m�n� azaltarak, 

enflamatuvar hücreler�n kemotaks�s�n� engelleyerek bu etk�ler�n� göstermekted�rler. Kemok�n, reseptör veya s�tok�n 

hedefleyen tedav�ler de günümüzde kron�k hastalıklarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür tedav�ler�n 

kanser tedav�s�nde d�rek etk�ler� göster�lemem�şt�r. Ancak bu konuda FazI/II çalışmalar devam etmekted�r. Y�ne 

metastazlarda da hedeflenm�ş tedav�lerden fayda görüleb�leceğ� b�l�nmekted�r. Osteoporoz �lacı olan ant�-RANKL 

ant�korunun prostat kanser�nde kem�k metastazını önled�ğ� göster�lm�şt�r [26].

7. Sonuç

Enflamasyon tümörün oluşumunun ve �lerlemes�n�n yanı sıra kanser tedav�des�nde de öneml� yer tutmaktadır. Tümör 

m�kroçevres�ndek� enflamasyonu hedefleyen tedav�ler, d�ğer tedav�lere ek olarak yarar sağlayab�l�r. Enflamasyon-kanser 

�l�şk�s�n�n öğren�lmes�n�n en büyük kazançlarından b�r� kanser�n önleneb�l�r olmasını ortaya çıkarmasıdır. Hem mal�yet 

hem de kolaylık açısından kanser önlenmes� oldukça öneml�d�r. Enflamasyon-kanser �l�şk�s�, üzer�nde daha çok 

durulması ve çalışmalar yapılması gereken b�r alandır.

Tümör
Prol�ferasyonu

Tümör
Başlangıcı

Tümör
Metastazı

Tümör
Anj�yogenez�s

VEGF
IL-8
TNF

ICAM-1
VCAM-1

TNF
IL-1
IL-6

COX-2
INOS

MMP-9

KANSER Kron�k Enflamasyon Akut Enflamasyon

Enflamasyon

İy�leşme

Ekstrens�k Faktörler
(Enfeks�yonlar, İrr�tanlar)

Intr�ns�k Faktörler
(ROS, Onkogen�k Olaylar)

Moleküler S�nyal Kaskadları
(NF-kB, STAT, MAPK vs)

Enflamatuvar Hücreler
(Nötrofil, Makrofajlar)

Stok�nler (IL-1, IL-10, 
TGF-b, VEGF) Kemok�nler

Şek�l 2: Çeş�tl� �ntrensek ve ekstrensek faktörler�n tet�klemes�yle s�nyal yolakların akt�fleşmes� ve sonrasonda oluşan enflamasyonun 
şemat�ze şekl�d�r. Vasküler Endotelyal büyüme faktörü (VEGF), Reakt�f Oks�jen Ür�nler� (ROS), transformal Büyüme faktörü (TGF-b), 
Matr�ksmetalloprote�naz (MMP), �nterlök�n (IL), İnterferon (IFN), Vasküler Hücre Adezyon Prote�n�-1 (VCAM), Hücre �ç� adezyon 
molekülü-1 (ICAM-1), Tümör Nekroz�s Faktör (TNF)[16]
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ÖZET

Moleküler ve b�yok�myasal olarak fonks�yon gören normal b�r hücren�n zaman �çer�s�nde değ�ş�m� sonucu oluşan 

kanserleşme sürec� kars�nogenez olarak tanımlanır. Süreç, hücreler�n temelde çoğalma ve ölüm denges�n�n bozulması 

sonucu oluşmaktadır. Bu dengen�n bozularak kanserleşmen�n ortaya çıkmasında genet�k ve çevresel faktörler 

sorumludur. Genet�k olarak tümör süpressör genler (TSG) ve onkogenler�n denges�ndek� bozulmaya yol açan durumlar 

kanserleşme �le yakından �l�şk�l�d�r. Çevresel olarak �se maruz kalınan k�myasal ajanlaradan v�ral enfeks�yon geç�rmeye 

kadar b�rçok etken�n kanserleşme sürec�ne katkı sağladığı göster�lm�şt�r. Bu bölümde kars�nogenez ve nedenler� 

�ncelenecekt�r. 

Anahtar Kel�meler: Kars�nogenez, Çevresel Kars�nojen, Kars�nojen�k V�rüs, Onkogenler, Tümör Supresör Genler

ABSTRACT

Carc�nogenes�s �s defined as the process caused by the change of a normal cell that funct�ons as molecular and 

b�ochem�cal �n t�me. The process �s ma�nly the result of the prol�ferat�on of cells and d�srupt�on of the balance of cell-

death. Genet�c and env�ronmental factors are respons�ble for carc�nogenes�s and the emergence of cancer because of 

the deter�orat�on of th�s balance. Genet�cally, tumor suppressor genes (TSG) and cond�t�ons lead�ng to d�srupt�on of 

oncogenes are closely related to carc�nogenes�s. Env�ronmentally, �t has been shown that many factors, from exposure to 

chem�cal agents to v�ral �nfect�on, contr�bute to the cancer process. In th�s sect�on, carc�nogenes�s and �ts causes w�ll be 

exam�ned.

Keywords: Carc�nogenes�s, Env�ronmental Carc�nogen, Carc�nogen�c V�rus, Oncogenes, Tumor Suppressor Genes

1. G�r�ş

Normal b�r hücreden kanserl� b�r hücren�n oluşum sürec�ne kars�nogenez den�r. B�rçok genet�k ve çevresel faktör 

kanser oluşumunu tet�kleyeb�lmekted�r ve kanserleşme sürec�nde etk�n b�r role sah�pt�r. K�tabın bu bölümünde 

kars�nogenez ve nedenler� ortaya konacaktır.

Kars�nogenez; kanserleşme, normal hücrelerden kanser hücreler�n�n gel�şmes� anlamına gelmekted�r. 

Kars�nogenez çok basamaklı ve çok etkenl� b�r süreçt�r. 19. yüzyıl ortalarına doğru, tümör hücreler�n�n bulundukları 

dokudan kaynaklanan aşırı çoğalan hücreler olduğu anlaşılmıştır. Ondan önce kanser�n mukus ya da d�ğer hücresel 

olmayan agregatlardan oluştuğu düşünülmekteyd�. Kanser�n moleküler temel� ortaya konana kadar çeş�tl� teor�ler ortaya 

atılmıştır. Ünlü b�yok�myacı Otto Warburg, kanser�n anormal oks�jen metabol�zması sebeb�yle oluştuğunu öne sürmüştür 

[1]. Ortaya atılmış b�rçok kars�nogenez model� bulunmakla b�rl�kte �n�s�asyon olarak b�l�nen tümör farklılaşması, 

promosyon ve �nvazyon ya da progresyon aşamalarıyla �fade ed�len model halen rağbet görmekted�r [2]. Farklılaşma, b�r 

mutasyona bağlı olarak farklılaşan b�r hücren�n uyarılması sürec�d�r. Protoonkogen-onkogen dönüşümü yaşanab�l�r. 

Promosyon evres�nde genelde pap�lloma benzer� ben�gn b�r farklılaşma �zlen�r. Ep�genet�k değ�ş�kl�kler bu evrede 

görülmekted�r. Evren�n sonunda ben�gn ya da premal�gn lezyonlar �zlen�r. İnvazyon ya da progresyon adı ver�len son 

evrede lezyonlar kes�n olarak mal�gnleşm�şt�r [3].
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ÖZET

Moleküler ve b�yok�myasal olarak fonks�yon gören normal b�r hücren�n zaman �çer�s�nde değ�ş�m� sonucu oluşan 

kanserleşme sürec� kars�nogenez olarak tanımlanır. Süreç, hücreler�n temelde çoğalma ve ölüm denges�n�n bozulması 

sonucu oluşmaktadır. Bu dengen�n bozularak kanserleşmen�n ortaya çıkmasında genet�k ve çevresel faktörler 

sorumludur. Genet�k olarak tümör süpressör genler (TSG) ve onkogenler�n denges�ndek� bozulmaya yol açan durumlar 

kanserleşme �le yakından �l�şk�l�d�r. Çevresel olarak �se maruz kalınan k�myasal ajanlaradan v�ral enfeks�yon geç�rmeye 

kadar b�rçok etken�n kanserleşme sürec�ne katkı sağladığı göster�lm�şt�r. Bu bölümde kars�nogenez ve nedenler� 

�ncelenecekt�r. 

Anahtar Kel�meler: Kars�nogenez, Çevresel Kars�nojen, Kars�nojen�k V�rüs, Onkogenler, Tümör Supresör Genler

ABSTRACT

Carc�nogenes�s �s defined as the process caused by the change of a normal cell that funct�ons as molecular and 

b�ochem�cal �n t�me. The process �s ma�nly the result of the prol�ferat�on of cells and d�srupt�on of the balance of cell-

death. Genet�c and env�ronmental factors are respons�ble for carc�nogenes�s and the emergence of cancer because of 

the deter�orat�on of th�s balance. Genet�cally, tumor suppressor genes (TSG) and cond�t�ons lead�ng to d�srupt�on of 

oncogenes are closely related to carc�nogenes�s. Env�ronmentally, �t has been shown that many factors, from exposure to 

chem�cal agents to v�ral �nfect�on, contr�bute to the cancer process. In th�s sect�on, carc�nogenes�s and �ts causes w�ll be 

exam�ned.

Keywords: Carc�nogenes�s, Env�ronmental Carc�nogen, Carc�nogen�c V�rus, Oncogenes, Tumor Suppressor Genes

1. G�r�ş

Normal b�r hücreden kanserl� b�r hücren�n oluşum sürec�ne kars�nogenez den�r. B�rçok genet�k ve çevresel faktör 

kanser oluşumunu tet�kleyeb�lmekted�r ve kanserleşme sürec�nde etk�n b�r role sah�pt�r. K�tabın bu bölümünde 

kars�nogenez ve nedenler� ortaya konacaktır.

Kars�nogenez; kanserleşme, normal hücrelerden kanser hücreler�n�n gel�şmes� anlamına gelmekted�r. 

Kars�nogenez çok basamaklı ve çok etkenl� b�r süreçt�r. 19. yüzyıl ortalarına doğru, tümör hücreler�n�n bulundukları 

dokudan kaynaklanan aşırı çoğalan hücreler olduğu anlaşılmıştır. Ondan önce kanser�n mukus ya da d�ğer hücresel 

olmayan agregatlardan oluştuğu düşünülmekteyd�. Kanser�n moleküler temel� ortaya konana kadar çeş�tl� teor�ler ortaya 

atılmıştır. Ünlü b�yok�myacı Otto Warburg, kanser�n anormal oks�jen metabol�zması sebeb�yle oluştuğunu öne sürmüştür 

[1]. Ortaya atılmış b�rçok kars�nogenez model� bulunmakla b�rl�kte �n�s�asyon olarak b�l�nen tümör farklılaşması, 

promosyon ve �nvazyon ya da progresyon aşamalarıyla �fade ed�len model halen rağbet görmekted�r [2]. Farklılaşma, b�r 

mutasyona bağlı olarak farklılaşan b�r hücren�n uyarılması sürec�d�r. Protoonkogen-onkogen dönüşümü yaşanab�l�r. 

Promosyon evres�nde genelde pap�lloma benzer� ben�gn b�r farklılaşma �zlen�r. Ep�genet�k değ�ş�kl�kler bu evrede 

görülmekted�r. Evren�n sonunda ben�gn ya da premal�gn lezyonlar �zlen�r. İnvazyon ya da progresyon adı ver�len son 

evrede lezyonlar kes�n olarak mal�gnleşm�şt�r [3].
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2. Kars�nogenez� Tet�kleyen Faktörler

Kanser hayvanlarda ve �nsanlarda morb�d�te ve mortal�ten�n öneml� b�r sebeb�d�r. Kars�nogenez yaşlanma, çevre, 

beslenme ve genet�k nedenler sebeb�yle gel�şeb�lmekted�r. 60'lı yaşlara gel�nd�ğ�nde kanser görülme sıklığı öneml� ölçüde 

artmaktadır. Fareler üzer�nde yapılan çalışmalarda k�myasallara maruz�yet sebeb�yle oluşan kanserler kars�nogenezde 

toks�koloj�n�n önem�n� ortaya koymaktadır [4]. Günümüz dünyasında b�rçok toks�k ve kars�nojen k�myasala maruz 

kalmaktayız. Doğrudan ya da dolaylı olarak en çok maruz kalınan k�myasal kars�nojenlerden b�r� de s�garadır. S�gara kabaca 

dokuz gruba ayrılab�len (pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonlar, n�trozam�nler, aldeh�tler, aromat�k am�nler, fenoller, volat�l 

h�drokarbonlar, azotlu b�leş�kler, �norgan�k b�leş�kler ve d�ğer organ�kler) k�myasal kars�nojen �çerğ�yle akc�ğer, lar�nks, 

özofagus, karac�ğer, pankreas kanser� ve lösem� g�b� b�rçok mal�gn�ten�n etyoloj�s�nde yer almaktadır [5]. 

Günümüzde v�ral enfeks�yonların bel�rl� kanser türler�n�n etyopatogenez�nde olduğu b�l�nmekted�r. Ebste�n Barr 

v�rusunun (EBV) Burk�tt lenfoma �le, �nsan T lenfotrop�k v�rusun  (HTLV-1) yet�şk�n T hücrel� lenfoma �le, �nsan pap�llom 

v�rusunun (HPV) serv�ks, anogrn�tal ve orofar�ngeal kanserlerle �l�şk�l� olduğu b�l�nmekted�r [7]. Günümüzde kanserler�n 

yaklaşık %20's�n�n onkojen�k v�ruslar sebeb�yle gel�şt�ğ� ortaya konmuştur [8]. V�rüsler onkojen�k özell�kler�n� TSG 

�nakt�vasyonu yoluyla elde etmekted�rler. Örneğ�n HPV prote�nler� E6 ve E7 p53 ve pRB genler�n� �nakt�ve ederler. İk� tane 

gen�n baskılanması yoluyla kansere sebep olduğundan dolayı HPV güçlü onkojen�k b�r v�rüstür [1]. 

1902'de radyasyon �le �l�şk�l� �lk kanser�n saptanmasından 

bu yana �yon�ze radyasyon ve kanser �l�şk�s� üzer�ne pek çok 

çalışma yapılmış olup DNA hasarı yoluyla etk�s� ortaya 

konmuştur [10]. Radyasyon kaynaklı DNA hasarı doğrudan ve 

dolaylı olmak üzere �k� mekan�zma �le olur [11]. Radyasyon 

enerj�s� doğrudan DNA molekülünün �ç�nde b�r�kerek b�r 

kırılmaya sebep olur. DNA molekülü üzer�ne olan dolaylı etk� �se, 

�yon�ze sudan kaynaklanan reakt�f maddeler�n saldırısı 

sebeb�yle olmaktadır. Bu etk�ler sonucunda DNA'da tek z�nc�r ve 

ç�ft z�nc�r krıkları oluşmaktadır [12]. Ç�ft z�nc�r kırıkları �yon�ze radyasyonun hasardan sorumlu esas lezyonlarıdır.  

Radyasyon aynı zamanda kromozomal anomal�lere sebep olan b�r yolak, NHEJ (nonhomolog uç b�rleşt�rme) yoluyla DNA 

tam�r sürec�n� de uyarır [13]. 

K�myasal, çevresel, b�yoloj�k pek çok etken�n tet�kleyeb�ld�ğ� kars�nogenez sürec� esasen genet�k ve ep�genet�k 

değ�ş�kl�kler temel�ne dayanmaktadır. Bu değ�ş�kl�kler sonucu gel�şen hücresel farklılaşma sonucu olaya �mmün�ten�n 

çeş�tl� hücreler�n�n ve s�tok�nler�n ve kemok�nler�n de katılmasıyla kars�nogenez sürec� adeta beslenmekted�r. 

Kars�nogenez sürec�, oluşumundan sonra tümörün kend�s�ne b�r m�kroçevre oluşturmasından sonra da devam 

etmekted�r.

3. Kars�nogenez�n Genet�k Temel�:

Kars�nogenezle �l�şk�l� �k� t�p gen grubu vardır. B�r� tümör oluşumunu baskılayan TSG d�ğer� kars�nogenez� tet�kleyen 

onkogenlerd�r. Örneğ�n MYC, onkogen grubunda, RB1 �se TSG grubundadır. 

B�r TSG, kars�nogenez� engellemek üzere hücresel proseste düzenley�c� olarak görev almaktadır. Örneğ�n pRB; E2F 

transkr�ps�yon faktör a�les�ne bağlanır ve hücren�n S fazına geç�ş�n� ve hücre bölünmes�n� baskılar [14]. Benzer şek�lde 

p53 TSG de hücre döngüsünü baskılamada veya programlanmış hücre ölümünü akt�ve etmede görev� olan b�r 

transkr�ps�yon faktörüdür [1]. Onkogenler de �se durum daha önce bel�rt�ld�ğ� g�b� kars�nogenez sürec�ne katkı sağlamak 

şekl�nded�r. Örneğ�n KRAS, hücre büyümes�n� ve canlılığını sağlayan onkojen�k b�r s�nyal prote�n�d�r. MYC onkogen� olarak 

b�ld�ğ�m�z myelos�tomatos�s v�ral onkojen homolog; y�ne hücre büyümes� ve döngünün devamlılığını sağlayan 

transkr�ps�yon faktörü kodlamaktadır. Bu zıt �şlevl� kanser genler�n�n çeş�tl� genet�k değ�ş�kl�kler sonucu denges�n�n 

bozulması sonucu kanser oluşmaktadır [16]. 

Onkojen�k mutasyonlar genlde m�ssence mutasyonlardır. Bunun �ç�n en t�p�k örnek Ras mutasyonlarıdır. Ras 

prote�n�n, ekstraselüler s�nyaller� t�roz�n k�naz reseptörler� aracılığyla alıp RAF/ERK ve PI3K/mTOR/AKT yolaklarıyla 

çek�rdeğe taşır. KRAS akt�ve eden mutasyonlar pek çok kanser türünün patogenez�nde öneml� rol oynarlar ve 

ekstraselüler büyüme s�nyaller� olmadığında dah� çek�rdeğe akt�ve ed�c� uyarılar taşımaktadırlar. KRAS mutasyonlarının 

%90 kadarı m�ssence mutasyonlardır [16]. İk� allelden b�r�nde gerçekleşen akt�ve ed�c� mutasyonlar sonucu 

protoonkogenler onkogenlere dönüşmekted�r. onkogene dönüşümü sağlayan mutasyonlar; nokta mutasyonları, gen 

ampl�fikasyonları ve gen translokasyonlarıdır. İlk kez s�nyal �let� prote�n� Ras'ın akt�f b�r formunu kodlayan b�r gene 

onkogen adı ver�lm�şt�r. İlk tanımlanan �nsan onkogen� mesane kars�nomundan �zole ed�len b�r s�nyal �let� prote�n� olan 

Ras'tır [18].  Kromozom anomal�ler� de onkogen oluşumunda öneml� yer tutmaktadır.  Kanser patogenez�nde �lk 

keşfed�len kromozom anomal�s� kron�k m�yelo�d lösem�de (KML) saptanan Ph�ladelph�a kromozomudur. B�r t�roz�n k�naz 

kodlayan 9. kromozomdak� ABL onkogen�n�n 22. kromozom BCR bölges�ne translokasyonu sonucu oluşan BCR-ABL gen 

ürünü; dış uyaranlardan bağımsız olarak hücren�n prol�ferasyonunu akt�ve etmekted�r [19]. TSG mutasyonları genelde 

nonsense ya da çerçeve kayması mutasyonu şekl�nde �zlenmekted�r [16]. 

Protoonkogenler tarafından kodlanan prote�nler; poz�t�f etk�l� büyüme faktörler� ve bunların reseptörler�, s�nyal �let� 

prote�nler� ve trankr�ps�yon faktörler�d�r. Büyüme faktörler� hedef hücreler�n prol�ferasyonunu uyaran ekstraselüler 

uyarılar olarak görev yapan pol�pept�dlerd�r [20, 21].  Örneğ�n PDGF (platelet der�ve büyüme faktörü), koagülasyon 

esnasında plateletlerden salınır. PDG yara �y�leşmes�nde öneml� rolü olan fibroblastların prol�ferasyonunu uyarır. Büyüme 

faktörler� �ç�n d�ğer örnekler; EGF (ep�dermal büyüme faktörü), FGF (fibroblast büyüme faktörü) vb. Onkogen- büyüme 

faktörü �l�şk�s� �lk kez maymun fibrosarkomunda s�m�an sarkom v�rüsü s�s onkogen�n�n �zole ed�lmes�yle keşfed�lm�şt�r. s�s 

onkogen�n�n PDGF'n�n beta z�nc�r�n� kodladığı görülmüştür [22]. Büyüme faktörler�n�n etk� edeb�lmes� �ç�n büyüme 

faktörü reseptörler� �le etküleş�mde olması gerekmekted�r. Otokr�n uyarı sayes�nde neoplaz� oluşumu gerçeklemkted�r 

[23].
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Hepatoselüler kars�noma
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Tablo 2. Kars�nojen�k V�rüsler ve  İl�şk�l� Oldukları Kanser 
Türler� [9]
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Güven�l�r Kanıtları Bulunan İnsan 
Kanserler�n�n Yer� ve T�p�

Akc�ğer, der�, hemanj�yosarkom

Akc�ğer, mezotelyoma; gastro�ntest�nal 
kanal (özofagus, m�de, kalın bağırsak)

Lösem�

Akc�ğer

Prostat

Akc�ğer

Lösem�

Burun, akc�ğer

Akc�ğer

Anj�yosarkom, karac�ğer

Etken/Etken Grubu

Arsen�k ve b�leş�kler�

Asbestoz

Benzen

Ber�lyum ve b�rleş�kler�

Kadm�yum ve b�rleş�kler�

Krom B�leş�kler�

Et�len oks�t

N�kel b�leş�kler�

Radon ve parçalanma
ürünler�

V�n�l klorür

T�p�k Kullanım Yer�/Kaynağı

Metal er�tme/döküm yan ürünler�

Ateşe d�rençl� tekst�l ürünler�, sürtünen ürünler (örneğ�n 
fren balataları), döşeme altı ve çatı örtüler�

Matbaacılıkta ve taş baskılarda, boyalarda, kuru tem�zle-
mede, yapıştırıcılarda ve deterjanlarda

Füzelerde ve uzay araçlarında yakıt olarak

Leh�mlerde ve p�llerde

Metal alaşımların ve boyaların koruyucu maddeler� 

Meyveler�n ve sert kabuklu yem�şler�n olgunlaştırılması, 
Roket yakıtlarında ve k�myasal sentezlerde, hastane 
ek�pmanlarının ster�l�zasyonu

N�kel kaplama, dem�r alaşımlarının, seram�kler�n ve 
bataryaların b�leşen�

Uranyum �çeren m�neraller�n parçalanmasından

Soğutucu ve plast�kler �ç�n yapıştırıcı

Tablo 1. Çevresel Kars�nojenler, Kullanım Yerler� ve İl�şk�l� Oldukları Kanser Türler� [6]



2. Kars�nogenez� Tet�kleyen Faktörler

Kanser hayvanlarda ve �nsanlarda morb�d�te ve mortal�ten�n öneml� b�r sebeb�d�r. Kars�nogenez yaşlanma, çevre, 

beslenme ve genet�k nedenler sebeb�yle gel�şeb�lmekted�r. 60'lı yaşlara gel�nd�ğ�nde kanser görülme sıklığı öneml� ölçüde 

artmaktadır. Fareler üzer�nde yapılan çalışmalarda k�myasallara maruz�yet sebeb�yle oluşan kanserler kars�nogenezde 

toks�koloj�n�n önem�n� ortaya koymaktadır [4]. Günümüz dünyasında b�rçok toks�k ve kars�nojen k�myasala maruz 

kalmaktayız. Doğrudan ya da dolaylı olarak en çok maruz kalınan k�myasal kars�nojenlerden b�r� de s�garadır. S�gara kabaca 

dokuz gruba ayrılab�len (pol�s�kl�k aromat�k h�drokarbonlar, n�trozam�nler, aldeh�tler, aromat�k am�nler, fenoller, volat�l 

h�drokarbonlar, azotlu b�leş�kler, �norgan�k b�leş�kler ve d�ğer organ�kler) k�myasal kars�nojen �çerğ�yle akc�ğer, lar�nks, 

özofagus, karac�ğer, pankreas kanser� ve lösem� g�b� b�rçok mal�gn�ten�n etyoloj�s�nde yer almaktadır [5]. 

Günümüzde v�ral enfeks�yonların bel�rl� kanser türler�n�n etyopatogenez�nde olduğu b�l�nmekted�r. Ebste�n Barr 

v�rusunun (EBV) Burk�tt lenfoma �le, �nsan T lenfotrop�k v�rusun  (HTLV-1) yet�şk�n T hücrel� lenfoma �le, �nsan pap�llom 

v�rusunun (HPV) serv�ks, anogrn�tal ve orofar�ngeal kanserlerle �l�şk�l� olduğu b�l�nmekted�r [7]. Günümüzde kanserler�n 

yaklaşık %20's�n�n onkojen�k v�ruslar sebeb�yle gel�şt�ğ� ortaya konmuştur [8]. V�rüsler onkojen�k özell�kler�n� TSG 

�nakt�vasyonu yoluyla elde etmekted�rler. Örneğ�n HPV prote�nler� E6 ve E7 p53 ve pRB genler�n� �nakt�ve ederler. İk� tane 

gen�n baskılanması yoluyla kansere sebep olduğundan dolayı HPV güçlü onkojen�k b�r v�rüstür [1]. 

1902'de radyasyon �le �l�şk�l� �lk kanser�n saptanmasından 

bu yana �yon�ze radyasyon ve kanser �l�şk�s� üzer�ne pek çok 

çalışma yapılmış olup DNA hasarı yoluyla etk�s� ortaya 

konmuştur [10]. Radyasyon kaynaklı DNA hasarı doğrudan ve 

dolaylı olmak üzere �k� mekan�zma �le olur [11]. Radyasyon 

enerj�s� doğrudan DNA molekülünün �ç�nde b�r�kerek b�r 

kırılmaya sebep olur. DNA molekülü üzer�ne olan dolaylı etk� �se, 

�yon�ze sudan kaynaklanan reakt�f maddeler�n saldırısı 

sebeb�yle olmaktadır. Bu etk�ler sonucunda DNA'da tek z�nc�r ve 

ç�ft z�nc�r krıkları oluşmaktadır [12]. Ç�ft z�nc�r kırıkları �yon�ze radyasyonun hasardan sorumlu esas lezyonlarıdır.  

Radyasyon aynı zamanda kromozomal anomal�lere sebep olan b�r yolak, NHEJ (nonhomolog uç b�rleşt�rme) yoluyla DNA 

tam�r sürec�n� de uyarır [13]. 

K�myasal, çevresel, b�yoloj�k pek çok etken�n tet�kleyeb�ld�ğ� kars�nogenez sürec� esasen genet�k ve ep�genet�k 

değ�ş�kl�kler temel�ne dayanmaktadır. Bu değ�ş�kl�kler sonucu gel�şen hücresel farklılaşma sonucu olaya �mmün�ten�n 

çeş�tl� hücreler�n�n ve s�tok�nler�n ve kemok�nler�n de katılmasıyla kars�nogenez sürec� adeta beslenmekted�r. 

Kars�nogenez sürec�, oluşumundan sonra tümörün kend�s�ne b�r m�kroçevre oluşturmasından sonra da devam 

etmekted�r.

3. Kars�nogenez�n Genet�k Temel�:

Kars�nogenezle �l�şk�l� �k� t�p gen grubu vardır. B�r� tümör oluşumunu baskılayan TSG d�ğer� kars�nogenez� tet�kleyen 

onkogenlerd�r. Örneğ�n MYC, onkogen grubunda, RB1 �se TSG grubundadır. 

B�r TSG, kars�nogenez� engellemek üzere hücresel proseste düzenley�c� olarak görev almaktadır. Örneğ�n pRB; E2F 

transkr�ps�yon faktör a�les�ne bağlanır ve hücren�n S fazına geç�ş�n� ve hücre bölünmes�n� baskılar [14]. Benzer şek�lde 

p53 TSG de hücre döngüsünü baskılamada veya programlanmış hücre ölümünü akt�ve etmede görev� olan b�r 

transkr�ps�yon faktörüdür [1]. Onkogenler de �se durum daha önce bel�rt�ld�ğ� g�b� kars�nogenez sürec�ne katkı sağlamak 

şekl�nded�r. Örneğ�n KRAS, hücre büyümes�n� ve canlılığını sağlayan onkojen�k b�r s�nyal prote�n�d�r. MYC onkogen� olarak 

b�ld�ğ�m�z myelos�tomatos�s v�ral onkojen homolog; y�ne hücre büyümes� ve döngünün devamlılığını sağlayan 

transkr�ps�yon faktörü kodlamaktadır. Bu zıt �şlevl� kanser genler�n�n çeş�tl� genet�k değ�ş�kl�kler sonucu denges�n�n 

bozulması sonucu kanser oluşmaktadır [16]. 

Onkojen�k mutasyonlar genlde m�ssence mutasyonlardır. Bunun �ç�n en t�p�k örnek Ras mutasyonlarıdır. Ras 

prote�n�n, ekstraselüler s�nyaller� t�roz�n k�naz reseptörler� aracılığyla alıp RAF/ERK ve PI3K/mTOR/AKT yolaklarıyla 

çek�rdeğe taşır. KRAS akt�ve eden mutasyonlar pek çok kanser türünün patogenez�nde öneml� rol oynarlar ve 

ekstraselüler büyüme s�nyaller� olmadığında dah� çek�rdeğe akt�ve ed�c� uyarılar taşımaktadırlar. KRAS mutasyonlarının 

%90 kadarı m�ssence mutasyonlardır [16]. İk� allelden b�r�nde gerçekleşen akt�ve ed�c� mutasyonlar sonucu 

protoonkogenler onkogenlere dönüşmekted�r. onkogene dönüşümü sağlayan mutasyonlar; nokta mutasyonları, gen 

ampl�fikasyonları ve gen translokasyonlarıdır. İlk kez s�nyal �let� prote�n� Ras'ın akt�f b�r formunu kodlayan b�r gene 

onkogen adı ver�lm�şt�r. İlk tanımlanan �nsan onkogen� mesane kars�nomundan �zole ed�len b�r s�nyal �let� prote�n� olan 

Ras'tır [18].  Kromozom anomal�ler� de onkogen oluşumunda öneml� yer tutmaktadır.  Kanser patogenez�nde �lk 

keşfed�len kromozom anomal�s� kron�k m�yelo�d lösem�de (KML) saptanan Ph�ladelph�a kromozomudur. B�r t�roz�n k�naz 

kodlayan 9. kromozomdak� ABL onkogen�n�n 22. kromozom BCR bölges�ne translokasyonu sonucu oluşan BCR-ABL gen 

ürünü; dış uyaranlardan bağımsız olarak hücren�n prol�ferasyonunu akt�ve etmekted�r [19]. TSG mutasyonları genelde 

nonsense ya da çerçeve kayması mutasyonu şekl�nde �zlenmekted�r [16]. 

Protoonkogenler tarafından kodlanan prote�nler; poz�t�f etk�l� büyüme faktörler� ve bunların reseptörler�, s�nyal �let� 

prote�nler� ve trankr�ps�yon faktörler�d�r. Büyüme faktörler� hedef hücreler�n prol�ferasyonunu uyaran ekstraselüler 

uyarılar olarak görev yapan pol�pept�dlerd�r [20, 21].  Örneğ�n PDGF (platelet der�ve büyüme faktörü), koagülasyon 

esnasında plateletlerden salınır. PDG yara �y�leşmes�nde öneml� rolü olan fibroblastların prol�ferasyonunu uyarır. Büyüme 

faktörler� �ç�n d�ğer örnekler; EGF (ep�dermal büyüme faktörü), FGF (fibroblast büyüme faktörü) vb. Onkogen- büyüme 

faktörü �l�şk�s� �lk kez maymun fibrosarkomunda s�m�an sarkom v�rüsü s�s onkogen�n�n �zole ed�lmes�yle keşfed�lm�şt�r. s�s 

onkogen�n�n PDGF'n�n beta z�nc�r�n� kodladığı görülmüştür [22]. Büyüme faktörler�n�n etk� edeb�lmes� �ç�n büyüme 

faktörü reseptörler� �le etküleş�mde olması gerekmekted�r. Otokr�n uyarı sayes�nde neoplaz� oluşumu gerçeklemkted�r 

[23].

V�rüs

EBV

KSHV

HPV

MCPV

HBV

HCV

HTLV1

İl�şk�l� Tümör

Burk�t Lenfoma, Hodgk�n Lenfoma

Kapos� sarkomu

Serv�kal kars�nomlar

Merkel hücrel� kars�noma

Hepatoselüler kars�noma

Hepatoselüler kars�noma

T hücrel� lösem�/lenfoma

Referans

11

20

21

22

23

24

25

Tablo 2. Kars�nojen�k V�rüsler ve  İl�şk�l� Oldukları Kanser 
Türler� [9]
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Güven�l�r Kanıtları Bulunan İnsan 
Kanserler�n�n Yer� ve T�p�

Akc�ğer, der�, hemanj�yosarkom

Akc�ğer, mezotelyoma; gastro�ntest�nal 
kanal (özofagus, m�de, kalın bağırsak)

Lösem�

Akc�ğer

Prostat

Akc�ğer

Lösem�

Burun, akc�ğer

Akc�ğer

Anj�yosarkom, karac�ğer

Etken/Etken Grubu

Arsen�k ve b�leş�kler�

Asbestoz

Benzen

Ber�lyum ve b�rleş�kler�

Kadm�yum ve b�rleş�kler�

Krom B�leş�kler�

Et�len oks�t

N�kel b�leş�kler�

Radon ve parçalanma
ürünler�

V�n�l klorür

T�p�k Kullanım Yer�/Kaynağı

Metal er�tme/döküm yan ürünler�

Ateşe d�rençl� tekst�l ürünler�, sürtünen ürünler (örneğ�n 
fren balataları), döşeme altı ve çatı örtüler�

Matbaacılıkta ve taş baskılarda, boyalarda, kuru tem�zle-
mede, yapıştırıcılarda ve deterjanlarda

Füzelerde ve uzay araçlarında yakıt olarak

Leh�mlerde ve p�llerde

Metal alaşımların ve boyaların koruyucu maddeler� 

Meyveler�n ve sert kabuklu yem�şler�n olgunlaştırılması, 
Roket yakıtlarında ve k�myasal sentezlerde, hastane 
ek�pmanlarının ster�l�zasyonu

N�kel kaplama, dem�r alaşımlarının, seram�kler�n ve 
bataryaların b�leşen�

Uranyum �çeren m�neraller�n parçalanmasından

Soğutucu ve plast�kler �ç�n yapıştırıcı

Tablo 1. Çevresel Kars�nojenler, Kullanım Yerler� ve İl�şk�l� Oldukları Kanser Türler� [6]



Büyüme faktörü reseptörler�n�n bazıları t�roz�n k�naz akt�v�tes�ne sah�pt�r [24]. Reseptörler kabaca üç bölümden 

oluşur; hücre dışı l�gand bağlayanlar, transmembran yerleş�kler ve hücre �ç� t�roz�n k�nazlar. Bu moleküler s�nyal taşınması 

hücren�n bölünmes�yle Sonuçlanmaktadır. Mutasyonlar ve anormal ekspresyonları sonucu reseptörler� onkogenlere 

dönüşmekted�r [25]. Onkojen�k büyüme faktörü reseptörler�ne ver�leb�lecek örnekler; erb B, erb B-2, fms, k�t, met, ret, 

ros ve trk'dır [26]. 

Hücre yüzey�nden büyüme faktörü reseptörler� �le alına m�tojen�k s�nyaller nükleolusa �let�l�rken kompleks s�nyal �let� 

kaskadlarından geçerek ulaşır [27]. Bu �let� prote�nler�n s�tozolde aşamalı b�r b�ç�mde fosfor�lasyonu yoluyla olmaktadır. 

B�rçok protoonkogen bu s�nyal yolaklarının elemanıdır [28].  Nonreseptör prote�n k�nazlar ve GTP bağalayan prote�nler 

olmak üzere �k� çeş�t s�nyal �let� prote�n grubu mevcuttur.  Prote�n k�naz grubunda t�roz�n k�nazlar (abl, lck ve src) ve 

ser�n/treon�n k�nazlar (raf-1, mos ve p�m-1) bulunmaktadır. GTPaz akt�v�tes�ne sah�p olan GTP bağlayan prote�nler �se 

monomer�k ve heteromer�k alt gruplara ayrılmaktadır [29].  Monomer�k GTP bağlayan prote�nler H-ras, K-ras ve N-ras'ı 

�çeren ras protoonkogen a�les�n�n üyeler�d�r [30]. Heterotr�mer�k GTP bağlayan prote�nler (G prote�nler) gsp ve g�p 

protonkogenler�n� �çer�r. 

Transkr�ps�yon faktörler� hedef gen ya da gen a�leler�n�n ekspresyonunu düzenleyen nükleer prote�nlerd�r [31].  

Bunlar genelde aynı DNA bağlayan alanlara sah�p çoklu gen a�leler�n�n üyeler�d�r. Transkr�ps�yon faktörler�, hücre dışı 

s�nyaller�n genet�k değ�ş�kl�klere yol açtığı s�nyal �let� yolaklarının son aşamasını oluşturmaktadır. Transkr�ps�yon 

faktörler�ne örnekler; erb A, ets, fos, jun, myb ve c-myc't�r [32]. Transk�ps�yon faktörü olarak görev yapan protoonkogenler 

genell�kle kromozomal translokasyonlar yoluyla akt�ve olmaktadır [33]. 

Normal hücrelerde hücre çoğalması ve ölümü arasında b�r denge vardır. Embr�yogenez ve organogenez �ç�n 

programlanmış hücre ölümü öneml� b�r denge mekan�zmasıdır. Olgun dokular �ç�n tanımlanmış özel b�r proglamlanmış 

hücre ölümü apoptoz�s olarak adlandırılır [34]. Programlanmış hücre ölümünü düzenleyen tek protoonkogen�n bcl-2 

olduğu lenfomalarda yapılan kromozomal araştırmalar sırasında keşfed�lm�şt�r [35]. bcl-2 akt�vasyonun lenfo�d 

dokularda apoptoz�s� �nh�be ett�ğ� deneysel çalışmalarda ortaya konumuştur [36]. bcl-2, m�tokondr� �ç membranı, 

endoplazm�k ret�kulum ve nükleer membranda bulunan b�r prote�n� kodlar. bcl-2 prote�n�n�n membranları l�p�d 

peroks�dasyonundan koruyan b�r ant�oks�dan yapıda olduğu düşünülmekted�r [37]. bcl-2 normal �şlev göreb�lmek �ç�n 

bax g�b� prote�nlerle etk�leş�me �ht�yaç duyar. 

TSG, hücre prol�ferasyonunu �nh�be eden prote�nler� kodlar. Bu genlerde mutasyonlar hücre bölünmes�n�n �nh�be 

olamaması sebeb�yle b�rçok kanser türüne sebep olmaktadır. TSG tarafından kodlanan 5 grup prote�n vardır. Bunlar; p16 

s�kl�n k�naz �nh�b�törü g�b� hücre döngüsünün bell� b�r dönem�ne özgü olarak düzenleyen hücre �ç� prote�nler, DNA ya da 

kromozom anomal�s� olduğunda hücre döngüsünün sonlanmasını kontrol eden prote�nler, tümör der�ve büyüme faktörü 

b gib� hücre prol�ferasyonunu �nh�be eden hormonlar �ç�n reseptörler, apoptoz�se öncülük eden prote�nler ve DNA 

tam�r�nde görev alan enz�mlerd�r. Ret�noblastoma sebep olan kalıtsal mutasyonların araştırılması sırasında tesp�t ed�len 

�lk tümör supresör gen RB gen�d�r. Pek çok TSG'n�n (örn., RB, APC ve BRCA1) tek b�r mutant allel�n�n kalıtımı, spes�fik b�rçok 

tümör t�p�n�n gel�şme olasılığını neredeyse %100'e çıkarmaktadır [1]. 

TSG'lerde b�r allel mutasyonu gel�ş�rse d�ğer allel hücre bölünmes�n� engelleyecek tümör supresör etk� sağlayan 

ekspresyon sağlamaya devam edeb�l�r. Her �k� allel�n de mutant olduğu durumlarda hücre bölünmes� �nh�b�syonu azalır 

hatta çoğu zaman kaybolur [39].

TSG'ler�n çoğu hem normal hem tümör hücreler�nde akt�ft�r ancak p53 g�b� bazı �st�sna� genler normal hücrelerde 

�nakt�ft�r ve akt�ve olduğunda potans�yel kanser r�sk� get�r�r. TSG'ler hücre bölünmes�n� baskılamak �ç�n pek çok 

mekan�zma �le �şlev görürler. Örneğ�n kanserler�n %50's�yle �l�şk�l� bulunan en öneml� TSG p53 [40], DNA tam�r 

meka�nzmasını harekete geç�r�r, d�ğer p21 ve p16 g�b� d�ğer TSG transkr�ps�yon faktörler�n� harekete geç�r�r ve apoptoz�s� 

başlatır [40, 42]. TSG'n�n b�l�nen dört etk� mekan�zması şöyled�r: Hücre bölünmes�n�n baskılanması, apoptoz�s�n 

tet�klenmes�, DNA tam�r� ve metastaz �nh�b�syonu [43]. 

Hücre bölünmes�n�n baskılanması b�rçok TSG �ç�n ana mekan�zmadır. Örneğ�n Rb, adenomatoz�s pol�poz�s kol� gen� 

(APC), ARF, p15, p16, p18, p19 ve p53 bu mekan�zma �le fonks�yon görmekted�rler [41, 42, 44, 51].  Rb bunu hücre 

prol�ferasyonunun anahtar elemanları olan spes�fik bazı transkr�ps�yon faktörler�n� �nh�be ederek, p53; p21 g�b� d�ğer 

TSG'ler� uyararak, APC m�tozu �nh�be etmes�n� sağlamak �ç�n m�krotübül stab�l�zasyonu yaparak uygulamaktadır [45, 46, 

48, 52]. p15, p16, p18, p 21 g�b� bazı TSG'ler s�kl�n bağımlı k�nazları �nh�be ederek Rb'n�n akt�f kalmasını sağlarlar [44, 53]. 

TSG akt�v�tes�nde h�ston met�ltransferazlarca ep�genet�k değ�ş�kl�kler de katkı sağlamaktadır [54].

Apoptoz�s �ndüks�yonu yoluyla �şlev gören TSG'ler; p53, APC, CD95, B�n1 ve PEN'd�r 27-31. p53 apoptoz�s� �k� ana 

yolla düzenlemekted�r. İlk� ekstr�ns�k yoldur ve kaspaz9, 3,6 ve 7'y� �çeren b�r kaspaz kaskadını akt�ve eder. D�ğer� �se 

�ntrensek yoldur ve Bcl-2 a�les� üzer�nden apoptozom oluşumunu başlatır [55, 56]. 

Onkogen

AKT1

BRAF

CCND1

CTNNB1

EGFR

FLT3

IDH1

MDM2

MDM4

MYC

MYCL1

MYCN

PIK3CA

KRAS

NRAS

İşlev

Ser�n/treon�n k�naz

Ser�n/treon�n k�naz

Hücre döngüsü �lerlemes�

S�nyal �let�m�

S�nyal �let�m�

S�nyal �let�m�

Kromat�n mod�fikasyonu

p53'ün �nh�b�syonu

p53'ün �nh�b�syonu

Transkr�ps�yon faktör

Transkr�ps�yon faktör

Transkr�ps�yon faktör

Fosfo�nos�tol-3 k�naz

GTPaz

GTPaz

Kanserdek� değ�ş�kl�k

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Ampl�fikasyon

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Tümör

Der�

Melanom, t�ro�d, kolorektal

Özefagus, baş ve boyun

Kolon, karac�ğer, uterus, melanom

Akc�ğer

AML

Gl�om

Sarkom, gl�om

Meme

Prostat, over, meme, karac�ğer, pankreas

Over, mesane

Nöroblastom

Çoklu kanserler

Pankreas, kolorektal, akc�ğer

Melanom

Tablo 3. Onkogenler ve İl�şk�l� Kanserler [1]

Sınıf

Büyüme Faktörler�

Reseptör t�roz�n k�nazlar

S�toplazm�k t�roz�n k�nazlar

S�toplazm�k ser�n/treon�n k�nazlar

21-kDa GTPazlar

Transkr�ps�yon faktörler�

Örnek

S�s/PDGF

EGFR,HER2

Src, Syk, Abl

BRaf

H-Ras, N-Ras, K-Ras

Myc

Etk�

Sarkoma

Akc�ğer kanser�, meme kanser�

Kolon kanser�, baş ve boyun kanser�

Melanom

Pankreas kanser�

Burk�tt Lenfoma

Onkogenler

Sınıf

Fosfatazlar

Hücre ve ekstraselüler matr�ks

DNA tam�r ve hücre döngüsü 

G-prote�n (ras) �nh�b�syonu

Ub�qu�t�n l�gaz

Deh�drogenazlar

Örnek

PTEN

APC, GP43/Merl�n

BRCA1/2, pRb, p53

Nörofibrom�n 1

VHL

Suss�natdeh�drogenaz B ve D

Etk�

Meme, kolon

Kolon kanser�, nörofibramatoz�s t�p 2

Meme ve over kanser�, ret�noblastom

Nörofibramatoz�s t�p 1

Renal hücre kanser�

Feokromas�toma

Tümör Süpresör Genler

Tablo 4. Onkogen ve Tümör Supresör Genler [38]
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Büyüme faktörü reseptörler�n�n bazıları t�roz�n k�naz akt�v�tes�ne sah�pt�r [24]. Reseptörler kabaca üç bölümden 

oluşur; hücre dışı l�gand bağlayanlar, transmembran yerleş�kler ve hücre �ç� t�roz�n k�nazlar. Bu moleküler s�nyal taşınması 

hücren�n bölünmes�yle Sonuçlanmaktadır. Mutasyonlar ve anormal ekspresyonları sonucu reseptörler� onkogenlere 

dönüşmekted�r [25]. Onkojen�k büyüme faktörü reseptörler�ne ver�leb�lecek örnekler; erb B, erb B-2, fms, k�t, met, ret, 

ros ve trk'dır [26]. 

Hücre yüzey�nden büyüme faktörü reseptörler� �le alına m�tojen�k s�nyaller nükleolusa �let�l�rken kompleks s�nyal �let� 

kaskadlarından geçerek ulaşır [27]. Bu �let� prote�nler�n s�tozolde aşamalı b�r b�ç�mde fosfor�lasyonu yoluyla olmaktadır. 

B�rçok protoonkogen bu s�nyal yolaklarının elemanıdır [28].  Nonreseptör prote�n k�nazlar ve GTP bağalayan prote�nler 

olmak üzere �k� çeş�t s�nyal �let� prote�n grubu mevcuttur.  Prote�n k�naz grubunda t�roz�n k�nazlar (abl, lck ve src) ve 

ser�n/treon�n k�nazlar (raf-1, mos ve p�m-1) bulunmaktadır. GTPaz akt�v�tes�ne sah�p olan GTP bağlayan prote�nler �se 

monomer�k ve heteromer�k alt gruplara ayrılmaktadır [29].  Monomer�k GTP bağlayan prote�nler H-ras, K-ras ve N-ras'ı 

�çeren ras protoonkogen a�les�n�n üyeler�d�r [30]. Heterotr�mer�k GTP bağlayan prote�nler (G prote�nler) gsp ve g�p 

protonkogenler�n� �çer�r. 

Transkr�ps�yon faktörler� hedef gen ya da gen a�leler�n�n ekspresyonunu düzenleyen nükleer prote�nlerd�r [31].  

Bunlar genelde aynı DNA bağlayan alanlara sah�p çoklu gen a�leler�n�n üyeler�d�r. Transkr�ps�yon faktörler�, hücre dışı 

s�nyaller�n genet�k değ�ş�kl�klere yol açtığı s�nyal �let� yolaklarının son aşamasını oluşturmaktadır. Transkr�ps�yon 

faktörler�ne örnekler; erb A, ets, fos, jun, myb ve c-myc't�r [32]. Transk�ps�yon faktörü olarak görev yapan protoonkogenler 

genell�kle kromozomal translokasyonlar yoluyla akt�ve olmaktadır [33]. 

Normal hücrelerde hücre çoğalması ve ölümü arasında b�r denge vardır. Embr�yogenez ve organogenez �ç�n 

programlanmış hücre ölümü öneml� b�r denge mekan�zmasıdır. Olgun dokular �ç�n tanımlanmış özel b�r proglamlanmış 

hücre ölümü apoptoz�s olarak adlandırılır [34]. Programlanmış hücre ölümünü düzenleyen tek protoonkogen�n bcl-2 

olduğu lenfomalarda yapılan kromozomal araştırmalar sırasında keşfed�lm�şt�r [35]. bcl-2 akt�vasyonun lenfo�d 

dokularda apoptoz�s� �nh�be ett�ğ� deneysel çalışmalarda ortaya konumuştur [36]. bcl-2, m�tokondr� �ç membranı, 

endoplazm�k ret�kulum ve nükleer membranda bulunan b�r prote�n� kodlar. bcl-2 prote�n�n�n membranları l�p�d 

peroks�dasyonundan koruyan b�r ant�oks�dan yapıda olduğu düşünülmekted�r [37]. bcl-2 normal �şlev göreb�lmek �ç�n 

bax g�b� prote�nlerle etk�leş�me �ht�yaç duyar. 

TSG, hücre prol�ferasyonunu �nh�be eden prote�nler� kodlar. Bu genlerde mutasyonlar hücre bölünmes�n�n �nh�be 

olamaması sebeb�yle b�rçok kanser türüne sebep olmaktadır. TSG tarafından kodlanan 5 grup prote�n vardır. Bunlar; p16 

s�kl�n k�naz �nh�b�törü g�b� hücre döngüsünün bell� b�r dönem�ne özgü olarak düzenleyen hücre �ç� prote�nler, DNA ya da 

kromozom anomal�s� olduğunda hücre döngüsünün sonlanmasını kontrol eden prote�nler, tümör der�ve büyüme faktörü 

b gib� hücre prol�ferasyonunu �nh�be eden hormonlar �ç�n reseptörler, apoptoz�se öncülük eden prote�nler ve DNA 

tam�r�nde görev alan enz�mlerd�r. Ret�noblastoma sebep olan kalıtsal mutasyonların araştırılması sırasında tesp�t ed�len 

�lk tümör supresör gen RB gen�d�r. Pek çok TSG'n�n (örn., RB, APC ve BRCA1) tek b�r mutant allel�n�n kalıtımı, spes�fik b�rçok 

tümör t�p�n�n gel�şme olasılığını neredeyse %100'e çıkarmaktadır [1]. 

TSG'lerde b�r allel mutasyonu gel�ş�rse d�ğer allel hücre bölünmes�n� engelleyecek tümör supresör etk� sağlayan 

ekspresyon sağlamaya devam edeb�l�r. Her �k� allel�n de mutant olduğu durumlarda hücre bölünmes� �nh�b�syonu azalır 

hatta çoğu zaman kaybolur [39].

TSG'ler�n çoğu hem normal hem tümör hücreler�nde akt�ft�r ancak p53 g�b� bazı �st�sna� genler normal hücrelerde 

�nakt�ft�r ve akt�ve olduğunda potans�yel kanser r�sk� get�r�r. TSG'ler hücre bölünmes�n� baskılamak �ç�n pek çok 

mekan�zma �le �şlev görürler. Örneğ�n kanserler�n %50's�yle �l�şk�l� bulunan en öneml� TSG p53 [40], DNA tam�r 

meka�nzmasını harekete geç�r�r, d�ğer p21 ve p16 g�b� d�ğer TSG transkr�ps�yon faktörler�n� harekete geç�r�r ve apoptoz�s� 

başlatır [40, 42]. TSG'n�n b�l�nen dört etk� mekan�zması şöyled�r: Hücre bölünmes�n�n baskılanması, apoptoz�s�n 

tet�klenmes�, DNA tam�r� ve metastaz �nh�b�syonu [43]. 

Hücre bölünmes�n�n baskılanması b�rçok TSG �ç�n ana mekan�zmadır. Örneğ�n Rb, adenomatoz�s pol�poz�s kol� gen� 

(APC), ARF, p15, p16, p18, p19 ve p53 bu mekan�zma �le fonks�yon görmekted�rler [41, 42, 44, 51].  Rb bunu hücre 

prol�ferasyonunun anahtar elemanları olan spes�fik bazı transkr�ps�yon faktörler�n� �nh�be ederek, p53; p21 g�b� d�ğer 

TSG'ler� uyararak, APC m�tozu �nh�be etmes�n� sağlamak �ç�n m�krotübül stab�l�zasyonu yaparak uygulamaktadır [45, 46, 

48, 52]. p15, p16, p18, p 21 g�b� bazı TSG'ler s�kl�n bağımlı k�nazları �nh�be ederek Rb'n�n akt�f kalmasını sağlarlar [44, 53]. 

TSG akt�v�tes�nde h�ston met�ltransferazlarca ep�genet�k değ�ş�kl�kler de katkı sağlamaktadır [54].

Apoptoz�s �ndüks�yonu yoluyla �şlev gören TSG'ler; p53, APC, CD95, B�n1 ve PEN'd�r 27-31. p53 apoptoz�s� �k� ana 

yolla düzenlemekted�r. İlk� ekstr�ns�k yoldur ve kaspaz9, 3,6 ve 7'y� �çeren b�r kaspaz kaskadını akt�ve eder. D�ğer� �se 

�ntrensek yoldur ve Bcl-2 a�les� üzer�nden apoptozom oluşumunu başlatır [55, 56]. 

Onkogen

AKT1

BRAF

CCND1

CTNNB1

EGFR

FLT3

IDH1

MDM2

MDM4

MYC

MYCL1

MYCN

PIK3CA

KRAS

NRAS

İşlev

Ser�n/treon�n k�naz

Ser�n/treon�n k�naz

Hücre döngüsü �lerlemes�

S�nyal �let�m�

S�nyal �let�m�

S�nyal �let�m�

Kromat�n mod�fikasyonu

p53'ün �nh�b�syonu

p53'ün �nh�b�syonu

Transkr�ps�yon faktör

Transkr�ps�yon faktör

Transkr�ps�yon faktör

Fosfo�nos�tol-3 k�naz

GTPaz

GTPaz

Kanserdek� değ�ş�kl�k

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Ampl�fikasyon

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Ampl�fikasyon

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Nokta mutasyon

Tümör

Der�

Melanom, t�ro�d, kolorektal

Özefagus, baş ve boyun

Kolon, karac�ğer, uterus, melanom

Akc�ğer

AML

Gl�om

Sarkom, gl�om

Meme

Prostat, over, meme, karac�ğer, pankreas

Over, mesane

Nöroblastom

Çoklu kanserler

Pankreas, kolorektal, akc�ğer

Melanom

Tablo 3. Onkogenler ve İl�şk�l� Kanserler [1]
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Tablo 4. Onkogen ve Tümör Supresör Genler [38]
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DNA tam�r�ne destek veren TSG'ler; mutShomolog2 (MSH2) , mutL homolog 1 (MLH1), ataks�-telenj�ektaz� mutas-

yonu gen� (ATM), meme kanser� prote�n� (BRCA) , n�jmegen kırlıma sendromu gen� 1 (NBS1), fancon� anem�s� �l�şk�l� tümör 

supresör gen (FA) ve p53'tür [57-61]. Bunlar, m�smatch ya da DNA ç�ft z�nc�rler�n�n� büyük hasarları g�b� mutasyonlarını 

düzelteb�lmekted�r.

Metastaz esnasında tümör hücreler� anj�ogenez� başlatmak �ç�n endotelyal hücrelerle s�nyal etk�leş�m� �ç�nded�r. 

Metastazı önleyen TSG'ler; metastat�n, meme kanser� metastaz süpresörü 1 (BRMS1), metalloprote�naz doku �nh�btörü 

(TIMP), spec�fity 1 prote�n akt�vasyonu �ç�n gerekl� kofaktör  (CRSP) ve KLA1/CD82'd�r [62-67]. 

4. Kars�nogenezde Ep�genet�k Değ�ş�kl�kler:

Kars�nogenezde ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n öneml� rolü vardır. Ep�genet�k;  gen �fades� veya hücresel fenot�pte DNA 

d�z�s�nden bağımsız olan mekan�zmaların yol açtığı kalıtlanab�len değ�ş�kl�klerd�r. Kalıtsal genet�k geç�şten, çevresel 

maruz�yetlerden ve yaşlanma g�b� süregelen b�yoloj�k proseslerden etk�lenmekted�r. Bu ep�genet�k değ�ş�kl�kler kanser 

gel�şmes�ne sebep olab�l�rler. Kanser tedav�s�nde kullanılan kemoterap� dah� bu ep�genet�k değ�ş�kl�klere sebep olab�l�r 

[68]. Temel olarak yazıcı, okuyucu ve s�l�c� olarak tanımlanab�lecek b�rçok sayıda ep�genet�k regülatör sınıfı bulun-

maktadır [69-71]. Yazıcıar; DNA met�l transferaz, h�ston met�ltransferaz ve h�ston aset�ltransferazlardan oluşmaktadır. 

Okuyucular; bromodoma�n, chomodoma�n ve tudor prote�nler�d�r. H�ston deaset�laz ve h�ston demet�laz ve kromat�n 

remodell�ng� yapan SWItch/Sükroz non-fermentable nükleozom remodell�ng kompleks� (SWI/SNF) s�l�c� ep�genet�k 

düzenley�c�lerd�r [71, 72]. 

DNA met�lasyonu, h�ston mod�fikasyonu, kromat�n remodell�ng�, m�krRNA' lar, ve kromat�n�n d�ğer komponentler�n� 

�çeren ep�genet�k değ�ş�kl�kler kars�nogenezde b�l�nen öneml� mekan�zmalardandır [73].  Mal�gn fenot�p�n oluşmasında 

rol oynarlar. Kanser ep�genet�ğ� 1980'lerden ber� b�l�nmekted�r.  Kl�n�kte tümör klas�fikasyonunda, ep�genet�k 

b�omarkerların gel�şt�r�lmes�nde ve yen� tedav�lerde kullanım alanı vardır [74, 75]. Mutasyonlar, �nsers�yonlar, delesyonlar 

ya da rekomb�nasyonlar g�b� genet�k kod değ�ş�kl�kler� kanser�n fenot�p�k değ�ş�kl�kler�n� tet�klerler. Kanser ep�genet�ğ� 

üç farklı yolla �şlemekted�r: DNA met�lasyonu, nükleozomal h�stonların post translasyonel mod�fikasyonu ve kromat�n 

yapının organ�zasyonu [76].

En �y� b�l�nen ep�genet�k değ�ş�kl�k DNA met�lasyonudur [77, 78]. Met�lasyonun çek�rdek duvar bütünlüğü ve gen 

akt�v�tes�n�n kontrolü konusunda kr�t�k rolü vardır. DNA met�lasyonu 'CpG' gen d�z�ler�nde �zlenmekted�r. CpG'ler promoter 

genler� %40'ını oluşturmaktadır. Normal hücrelerde nonmet�le halde olan bu gen d�z�ler�n�n met�lasyonu kanserleşmede 

öneml� rol oynamaktadır [79, 80].

DNA met�lasyonu ve �nakt�f gen transkr�ps�yonu �le �l�şk�l� olan sonucu süreçte �şlev gören okuyucu, yazıcı ve 

s�l�c�ler�n ekspresyonunda bozulma olmaktadı kapalı formdak� heterokromat�n yapısı h�ston N term�nal uçlarında 

met�lasyon, aset�lasyon, fosfor�lasyon ve ub�kut�nasyonuyla oluşur. Bu değ�ş�mler sonucu kromat�n nükleer proses�n 

seyr�n� değ�şt�r�r [76].  H�ston mod�fikasyonları halen üzer�nde araştırmalar yapılan b�r alandır. H�ston yapısı stat�k 

değ�ld�r. Uyaranlara göre değ�şeb�lmekted�r. Dolayısıyla gen transkr�ps�yonunu hem kolaylaştırab�l�r hem bastırab�l�r. 

H�ston kuyrukları boyunca bu değ�ş�kl�klerden sorumlu olan h�ston aset�ltransferaz, h�ston demet�laz, h�ston k�naz/ 

fosfataz, h�ston ub�kut�n l�gaz ve deub�kut�naz �sm�nde enz�mler bulunmaktadır [79].

İnsan genomunda prote�n kodlayan bölüm DNA'nın %2's�n� oluşturmaktadır. Prote�n kodlamayan d�ğer kısmı 

noncod�ng RNA'dan  (ncRNA) oluşur [81, 82]. Esk�den çöp DNA olarak tab�r ed�len prote�n kodlamasında görev� olmayan 

DNA'nın embr�yogenezden kars�nogeneze kadar çeş�tl� aşamalarda �şlev� olduğu anlaşılmıştır.  NcRNA'lar �ç�nde m�kro 

RNA (m�RNA) kars�nogenezle en yakın �l�şk�l� bulunan gruptur [83, 84]. NcRNA 'lar kars�nogenez, metastaz ve kanser�n 

ep�genet�k profil�n�n oluşmasında �şlev görürler. NcRNA'lar d�ğer RNA moleküller�n�n ekspresyonunu DNA met�lasyonu 

yanı sıra h�ston mod�fikasyonu ve kromat�n yapısının değ�şmes�yle de düzeleyeb�lmekted�r [81, 83].

Bütün bu genet�k/ep�genet�k değ�ş�kl�kler kars�nogeneze zem�n oluştururken, oluşan kanser�n kend�ne b�r 

m�kroçevre kurması ve bu çevreyle olan etk�leş�mler� de kars�nogeneze katkı sağlamaktadır. 

5. Kars�nogenezde M�kroçevren�n ve İmmün�te Hücreler�n�n Yer�:

Kanser m�kroçevres�nde dört t�p stromal hücre tanımlanmıştır: 1) �nfiltre eden �mmün hücreler, 2) kanser �l�şk�l� 

fibroblast�k hücreler, 3) endotelyal hücreler ve 4) per�s�tler. Bu hücreler ve bu hücrelerce üret�len metabol�tler ve 

prote�nler kanser büyümes�ne katkı sağlarlar [85].

Konak hücreler�n�n �mmün s�stemde �zlenen d�sfonks�yon durumunda kanser hücreler� çoğalma eğ�l�m�nde 

olmaktadır.  Bu d�sfonks�yonlara örnek olarak ant�jen sunumunda azalma, �mmün hücre �let�ş�m�nde bozulma, kron�k 

�nflamasyon, kron�k T hücre reseptör s�nyal�nde defekt, �mmünsupresyon, bağışıklığı baskılamak �ç�n metabol�k rekabet 

ve bağışıklık cevabından kaçmak �ç�n kanser mutasyonları sayılab�l�r [86]. Kanser m�kroçevres�n� �nfiltre eden 

fibroblastlardan kaynaklanan ekstraselüler matr�ks prote�nler� kanser�n fibrot�k kaakter�st�ğ�n� oluşturmaktadır. Ayrıca 

ortamda yara �y�leşmes�, anj�ogenez ve doku remodell�ng� �ç�n üret�len büyüme faktörler�, matr�ks metalloprote�nazları 

üret�lmekted�r. Lam�n�n, tenask�n ve fibronekt�n g�b� kanser büyümes�ne katkısı olan d�ğer matr�ks prote�nler� de 

bulunmaktadır.  Kanser �l�şk�l� fibroblastlar büyümey�, anj�ogenez�, �nflamasyonu ve kanser hücreler�n�n metastazını 

yönet�rler [87, 88]. Hyaluron�k as�t; tümörün �nterst�syel basıncını arttırarak damarlanmayı ve vasküler ve lenfat�k akışı 

baskılayarak h�poks�ye ve �mmünsupresyona sebep olmaktadır [89, 90].  Bunlara ek olarak hyaluron�k as�t�n CD44' e 

bağlanarak MAPK, Rac ve P13K yolaklarını akt�ve ederek tümör hücreler�n yaşamı ve prol�ferasyonunu destekled�ğ� de 

düşünülmekted�r [91].

Tümör m�kroçevres� tümör hücreler� ve konak �mmün s�stem�n etk�leş�mde olduğu temel alandır. Kemok�nler ve 

reseptörler� arasındak� etk�leş�mler yoluyla tümör m�kroçevres�ne farklı �mmün hücre alt t�pler� alınmış olur.  Kemok�nler 

s�tok�nler�n öneml� b�r alt t�p�d�r ve tümör hücreler�, �mmün hücreler ve stromal hücrelerce salgılanarak m�kroçevrede etk� 
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Tablo 5. Tümör Supresör Genler ve İl�şk�l� Hered�ter Kanserler [1]
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DNA tam�r�ne destek veren TSG'ler; mutShomolog2 (MSH2) , mutL homolog 1 (MLH1), ataks�-telenj�ektaz� mutas-

yonu gen� (ATM), meme kanser� prote�n� (BRCA) , n�jmegen kırlıma sendromu gen� 1 (NBS1), fancon� anem�s� �l�şk�l� tümör 

supresör gen (FA) ve p53'tür [57-61]. Bunlar, m�smatch ya da DNA ç�ft z�nc�rler�n�n� büyük hasarları g�b� mutasyonlarını 

düzelteb�lmekted�r.

Metastaz esnasında tümör hücreler� anj�ogenez� başlatmak �ç�n endotelyal hücrelerle s�nyal etk�leş�m� �ç�nded�r. 

Metastazı önleyen TSG'ler; metastat�n, meme kanser� metastaz süpresörü 1 (BRMS1), metalloprote�naz doku �nh�btörü 

(TIMP), spec�fity 1 prote�n akt�vasyonu �ç�n gerekl� kofaktör  (CRSP) ve KLA1/CD82'd�r [62-67]. 

4. Kars�nogenezde Ep�genet�k Değ�ş�kl�kler:

Kars�nogenezde ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n öneml� rolü vardır. Ep�genet�k;  gen �fades� veya hücresel fenot�pte DNA 

d�z�s�nden bağımsız olan mekan�zmaların yol açtığı kalıtlanab�len değ�ş�kl�klerd�r. Kalıtsal genet�k geç�şten, çevresel 

maruz�yetlerden ve yaşlanma g�b� süregelen b�yoloj�k proseslerden etk�lenmekted�r. Bu ep�genet�k değ�ş�kl�kler kanser 

gel�şmes�ne sebep olab�l�rler. Kanser tedav�s�nde kullanılan kemoterap� dah� bu ep�genet�k değ�ş�kl�klere sebep olab�l�r 

[68]. Temel olarak yazıcı, okuyucu ve s�l�c� olarak tanımlanab�lecek b�rçok sayıda ep�genet�k regülatör sınıfı bulun-

maktadır [69-71]. Yazıcıar; DNA met�l transferaz, h�ston met�ltransferaz ve h�ston aset�ltransferazlardan oluşmaktadır. 

Okuyucular; bromodoma�n, chomodoma�n ve tudor prote�nler�d�r. H�ston deaset�laz ve h�ston demet�laz ve kromat�n 

remodell�ng� yapan SWItch/Sükroz non-fermentable nükleozom remodell�ng kompleks� (SWI/SNF) s�l�c� ep�genet�k 

düzenley�c�lerd�r [71, 72]. 

DNA met�lasyonu, h�ston mod�fikasyonu, kromat�n remodell�ng�, m�krRNA' lar, ve kromat�n�n d�ğer komponentler�n� 

�çeren ep�genet�k değ�ş�kl�kler kars�nogenezde b�l�nen öneml� mekan�zmalardandır [73].  Mal�gn fenot�p�n oluşmasında 

rol oynarlar. Kanser ep�genet�ğ� 1980'lerden ber� b�l�nmekted�r.  Kl�n�kte tümör klas�fikasyonunda, ep�genet�k 

b�omarkerların gel�şt�r�lmes�nde ve yen� tedav�lerde kullanım alanı vardır [74, 75]. Mutasyonlar, �nsers�yonlar, delesyonlar 

ya da rekomb�nasyonlar g�b� genet�k kod değ�ş�kl�kler� kanser�n fenot�p�k değ�ş�kl�kler�n� tet�klerler. Kanser ep�genet�ğ� 

üç farklı yolla �şlemekted�r: DNA met�lasyonu, nükleozomal h�stonların post translasyonel mod�fikasyonu ve kromat�n 

yapının organ�zasyonu [76].

En �y� b�l�nen ep�genet�k değ�ş�kl�k DNA met�lasyonudur [77, 78]. Met�lasyonun çek�rdek duvar bütünlüğü ve gen 

akt�v�tes�n�n kontrolü konusunda kr�t�k rolü vardır. DNA met�lasyonu 'CpG' gen d�z�ler�nde �zlenmekted�r. CpG'ler promoter 

genler� %40'ını oluşturmaktadır. Normal hücrelerde nonmet�le halde olan bu gen d�z�ler�n�n met�lasyonu kanserleşmede 

öneml� rol oynamaktadır [79, 80].

DNA met�lasyonu ve �nakt�f gen transkr�ps�yonu �le �l�şk�l� olan sonucu süreçte �şlev gören okuyucu, yazıcı ve 

s�l�c�ler�n ekspresyonunda bozulma olmaktadı kapalı formdak� heterokromat�n yapısı h�ston N term�nal uçlarında 

met�lasyon, aset�lasyon, fosfor�lasyon ve ub�kut�nasyonuyla oluşur. Bu değ�ş�mler sonucu kromat�n nükleer proses�n 

seyr�n� değ�şt�r�r [76].  H�ston mod�fikasyonları halen üzer�nde araştırmalar yapılan b�r alandır. H�ston yapısı stat�k 

değ�ld�r. Uyaranlara göre değ�şeb�lmekted�r. Dolayısıyla gen transkr�ps�yonunu hem kolaylaştırab�l�r hem bastırab�l�r. 

H�ston kuyrukları boyunca bu değ�ş�kl�klerden sorumlu olan h�ston aset�ltransferaz, h�ston demet�laz, h�ston k�naz/ 

fosfataz, h�ston ub�kut�n l�gaz ve deub�kut�naz �sm�nde enz�mler bulunmaktadır [79].

İnsan genomunda prote�n kodlayan bölüm DNA'nın %2's�n� oluşturmaktadır. Prote�n kodlamayan d�ğer kısmı 

noncod�ng RNA'dan  (ncRNA) oluşur [81, 82]. Esk�den çöp DNA olarak tab�r ed�len prote�n kodlamasında görev� olmayan 

DNA'nın embr�yogenezden kars�nogeneze kadar çeş�tl� aşamalarda �şlev� olduğu anlaşılmıştır.  NcRNA'lar �ç�nde m�kro 

RNA (m�RNA) kars�nogenezle en yakın �l�şk�l� bulunan gruptur [83, 84]. NcRNA 'lar kars�nogenez, metastaz ve kanser�n 

ep�genet�k profil�n�n oluşmasında �şlev görürler. NcRNA'lar d�ğer RNA moleküller�n�n ekspresyonunu DNA met�lasyonu 

yanı sıra h�ston mod�fikasyonu ve kromat�n yapısının değ�şmes�yle de düzeleyeb�lmekted�r [81, 83].

Bütün bu genet�k/ep�genet�k değ�ş�kl�kler kars�nogeneze zem�n oluştururken, oluşan kanser�n kend�ne b�r 

m�kroçevre kurması ve bu çevreyle olan etk�leş�mler� de kars�nogeneze katkı sağlamaktadır. 

5. Kars�nogenezde M�kroçevren�n ve İmmün�te Hücreler�n�n Yer�:

Kanser m�kroçevres�nde dört t�p stromal hücre tanımlanmıştır: 1) �nfiltre eden �mmün hücreler, 2) kanser �l�şk�l� 

fibroblast�k hücreler, 3) endotelyal hücreler ve 4) per�s�tler. Bu hücreler ve bu hücrelerce üret�len metabol�tler ve 

prote�nler kanser büyümes�ne katkı sağlarlar [85].

Konak hücreler�n�n �mmün s�stemde �zlenen d�sfonks�yon durumunda kanser hücreler� çoğalma eğ�l�m�nde 

olmaktadır.  Bu d�sfonks�yonlara örnek olarak ant�jen sunumunda azalma, �mmün hücre �let�ş�m�nde bozulma, kron�k 

�nflamasyon, kron�k T hücre reseptör s�nyal�nde defekt, �mmünsupresyon, bağışıklığı baskılamak �ç�n metabol�k rekabet 

ve bağışıklık cevabından kaçmak �ç�n kanser mutasyonları sayılab�l�r [86]. Kanser m�kroçevres�n� �nfiltre eden 

fibroblastlardan kaynaklanan ekstraselüler matr�ks prote�nler� kanser�n fibrot�k kaakter�st�ğ�n� oluşturmaktadır. Ayrıca 

ortamda yara �y�leşmes�, anj�ogenez ve doku remodell�ng� �ç�n üret�len büyüme faktörler�, matr�ks metalloprote�nazları 

üret�lmekted�r. Lam�n�n, tenask�n ve fibronekt�n g�b� kanser büyümes�ne katkısı olan d�ğer matr�ks prote�nler� de 

bulunmaktadır.  Kanser �l�şk�l� fibroblastlar büyümey�, anj�ogenez�, �nflamasyonu ve kanser hücreler�n�n metastazını 

yönet�rler [87, 88]. Hyaluron�k as�t; tümörün �nterst�syel basıncını arttırarak damarlanmayı ve vasküler ve lenfat�k akışı 

baskılayarak h�poks�ye ve �mmünsupresyona sebep olmaktadır [89, 90].  Bunlara ek olarak hyaluron�k as�t�n CD44' e 

bağlanarak MAPK, Rac ve P13K yolaklarını akt�ve ederek tümör hücreler�n yaşamı ve prol�ferasyonunu destekled�ğ� de 

düşünülmekted�r [91].

Tümör m�kroçevres� tümör hücreler� ve konak �mmün s�stem�n etk�leş�mde olduğu temel alandır. Kemok�nler ve 

reseptörler� arasındak� etk�leş�mler yoluyla tümör m�kroçevres�ne farklı �mmün hücre alt t�pler� alınmış olur.  Kemok�nler 

s�tok�nler�n öneml� b�r alt t�p�d�r ve tümör hücreler�, �mmün hücreler ve stromal hücrelerce salgılanarak m�kroçevrede etk� 
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ederler. Çeş�tl� �mmün hücre alt t�pler� bu spes�fik kemok�nlere cevap olarak bu alana gel�rler ve tümör �mmün cevabını 

düzenlerler. Ek olarak kemok�nler doğrudan tümör hücreler�, vasküloendotelyal hücreler g�b� non�mmün hücreler� de hedef 

alarak tümör hücres� prol�ferasyonunu, kanser kök hücre özell�kler�n�, �nvazyon yeteneğ�n� ve metastazı düzenlerler [92].

CD8 T hücreler� tümör �l�şk�l� ant�jenler �ç�n spes�fikt�r ve s�tok�nler ve granz�m B ve perfor�n g�b� s�totoks�k moleküller 

aracılığıyla ant�tümör �mmün�te sağlarlar. CD8 T hücreler�n yanı sıra �nterferon g (IFN g) salgılayan T helper 1 (Th1) 

hücreler� ve natural k�ller (NK) hücreler� tümör m�kroçevres�nde ant�tümör etk�lere sah�p hücrelerd�r. CD8 T hücreler�, Th1 

hücreler� ve NK hücreler� CXC-kemok�n reseptör 3 (CXCR3) eksprese ederler. CXC-kemok�n l�gand 9 (CXCL9) ve CXCL10 

bu reseptörlere bağlanarak bu hücreler�n m�kroçevreye göçünü tet�klemekted�r. Artan CXCL9 ve CXCL10 sev�yeler�, 

yüksek CD8 T hücreler� ve düşük metastazla b�rl�kte over ve kolon kanserl� hastalarda yaşam süres�ne olumlu katkı �le 

korele bulunmuştur [93-98]. 

Th17 hücreler� yüksek düzeylerde CC-kemok�n resept�r 6 (CCR6), CXCR4, CD49 �ntegr�nler� ve CD161 esprese 

etmekted�r [97, 99, 100]. Bu moleküller Th17 hücreler�n�n m�grasyonundan ve �nflamasyondan sorumludur. Th17 hücreler� 

mult�fonks�yoneld�r. Kök hücre benzer� özell�kler� vardır ve güçlü b�r ant�tümör �mmün�te sağlarlar [97, 100-102].  Th17 

hücreler� granz�m B g�b� s�totoks�k moleküller salgılamazlar onun yer�ne CD8 T hücreler�, NK hücreler� ve dendr�t�k 

hücreler�n� m�kroçevreye get�rerek ant�tümör etk�ler göster�rler [97,100, 101, 103]. 

Th22 hücreler� b�rçok kanser m�kroçevres�nde �zlenm�şt�r. Bu hücreler tümörogenez� destekleyen CCR6 eksprese 

ederler. Th22 hücrelerden salgılanan IL-22; s�nyal transkr�ps�yonunun transduser ve akt�vatörü 3 (STAT3) ve h�ston l�z�n 

met�ltransferaz ekspresyonunda artış g�b� mekan�zmalarla kars�nogeneze katkı sağlar [104]. 

Regülatör T (Treg)  hücreler� CCR4 eksprese ederler ve makrofajlar ve tümör hücreler� tarafından salgılanan CCL22 

aracılığıyla tümör m�kroçevres�ne gel�rler. Treg hücreler� T hücreler�n ant�tümör �mmün�tes�n� baskılamaktadır [105]. 

CCL22–CCR4 s�nyal kaskadına ek olarak, CCR10 eksprese ederler ve CCL28 aracılığıyla m�kroçevren�n h�poks�k alanla-

rına göç ederler [106].  Kem�k �l�ğ�nde yüksek düzeylerde Treg hücreler� bulunmaktadır. Metastazın sık bölgeler�nden b�r� 

olduğu b�l�nen kem�k �l�ğ�n�n kars�nogeneze katkı sağlayan �mmünsupres�f b�r �kroçevre sağladığı düşünlmekted�r [107]. 

Treg hücreler� krmok�nler aracılığıyla NFkB (RANK)- RANK ligand (RANKL) yolağı üzer�nden etk� etmekted�r [108]. Sonuç 

olarak Treg hücreler� T hücre �mmün�tes�n� baskılamanın yanında kanser m�kroçevres�nde �nflamasyonu arttırrlar. 

 B hücreler� CXCR4 eksprese ederler ve CXCL12 aracılığyla kanser m�kroçevres�ne gel�rler. Yüksek düzeylerde B 

hücre �nfiltrasyonu meme kanser�nde yüksek derecel� seröz over kanser�nde ve serv�ks kanser�nde daha uzun survey �le 

�l�şk�lend�r�lm�şt�r [109, 110]. B hücreler�n myelo�d ve mast hücreler�n� akt�ve ederek tümör anj�ogenez�n� arttırab�lmek-

ted�r [111].

Sonuç olarak b�rçok farklı alt t�pte lenfos�t, kemok�n-kemok�n reseptörü etk�leş�m� sonucu akt�ve lan s�nyal yolakları 

aracılığıyla tümör m�kroçevres�ne gelmekted�r. Genel olarak; T hücreler� ve NK hücreler�n�n ant�tümör etk�nl�ğ� varken, 

Th22 hücreler�, Treg hücreler� ve kısmen de B hücreler�n�n kars�nogeneze katkı sağlayan etk�nl�ğ� mevcuttur [112]. 

Kars�nogenez çok basamaklı ve çok etkenl� b�r süreçt�r. Çevresel, k�myasal, b�yoloj�k b�rçok etken�n tet�kled�ğ� 

genet�k, ep�genet�k değ�ş�kl�kler, �mmün�ten�n ve kanser m�kroçevres�n�n eşl�k ett�ğ� bu karmaşık süreç halen üzer�nde 

araştırma ve çalışma yapılan b�r konudur. 19. yüzyılda kanser�n �çer�ğ�n�n b�l�nmed�ğ� dönemlerden günümüz 

kars�nogenez b�lg�s�ne ulaşılana kadar yapılmış b�rçok değerl� çalışmanın varlığı gelecek çalışmalara ışık n�tel�ğ�nded�r 

ve kars�nogenez konusu halen üzer�nde çalışılmaya ve yen� b�lg�ler elde ed�lmeye aday b�r konudur. 
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ederler. Çeş�tl� �mmün hücre alt t�pler� bu spes�fik kemok�nlere cevap olarak bu alana gel�rler ve tümör �mmün cevabını 

düzenlerler. Ek olarak kemok�nler doğrudan tümör hücreler�, vasküloendotelyal hücreler g�b� non�mmün hücreler� de hedef 

alarak tümör hücres� prol�ferasyonunu, kanser kök hücre özell�kler�n�, �nvazyon yeteneğ�n� ve metastazı düzenlerler [92].

CD8 T hücreler� tümör �l�şk�l� ant�jenler �ç�n spes�fikt�r ve s�tok�nler ve granz�m B ve perfor�n g�b� s�totoks�k moleküller 

aracılığıyla ant�tümör �mmün�te sağlarlar. CD8 T hücreler�n yanı sıra �nterferon g (IFN g) salgılayan T helper 1 (Th1) 

hücreler� ve natural k�ller (NK) hücreler� tümör m�kroçevres�nde ant�tümör etk�lere sah�p hücrelerd�r. CD8 T hücreler�, Th1 

hücreler� ve NK hücreler� CXC-kemok�n reseptör 3 (CXCR3) eksprese ederler. CXC-kemok�n l�gand 9 (CXCL9) ve CXCL10 

bu reseptörlere bağlanarak bu hücreler�n m�kroçevreye göçünü tet�klemekted�r. Artan CXCL9 ve CXCL10 sev�yeler�, 

yüksek CD8 T hücreler� ve düşük metastazla b�rl�kte over ve kolon kanserl� hastalarda yaşam süres�ne olumlu katkı �le 

korele bulunmuştur [93-98]. 

Th17 hücreler� yüksek düzeylerde CC-kemok�n resept�r 6 (CCR6), CXCR4, CD49 �ntegr�nler� ve CD161 esprese 

etmekted�r [97, 99, 100]. Bu moleküller Th17 hücreler�n�n m�grasyonundan ve �nflamasyondan sorumludur. Th17 hücreler� 

mult�fonks�yoneld�r. Kök hücre benzer� özell�kler� vardır ve güçlü b�r ant�tümör �mmün�te sağlarlar [97, 100-102].  Th17 

hücreler� granz�m B g�b� s�totoks�k moleküller salgılamazlar onun yer�ne CD8 T hücreler�, NK hücreler� ve dendr�t�k 

hücreler�n� m�kroçevreye get�rerek ant�tümör etk�ler göster�rler [97,100, 101, 103]. 

Th22 hücreler� b�rçok kanser m�kroçevres�nde �zlenm�şt�r. Bu hücreler tümörogenez� destekleyen CCR6 eksprese 

ederler. Th22 hücrelerden salgılanan IL-22; s�nyal transkr�ps�yonunun transduser ve akt�vatörü 3 (STAT3) ve h�ston l�z�n 

met�ltransferaz ekspresyonunda artış g�b� mekan�zmalarla kars�nogeneze katkı sağlar [104]. 

Regülatör T (Treg)  hücreler� CCR4 eksprese ederler ve makrofajlar ve tümör hücreler� tarafından salgılanan CCL22 

aracılığıyla tümör m�kroçevres�ne gel�rler. Treg hücreler� T hücreler�n ant�tümör �mmün�tes�n� baskılamaktadır [105]. 

CCL22–CCR4 s�nyal kaskadına ek olarak, CCR10 eksprese ederler ve CCL28 aracılığıyla m�kroçevren�n h�poks�k alanla-

rına göç ederler [106].  Kem�k �l�ğ�nde yüksek düzeylerde Treg hücreler� bulunmaktadır. Metastazın sık bölgeler�nden b�r� 

olduğu b�l�nen kem�k �l�ğ�n�n kars�nogeneze katkı sağlayan �mmünsupres�f b�r �kroçevre sağladığı düşünlmekted�r [107]. 

Treg hücreler� krmok�nler aracılığıyla NFkB (RANK)- RANK ligand (RANKL) yolağı üzer�nden etk� etmekted�r [108]. Sonuç 

olarak Treg hücreler� T hücre �mmün�tes�n� baskılamanın yanında kanser m�kroçevres�nde �nflamasyonu arttırrlar. 

 B hücreler� CXCR4 eksprese ederler ve CXCL12 aracılığyla kanser m�kroçevres�ne gel�rler. Yüksek düzeylerde B 

hücre �nfiltrasyonu meme kanser�nde yüksek derecel� seröz over kanser�nde ve serv�ks kanser�nde daha uzun survey �le 

�l�şk�lend�r�lm�şt�r [109, 110]. B hücreler�n myelo�d ve mast hücreler�n� akt�ve ederek tümör anj�ogenez�n� arttırab�lmek-

ted�r [111].

Sonuç olarak b�rçok farklı alt t�pte lenfos�t, kemok�n-kemok�n reseptörü etk�leş�m� sonucu akt�ve lan s�nyal yolakları 

aracılığıyla tümör m�kroçevres�ne gelmekted�r. Genel olarak; T hücreler� ve NK hücreler�n�n ant�tümör etk�nl�ğ� varken, 

Th22 hücreler�, Treg hücreler� ve kısmen de B hücreler�n�n kars�nogeneze katkı sağlayan etk�nl�ğ� mevcuttur [112]. 

Kars�nogenez çok basamaklı ve çok etkenl� b�r süreçt�r. Çevresel, k�myasal, b�yoloj�k b�rçok etken�n tet�kled�ğ� 

genet�k, ep�genet�k değ�ş�kl�kler, �mmün�ten�n ve kanser m�kroçevres�n�n eşl�k ett�ğ� bu karmaşık süreç halen üzer�nde 

araştırma ve çalışma yapılan b�r konudur. 19. yüzyılda kanser�n �çer�ğ�n�n b�l�nmed�ğ� dönemlerden günümüz 

kars�nogenez b�lg�s�ne ulaşılana kadar yapılmış b�rçok değerl� çalışmanın varlığı gelecek çalışmalara ışık n�tel�ğ�nded�r 

ve kars�nogenez konusu halen üzer�nde çalışılmaya ve yen� b�lg�ler elde ed�lmeye aday b�r konudur. 
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1. G�r�ş

B�r ökaryot hücrede s�nyal aktarımı, temelde, hücre dışından alınan uyarının b�yok�myasal b�r s�nyale 

dönüştürülmes�d�r. Uyarının alımından sorumlu prote�nlere reseptör den�r ve bunlar hücre zarının ayrılmaz parçalarıdır. 

Uyarı, b�r l�gand molekülünün kend� reseptörüne bağlanmasıyla yaratılır ve bu, hücre membranından nükleusa doğru 

adım adım �lerleyen d�key b�r s�nyal s�ls�les� başlatır. Farklı yolaklar arasında transversal (lateral) etk�leş�mler vasıtasıyla 

komb�natoryal s�nyal aktarımı da söz konusudur. B�r s�nyal yolağının her b�r b�leşen�, �lk uyarıyla �l�şk�l� rolüne göre 

sınıflandırılır. L�gandlar �lk haberc�ler olarak adlandırılır. Alıcıları (reseptörler), uyarıları b�r�nc�l efektör moleküllere �let�r. 

Bu etk�ler �k�nc�l ve daha sonra gelen efektör moleküller� akt�ve edeb�l�r. Uyarının (s�nyal�n) ş�ddet� nükleusa doğru g�den 

her adımda büyür. Nükleusta bu uyarı, hücren�n a�t olduğu dokuya bağlı olarak, bel�rl� b�r gen grubunun transkr�ps�yon 

durumu ve hızında değ�ş�kl�k olarak sona erer. Bu spes�fik gen setler� genell�kle normal embr�yo gel�ş�m� sırasında ve 

sağlıklı yet�şk�n dokularında hücre büyüme ve çoğalmasının hızını ve zamanını kontrol eder. Bu genler�n �fadeler�nde 

normal�n üzer�nde artışın, azalışın ya da �fade kaybının fenot�p� çoğunlukla kanserd�r.

2. PI3K/AKT/mTOR Yolağı ve Kanser

Uygun hücre fonks�yonu �ç�n temel b�r gerekl�l�k, hücreler arası ve hücre �ç� s�nyaller�n doğru �let�m�d�r. Memel� 

hücreler�, hücre dışı ortamdan b�lg� aktaran moleküler s�nyallere karşı çok sayıda sensör �çer�r. Bu s�nyaller, yolaklar 

vasıtasıyla hücre membranından ueus �ç�ne kadar adım adım �lerlerken, transkr�ps�yon programlarını ve metabol�k yolları 

düzenleyen çeş�tl� efektör prote�nler�n durumunu değ�şt�r�rler. Bu modüler değ�şmeler, hücreler�n ve organ�zmanın 

zamana özgü �ht�yaçlarının karşılanab�lmes� �ç�n, çoklu algı g�rd�ler�n�n bel�rl� b�r hücre tepk� mekan�zmasına 

bağlanmasına �z�n ver�r [1].

PI3K/AKT s�nyal�n�n kanser patojenez�ndek� rolü son yıllarda ayrıntılı olarak �ncelenm�şt�r ve bu yolu hedef alan bazı 

�laçlar gel�şt�r�lme aşamasındadır. Büyüme faktörü reseptörler�, RAS, PIK3CA, PTEN ve AKT, çoğu katı (sol�d) tümörde b�r 

ölçüde değ�şmekted�r. Sonuç olarak, bu s�nyal s�ls�les� ve bunlardan sonra gelen (downstream) efektörler caz�p 

farmakoloj�k hedefler olarak kabul ed�l�r [2, 3]. Kötü huylu tümörler�n yaklaşık %40'ının, b�l�nen akt�ve ed�c� PI3K/AKT 

değ�ş�kl�kler�n� taşıdığı düşünüldüğünde, bu yolağın kl�n�k potans�yel� bel�rg�nleş�r.

2.1 PI3K/AKT yolağı

2.1.1. PI3K ve üst uç (upstream) regülatörler�

PI3K, plazma zarındak� fosfat�d�l�nos�tol (PtdIns) l�p�dler�n �nos�tol halkasının 3 h�droks�l grubunu fosfor�le eden b�r 

l�p�t k�naz a�les�d�r [4]. PI3K yapı farklılıkları ve l�p�d substrat terc�hler�ne göre üç sınıfa (I, II ve III) ayrılır. Sınıf I PI3K en çok 

çalışılan ve en �y� anlaşılmış gruptur, çünkü kanserde öneml� b�r rol oynar. Sınıf I PI3K'lar, b�r katal�t�k (p110) ve b�r 

düzenley�c� alt b�r�m�n (p85) heterod�merler�d�r. Memel�lerde farklı genlerden ve yed� düzenley�c� alt b�r�mden (p85a, 

p85b, p55a, p55g, p50a, p101 ve p87) kodlanan dört p110 �zoformu (p110a, p110b, p110g ve p110d) vardır. Düzenley�c� alt 

b�r�mler p110 katal�t�k alt b�r�mler�ne bağlanır, PI3K prote�n heterod�merler�n� stab�l�ze eder, normal koşullar altında k�naz 

akt�v�tes�n� �nh�be eder ve PI3K'yı akt�vasyon �ç�n üst uç düzenley�c� b�r�mler�ne yönlend�r�r [5]. 

PI3K normalde fizyoloj�k koşullarda hücre dışı s�nyallerle akt�ve ed�l�r (Şek�l 1). Büyüme faktörler�, s�tok�nler ve 

hormonlar dah�l olmak üzere çeş�tl� uyaranlar, PI3K'yı akt�ve edeb�l�r. Ep�dermal büyüme faktörü (EGF), trombos�t kaynaklı 

büyüme faktörü (PDGF) veya �nsül�n benzer� büyüme faktörü g�b� l�gandlar [6], karşılık gelen transmembran reseptör 

t�roz�n k�nazların (RTK'ları) N-term�nal hücre dışı bölges�ne bağlanır ve RTK'ler�n s�toplazm�k bölgeler�nde t�roz�n 

b�r�mler�n�n ve bağlayıcı (l�nker) moleküller�n otofosfor�lasyonuna neden olur. Daha sonra PI3K moleküller�, RTK 

kompleks� üyeler� üzer�ndek� p85 SH2 doma�nler� ve fosfo-Tyr b�r�mler� arasındak� etk�leş�mler yoluyla RTK'ların 

bulunduğu bölgeye toplanır ve böylel�kle PI3K'nın alloster�k akt�vasyonu gerçekleş�r. RTK'lara ek olarak, G-prote�nlere 

bağımlı reseptörler, en yaygın olarak p110b olan PI3K'yı akt�ve eden başka b�r büyük klas�k üst uç regülatör grubudur. Ek 

olarak, Ras ve RAB5 g�b� küçük GTPazlar, PI3K'yı doğrudan ve dolaylı olarak akt�ve edeb�l�r [7]. 

Akt�f PI3K, �ç hücre zarı üzer�nde fosfat�d�l�noz�tol 3,4,5-tr�sfosfat [PtdIns (3,4,5) P3] oluşturmak üzere 

fosfat�d�l�noz�tol 4,5-b�sfosfat [PtdIns (4,5) P2] 'y� fosfor�le eder. [PtdIns (3,4,5) P3], akt�vasyon s�nyaller�n� alt uç 

(downstream) moleküller�ne yaymaktadır. Kromozom 10 üzer�nde delesyona uğramış olan fosfataz ve tens�n homologu 

(PTEN),  PtdIns (3,4,5) P3'ü tekrar PtdIns (4,5) P2'ye dönüştürmek �ç�n b�r l�p�t fosfataz görev� görür ve yolağı kapatır. 

İnoz�tol pol�fosfat-fosfataz t�p II (INPP4B), PtdIns (3,4) P2'y� PtdIns (3) P1'e dönüştürür, PI3K s�nyal�n� zayıflatır ve 

s�nyaller� farklı plektr�n homoloj� (PH) doma�n� �çeren prote�nlere yönlend�r�r [8]. PI3K'ın ürett�ğ� PtdIns (3,4,5) P3 s�nyal�ne 

cevap veren k�l�t b�r aracı, ser�n/treon�n k�naz AKT'd�r. Bununla b�rl�kte, AKT'ye ek olarak, AKT'den bağımsız bel�rl� s�nyal 

s�ls�leler�n� başlatab�len ve aynı alt uç basamaklarında b�rleşeb�len b�rçok PI3K hedefi bulunduğunu not etmek öneml�d�r.

2.1.2. AKT ve alt uç (downstream) efektörler�

Memel�lerde üç �zoform grubu (AKT1, AKT2 ve AKT3) �çeren ser�n/treon�n k�naz AKT (prote�n k�naz B), PI3K s�nyal�n�n 

temel b�r çoğaltıcısıdır.  Genel PI3K/AKT akt�vasyon model�nde AKT ve üst uç (upstream) k�naz, 3-fosfo�nos�t�de bağımlı 

prote�n k�naz-1 (PDK1), PH doma�nler�n�n PtdIns (3,4,5) �le etk�leş�mler� yoluyla �ç hücre zarına alınır ve Thr308'te AKT 

fosfor�lasyonunu başlatır. mTOR kompleks� 2 (mTORC2) ve d�ğer potans�yel k�nazlar, düzenley�c� h�drofob�k doma�nde 

AKT'y� Ser473'ten fosfor�le eder, bu da opt�mal akt�vasyonla Sonuçlanır. Fosfor�le ed�lm�ş akt�f AKT daha sonra çoklu alt uç 

substratları fosfor�le etmek �ç�n hücre zarından d�ğer hücre kompartımanlarına yer değ�şt�r�r [9].

AKT akt�vasyonu ve stab�l�tes�, çoklu fosfor�lasyon basamaklarında sıkı düzenlen�r. AKT1 �ç�n Thr308 ve Ser473'e 

�laveten, 11 ser�n, 14 treon�n ve 6 t�roz�n b�r�m� potans�yel fosfor�lasyon bölgeler� olarak tanımlanmıştır. AKT2 ve AKT3 �ç�n 

�se sırasıyla 22 ve 18 fosfor�lasyon bölges� tanımlanmıştır. Bu bölgeler�n daha da artması muhtemeld�r çünkü AKT1 �ç�n 

olası 71 fosfor�lasyon bölges� mevcuttur [10].

Bu fosfor�lasyon bölgeler�n�n düzenlenmes�, stok�yometr�s� ve fonks�yonları henüz tam olarak b�l�nmemekted�r. 

Örneğ�n, AKT'n�n düzgün b�r şek�lde katlanması ve stab�l�tes� �ç�n Thr450'te fosfor�lasyon gerekl�d�r. Thr305, Thr312 ve 

Tyr474'tek� fosfor�lasyonun opt�mum AKT akt�vasyonuna katkıda bulunduğu göster�lm�şt�r. Thr72 ve Ser246'nın trans-

otofosfor�le olduğu �ler� sürülürken, Thr34, Thr450 ve Tyr176 fosfor�lasyonunun muhtemelen at�p�k prote�n k�naz C, c-Jun 

N-term�nal k�nazlar ve Ack1 dah�l olmak üzere yolağın üst uç k�nazları aracılık eder. Ayrıca, AKT fosfor�lasyonu �zoforma 

özgüdür. Örneğ�n, kaze�n k�naz 2, AKT1 Ser129'u fosfor�le ederken, AKT2'de eşdeğer Ser131'den fosfor�llemez. Bu 

fosfor�lasyon AKT1'e spes�fik substratların tanınmasına ve potans�yel olarak AKT1 ve AKT2'n�n d�ferans�yel fonks�yonlarına 

katkıda bulunur. Fosfor�lasyon bölgeler�, çoklu hücre t�pler�nde bazal ve l�gand kaynaklı koşullar altında AKT1 ve AKT2 

arasında bel�rg�n şek�lde farklıdır. Bazal koşullarda, farklı pI değerler�ne sah�p altı saptanab�l�r AKT1 formatı mevcut �ken, 

sadece üç tesp�t ed�leb�l�r AKT2 formatı vardır. Bu, her b�r AKT molekülü üzer�ndek� farklı bölgeler�n fosfor�lasyonunun 

kompleks komb�nasyonlarını tems�l eder. İnsül�n st�mülasyonunu tak�ben Thr308 ve Ser473'te büyük m�ktarda AKT1 

fosfor�le ed�l�r. Buna karşılık, eşdeğer bölgelerde sadece çok az AKT2 fosfor�le ed�lmekted�r.

Akt�f AKT hücre sağkalımı, büyümes�, metabol�zması, tümör�jenez� ve metastazı da dah�l olmak üzere fizyoloj�k ve 

patoloj�k hücre fonks�yonlarının hemen hemen her yönünü kontrol eden çok sayıda substratı fosfor�le eder. Kr�t�k b�r alt uç 

s�nyal aktarım dalı, prote�n translasyonuna ve l�p�t veya nükleot�t sentez�ne yol açan mTOR kompleks� 1'�n (mTORC1) AKT 

aracılı akt�vasyonudur. AKT, Ras �le �lg�l� küçük G prote�n� RHEB �ç�n b�r GTPaz-akt�fleşt�r�c� prote�n olan tüpöz skleroz 

(TSC) kompleks� 1/2'y� fosfor�lleyerek �nh�be eder. Bunun �ç�n, AKT fosfor�lasyonu sırayla mTORC1'� akt�ve eden RHEB'y� 

akt�ve eder. AKT ayrıca, b�r mTORC1 b�leşen�n�, 40KD'luk prol�n bakımından zeng�n AKT1 substratı 1'�, fosfor�lasyonla �nh�be 

ederek mTORC1 akt�vasyonunu destekler. mTORC1, anabol�k sentezler� destekleyen p70 r�bozomal S6 k�naz (p70S6K) ve 

eIF4E bağlayıcı prote�nler dah�l olmak üzere çeş�tl� substratları fosfor�le eder. mTORC1 s�nyal dalı ayrıca enerj� algılayan 

AMP-akt�fleşt�r�lm�ş prote�n k�naz tarafından baskın ve negat�f olarak düzenlen�r. Bu k�naz TSC1/2'y� fosfor�lasyonla 

akt�ve ederek mTORC1'�n �nh�b�syonuna sebep olur. mTOR akt�vasyonu yeterl� bes�nler�n ve özell�kle am�noas�tler�n 

varlığına bağlıdır. Ayrıca, MAP k�nazlar ve p90RSK, mTOR yolağında, AKT �zoformları g�b�, aynı hedefler�n b�r kısmını 
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1. G�r�ş

B�r ökaryot hücrede s�nyal aktarımı, temelde, hücre dışından alınan uyarının b�yok�myasal b�r s�nyale 

dönüştürülmes�d�r. Uyarının alımından sorumlu prote�nlere reseptör den�r ve bunlar hücre zarının ayrılmaz parçalarıdır. 

Uyarı, b�r l�gand molekülünün kend� reseptörüne bağlanmasıyla yaratılır ve bu, hücre membranından nükleusa doğru 

adım adım �lerleyen d�key b�r s�nyal s�ls�les� başlatır. Farklı yolaklar arasında transversal (lateral) etk�leş�mler vasıtasıyla 

komb�natoryal s�nyal aktarımı da söz konusudur. B�r s�nyal yolağının her b�r b�leşen�, �lk uyarıyla �l�şk�l� rolüne göre 

sınıflandırılır. L�gandlar �lk haberc�ler olarak adlandırılır. Alıcıları (reseptörler), uyarıları b�r�nc�l efektör moleküllere �let�r. 

Bu etk�ler �k�nc�l ve daha sonra gelen efektör moleküller� akt�ve edeb�l�r. Uyarının (s�nyal�n) ş�ddet� nükleusa doğru g�den 

her adımda büyür. Nükleusta bu uyarı, hücren�n a�t olduğu dokuya bağlı olarak, bel�rl� b�r gen grubunun transkr�ps�yon 

durumu ve hızında değ�ş�kl�k olarak sona erer. Bu spes�fik gen setler� genell�kle normal embr�yo gel�ş�m� sırasında ve 

sağlıklı yet�şk�n dokularında hücre büyüme ve çoğalmasının hızını ve zamanını kontrol eder. Bu genler�n �fadeler�nde 

normal�n üzer�nde artışın, azalışın ya da �fade kaybının fenot�p� çoğunlukla kanserd�r.

2. PI3K/AKT/mTOR Yolağı ve Kanser

Uygun hücre fonks�yonu �ç�n temel b�r gerekl�l�k, hücreler arası ve hücre �ç� s�nyaller�n doğru �let�m�d�r. Memel� 

hücreler�, hücre dışı ortamdan b�lg� aktaran moleküler s�nyallere karşı çok sayıda sensör �çer�r. Bu s�nyaller, yolaklar 

vasıtasıyla hücre membranından ueus �ç�ne kadar adım adım �lerlerken, transkr�ps�yon programlarını ve metabol�k yolları 

düzenleyen çeş�tl� efektör prote�nler�n durumunu değ�şt�r�rler. Bu modüler değ�şmeler, hücreler�n ve organ�zmanın 

zamana özgü �ht�yaçlarının karşılanab�lmes� �ç�n, çoklu algı g�rd�ler�n�n bel�rl� b�r hücre tepk� mekan�zmasına 

bağlanmasına �z�n ver�r [1].

PI3K/AKT s�nyal�n�n kanser patojenez�ndek� rolü son yıllarda ayrıntılı olarak �ncelenm�şt�r ve bu yolu hedef alan bazı 

�laçlar gel�şt�r�lme aşamasındadır. Büyüme faktörü reseptörler�, RAS, PIK3CA, PTEN ve AKT, çoğu katı (sol�d) tümörde b�r 

ölçüde değ�şmekted�r. Sonuç olarak, bu s�nyal s�ls�les� ve bunlardan sonra gelen (downstream) efektörler caz�p 

farmakoloj�k hedefler olarak kabul ed�l�r [2, 3]. Kötü huylu tümörler�n yaklaşık %40'ının, b�l�nen akt�ve ed�c� PI3K/AKT 

değ�ş�kl�kler�n� taşıdığı düşünüldüğünde, bu yolağın kl�n�k potans�yel� bel�rg�nleş�r.

2.1 PI3K/AKT yolağı

2.1.1. PI3K ve üst uç (upstream) regülatörler�

PI3K, plazma zarındak� fosfat�d�l�nos�tol (PtdIns) l�p�dler�n �nos�tol halkasının 3 h�droks�l grubunu fosfor�le eden b�r 

l�p�t k�naz a�les�d�r [4]. PI3K yapı farklılıkları ve l�p�d substrat terc�hler�ne göre üç sınıfa (I, II ve III) ayrılır. Sınıf I PI3K en çok 

çalışılan ve en �y� anlaşılmış gruptur, çünkü kanserde öneml� b�r rol oynar. Sınıf I PI3K'lar, b�r katal�t�k (p110) ve b�r 

düzenley�c� alt b�r�m�n (p85) heterod�merler�d�r. Memel�lerde farklı genlerden ve yed� düzenley�c� alt b�r�mden (p85a, 

p85b, p55a, p55g, p50a, p101 ve p87) kodlanan dört p110 �zoformu (p110a, p110b, p110g ve p110d) vardır. Düzenley�c� alt 

b�r�mler p110 katal�t�k alt b�r�mler�ne bağlanır, PI3K prote�n heterod�merler�n� stab�l�ze eder, normal koşullar altında k�naz 

akt�v�tes�n� �nh�be eder ve PI3K'yı akt�vasyon �ç�n üst uç düzenley�c� b�r�mler�ne yönlend�r�r [5]. 

PI3K normalde fizyoloj�k koşullarda hücre dışı s�nyallerle akt�ve ed�l�r (Şek�l 1). Büyüme faktörler�, s�tok�nler ve 

hormonlar dah�l olmak üzere çeş�tl� uyaranlar, PI3K'yı akt�ve edeb�l�r. Ep�dermal büyüme faktörü (EGF), trombos�t kaynaklı 

büyüme faktörü (PDGF) veya �nsül�n benzer� büyüme faktörü g�b� l�gandlar [6], karşılık gelen transmembran reseptör 

t�roz�n k�nazların (RTK'ları) N-term�nal hücre dışı bölges�ne bağlanır ve RTK'ler�n s�toplazm�k bölgeler�nde t�roz�n 

b�r�mler�n�n ve bağlayıcı (l�nker) moleküller�n otofosfor�lasyonuna neden olur. Daha sonra PI3K moleküller�, RTK 

kompleks� üyeler� üzer�ndek� p85 SH2 doma�nler� ve fosfo-Tyr b�r�mler� arasındak� etk�leş�mler yoluyla RTK'ların 

bulunduğu bölgeye toplanır ve böylel�kle PI3K'nın alloster�k akt�vasyonu gerçekleş�r. RTK'lara ek olarak, G-prote�nlere 

bağımlı reseptörler, en yaygın olarak p110b olan PI3K'yı akt�ve eden başka b�r büyük klas�k üst uç regülatör grubudur. Ek 

olarak, Ras ve RAB5 g�b� küçük GTPazlar, PI3K'yı doğrudan ve dolaylı olarak akt�ve edeb�l�r [7]. 

Akt�f PI3K, �ç hücre zarı üzer�nde fosfat�d�l�noz�tol 3,4,5-tr�sfosfat [PtdIns (3,4,5) P3] oluşturmak üzere 

fosfat�d�l�noz�tol 4,5-b�sfosfat [PtdIns (4,5) P2] 'y� fosfor�le eder. [PtdIns (3,4,5) P3], akt�vasyon s�nyaller�n� alt uç 

(downstream) moleküller�ne yaymaktadır. Kromozom 10 üzer�nde delesyona uğramış olan fosfataz ve tens�n homologu 

(PTEN),  PtdIns (3,4,5) P3'ü tekrar PtdIns (4,5) P2'ye dönüştürmek �ç�n b�r l�p�t fosfataz görev� görür ve yolağı kapatır. 

İnoz�tol pol�fosfat-fosfataz t�p II (INPP4B), PtdIns (3,4) P2'y� PtdIns (3) P1'e dönüştürür, PI3K s�nyal�n� zayıflatır ve 

s�nyaller� farklı plektr�n homoloj� (PH) doma�n� �çeren prote�nlere yönlend�r�r [8]. PI3K'ın ürett�ğ� PtdIns (3,4,5) P3 s�nyal�ne 

cevap veren k�l�t b�r aracı, ser�n/treon�n k�naz AKT'd�r. Bununla b�rl�kte, AKT'ye ek olarak, AKT'den bağımsız bel�rl� s�nyal 

s�ls�leler�n� başlatab�len ve aynı alt uç basamaklarında b�rleşeb�len b�rçok PI3K hedefi bulunduğunu not etmek öneml�d�r.

2.1.2. AKT ve alt uç (downstream) efektörler�

Memel�lerde üç �zoform grubu (AKT1, AKT2 ve AKT3) �çeren ser�n/treon�n k�naz AKT (prote�n k�naz B), PI3K s�nyal�n�n 

temel b�r çoğaltıcısıdır.  Genel PI3K/AKT akt�vasyon model�nde AKT ve üst uç (upstream) k�naz, 3-fosfo�nos�t�de bağımlı 

prote�n k�naz-1 (PDK1), PH doma�nler�n�n PtdIns (3,4,5) �le etk�leş�mler� yoluyla �ç hücre zarına alınır ve Thr308'te AKT 

fosfor�lasyonunu başlatır. mTOR kompleks� 2 (mTORC2) ve d�ğer potans�yel k�nazlar, düzenley�c� h�drofob�k doma�nde 

AKT'y� Ser473'ten fosfor�le eder, bu da opt�mal akt�vasyonla Sonuçlanır. Fosfor�le ed�lm�ş akt�f AKT daha sonra çoklu alt uç 

substratları fosfor�le etmek �ç�n hücre zarından d�ğer hücre kompartımanlarına yer değ�şt�r�r [9].

AKT akt�vasyonu ve stab�l�tes�, çoklu fosfor�lasyon basamaklarında sıkı düzenlen�r. AKT1 �ç�n Thr308 ve Ser473'e 

�laveten, 11 ser�n, 14 treon�n ve 6 t�roz�n b�r�m� potans�yel fosfor�lasyon bölgeler� olarak tanımlanmıştır. AKT2 ve AKT3 �ç�n 

�se sırasıyla 22 ve 18 fosfor�lasyon bölges� tanımlanmıştır. Bu bölgeler�n daha da artması muhtemeld�r çünkü AKT1 �ç�n 

olası 71 fosfor�lasyon bölges� mevcuttur [10].

Bu fosfor�lasyon bölgeler�n�n düzenlenmes�, stok�yometr�s� ve fonks�yonları henüz tam olarak b�l�nmemekted�r. 

Örneğ�n, AKT'n�n düzgün b�r şek�lde katlanması ve stab�l�tes� �ç�n Thr450'te fosfor�lasyon gerekl�d�r. Thr305, Thr312 ve 

Tyr474'tek� fosfor�lasyonun opt�mum AKT akt�vasyonuna katkıda bulunduğu göster�lm�şt�r. Thr72 ve Ser246'nın trans-

otofosfor�le olduğu �ler� sürülürken, Thr34, Thr450 ve Tyr176 fosfor�lasyonunun muhtemelen at�p�k prote�n k�naz C, c-Jun 

N-term�nal k�nazlar ve Ack1 dah�l olmak üzere yolağın üst uç k�nazları aracılık eder. Ayrıca, AKT fosfor�lasyonu �zoforma 

özgüdür. Örneğ�n, kaze�n k�naz 2, AKT1 Ser129'u fosfor�le ederken, AKT2'de eşdeğer Ser131'den fosfor�llemez. Bu 

fosfor�lasyon AKT1'e spes�fik substratların tanınmasına ve potans�yel olarak AKT1 ve AKT2'n�n d�ferans�yel fonks�yonlarına 

katkıda bulunur. Fosfor�lasyon bölgeler�, çoklu hücre t�pler�nde bazal ve l�gand kaynaklı koşullar altında AKT1 ve AKT2 

arasında bel�rg�n şek�lde farklıdır. Bazal koşullarda, farklı pI değerler�ne sah�p altı saptanab�l�r AKT1 formatı mevcut �ken, 

sadece üç tesp�t ed�leb�l�r AKT2 formatı vardır. Bu, her b�r AKT molekülü üzer�ndek� farklı bölgeler�n fosfor�lasyonunun 

kompleks komb�nasyonlarını tems�l eder. İnsül�n st�mülasyonunu tak�ben Thr308 ve Ser473'te büyük m�ktarda AKT1 

fosfor�le ed�l�r. Buna karşılık, eşdeğer bölgelerde sadece çok az AKT2 fosfor�le ed�lmekted�r.

Akt�f AKT hücre sağkalımı, büyümes�, metabol�zması, tümör�jenez� ve metastazı da dah�l olmak üzere fizyoloj�k ve 

patoloj�k hücre fonks�yonlarının hemen hemen her yönünü kontrol eden çok sayıda substratı fosfor�le eder. Kr�t�k b�r alt uç 

s�nyal aktarım dalı, prote�n translasyonuna ve l�p�t veya nükleot�t sentez�ne yol açan mTOR kompleks� 1'�n (mTORC1) AKT 

aracılı akt�vasyonudur. AKT, Ras �le �lg�l� küçük G prote�n� RHEB �ç�n b�r GTPaz-akt�fleşt�r�c� prote�n olan tüpöz skleroz 

(TSC) kompleks� 1/2'y� fosfor�lleyerek �nh�be eder. Bunun �ç�n, AKT fosfor�lasyonu sırayla mTORC1'� akt�ve eden RHEB'y� 

akt�ve eder. AKT ayrıca, b�r mTORC1 b�leşen�n�, 40KD'luk prol�n bakımından zeng�n AKT1 substratı 1'�, fosfor�lasyonla �nh�be 

ederek mTORC1 akt�vasyonunu destekler. mTORC1, anabol�k sentezler� destekleyen p70 r�bozomal S6 k�naz (p70S6K) ve 

eIF4E bağlayıcı prote�nler dah�l olmak üzere çeş�tl� substratları fosfor�le eder. mTORC1 s�nyal dalı ayrıca enerj� algılayan 

AMP-akt�fleşt�r�lm�ş prote�n k�naz tarafından baskın ve negat�f olarak düzenlen�r. Bu k�naz TSC1/2'y� fosfor�lasyonla 

akt�ve ederek mTORC1'�n �nh�b�syonuna sebep olur. mTOR akt�vasyonu yeterl� bes�nler�n ve özell�kle am�noas�tler�n 

varlığına bağlıdır. Ayrıca, MAP k�nazlar ve p90RSK, mTOR yolağında, AKT �zoformları g�b�, aynı hedefler�n b�r kısmını 

158   •   Serap Çet�nkaya - N�l Özb�lüm Şah�n Her Yönüyle Kanser   •   159



fosfor�le eder. Bu nedenle, mTOR akt�vasyonu çoklu üst uç 

aktarımlarından gelen uyarıların b�r düğümde toplan-

masını sağlar. mTORC1 akt�vasyonu PI3K/AKT yolunu 

�nh�be edeb�l�r. Bu �nh�b�syon, p70S6K'ın �nsül�n reseptörü 

substratı 1'� fosfor�le ett�ğ� b�r negat�f ger� besleme 

döngüsü aracılığıyla gerçekleşt�r�l�r [12].

2.1.3. Kanserde PI3K / AKT yolağında genet�k 

değ�ş�kl�kler

(TCGA; http://cancergenome.n�h.gov) Kanser 

Genom Atlasında 11,000'den fazla kanser hasta numunes� 

ep�genom�k, transkr�ptom�k ve proteom�k anal�zlerle 

tanımlamıştır. 

Ver�ler, TCGA veya cB�oPortal (www.cb�oportal.org) 

ve The Cancer Proteome Atlas (www.TCPAportal.org) g�b� 

büyük ver� kümeler� �ç�n anal�z araçlarına d�ğer web 

s�teler�nden ulaşılab�l�r [11]. Şek�ldek� grafikte PI3K/AKT 

yolağının 20 tems�lc� b�leşen� yer almaktadır (GNB2L1, 

EGFR, PIK3CA, PIK3R1, PIK3R2, PTEN, PDPK1, AKT1, AKT2, 

AKT3, FOXO1, FOXO3, MTOR, RICTOR, TSC, TS1, RPTOR ve 

MLST8). Panel b�leşenler�ndek� genet�k değ�ş�kl�kler her 

kanser t�p� �ç�n tanımlanmıştır. Mutasyon ve CNA (somat�k 

kopya sayısı değ�ş�kl�kler�) oranları %6'dan %95'e kadar 

değ�şeb�lmekted�r (Şek�l 2). Tüm kanser t�pler�nde orta-

lama genet�k değ�ş�m oranı yaklaşık %50' d�r.

Genet�k değ�ş�kl�kler, PI3K/AKT s�nyal s�ls�les�n�n her adımında tanımlanmıştır. Bu genet�k değ�ş�kl�kler�n 

b�rçoğunun onkogen�k olduğu bağımsız deneylerle kanıtlanmıştır. Örneğ�n, PI3K'da, katal�t�k alt b�r�m p110a �zoformunu 

kodlayan PIK3CA gen�n�n kanserde sıklıkla mutasyona uğradığı bulunmuştur. PIK3CA' nın �lk olarak yumurtalık 

kanser�nde yüksek oranda kopyalandığı ve onkogen özell�ğ� kazandığı bulunmuştur. PIK3CA'nın yüksek frekanslı somat�k 

mutasyonları daha sonra kolorektal kanser, gl�oblastom, m�de kanser�, meme kanser� ve akc�ğer kanser�nde 

tanımlanmıştır. Bu mutasyonların çoğu, akt�vasyon mutasyonlarının b�r model�n� gösteren, p110a' nın sarmal ve k�naz 

doma�nler�ndek� �k� küçük, yüksek oranda korunmuş am�noas�t kümeler�nde gözlenm�şt�r. B�rçok ek çalışma, yumurtalık, 

baş ve boyun, serv�kal, endometr�al ve böbrek kanserler� dah�l olmak üzere hemen hemen tüm kanser türler�nde PIK3CA 

mutasyonlarını ortaya koydu. PIK3CA' nın tekrarlayan mutasyonlarının onkojen�k olduğu göster�lm�şt�r. PIK3CA 

mutasyonları, endometr�al kanser ve çoklu yol üyeler�ndek� mutasyonların yaygın olduğu b�r bağırsak kanser� alt kümes� 

har�c�nde, genell�kle, yolağın d�ğer üyeler�ndek� mutasyonlardan bağımsızdır [14].

Genelde PIK3CA, KRAS gen�nden sonra kanserde en fazla mutasyona uğramış �k�nc� onkogen olarak b�l�nmes�ne 

karşın, en son TCGA ver�ler�, PIK3CA'nın aslında tüm kanserler arasındak� mutasyonlar ve ampl�fikasyonlarla en değ�şm�ş 

onkogen olduğunu göstermekted�r. Değ�ş�m oranları endometr�al kanserde %57, akc�ğer skuamöz hücrel� kars�nomda 

%48, rah�m ağzı kanser�nde %42, �nvaz�v meme kanser�nde %39, baş boyun kanser�nde %35 ve kolon kanser� �le 

yumurtalık kanser�nde %30' dur (www.cb�oportal.org). Benzer şek�lde, p85 düzenley�c� alt b�r�m�n� kodlayan PIK3R1 

gen�n�n sık mutasyonları TCGA'da, özell�kle endometr�yal kanserde (%34), gl�oblastom (%11), uter�n kars�nosarkom (%11) 

ve mesane ürotelyal kars�nomda (%7,8) tanımlanmıştır (www.cb�oportal.org). P85a'nın onkojen�k mutasyonları, p110'u 

akt�ve ederek veya PTEN'� �nh�be ederek PI3K / AKT yolağının akt�vasyonunu hedefleyeb�lmekted�r. Son zamanlarda, 

p85a'nın neomorfik mutasyonlarının kanserde m�tojenle akt�ve olan prote�n k�naz yolağını teşv�k ett�ğ� ve p85a 

mutasyonları �ç�n yen� b�r onkogen�k fonks�yon kategor�s�n� ortaya çıkardığı keşfed�lm�şt�r [15].

AKT, yüksek ökaryotlarda AGC k�naz a�les�nden b�r ser�n/treon�n k�nazdır. AKT k�naz, ökaryotlarda b�rb�rler�yle 

yüksek homoloj� gösteren üç �zoforma sah�pt�r ve bunlar arasında AKT1, AKT2 ve AKT3 bulunur. AKT1 tüm dokularda 

bulunur ve apoptoz önleme ve hücre sağkalımının uyarılması g�b� çeş�tl� hücre süreçler�nde yer alır. Böylel�kle b�r 

protoonkogen �şlev� görür. AKT2 çoğunlukla kas dokularında ve yağ hücreler�nde bulunur ve glukoz homeostazında rol 

alır. AKT3 genell�kle bey�nde �fade ed�l�r. Bu son �zoformun rolü ve �şlev� �y� b�l�nmemekted�r. AKT k�naz, büyüme faktörler�, 

s�tok�nler, onkogenler ve ayrıca hücre stres koşulları g�b� b�rçok har�c� s�nyal �le akt�ve ed�leb�lmekted�r [16].

Fosfor�le ed�lm�ş AKT, PI3K �le çok sayıda prote�n ağını etk�ler ve böylel�kle hücrede farklı etk�lere yol açar. 

Akt�vasyonundan önce AKT, s�tozolde bulunur ve hücren�n uyarılmasından sonra plazma membranına transfer olur ve PI 

(3,4,5) P3'e bağlanır. PI (3,4,5) P3 �le etk�leş�m AKT'de konformasyon değ�ş�kl�kler�ne neden olur ve daha sonra gelen 

fosfor�lasyonlar (spes�fik Ser / Thr kalıntıları) AKT uyarımının akt�f hale gelmes�ne neden olur. [17].

AKT, ant�apoptot�k ve prosurv�val etk�ler�n� �k� yoldan gerçekleşt�rmekted�r. B�r�nc�s�nde, BAX (BCL2- �le �l�şk�l� X 

prote�n�), BAD (BCL2 �le �l�şk�l� hücre ölümü agon�st�) ve kaspaz 9 g�b� bazı propoptot�k BCL2 (B - hücre lenfoması 2) fam�lya 

prote�nler�n�n fosfor�lasyonunu bloke eder. İk�nc�s�nde, CREB (cAMP cevabı elemanını bağlayıcı prote�n), IKB (kappa B 

�nh�b�törü) k�naz, BCL2, MDM2 (mouse double m�nute 2) �nh�b�törü, Forkhead a�les� ve benzer� g�b� ant�-apoptot�k genler� 

�ndükleyeb�len transkr�ps�yon faktörler�n� etk�ler [18].

AKT'n�n öneml� b�r rolü hücre döngüsünün �lerlemes�n� kontrol etmekt�r. AKT, doğrudan veya dolaylı olarak bazı 

s�kl�ne bağımlı k�naz (CDK) �nh�b�törler�n�n fonks�yonunu ayarlayab�l�r ve hücre prol�ferasyonuna yol açab�l�r. P27 ve P21, 

bu CDK �nh�b�törler�n�n �k� örneğ�d�r. AKT, FOXO transkr�ps�yon faktörünün fosfor�lasyonu yoluyla P27'n�n �fade ed�lmes�n� 

kontrol eder. Ayrıca, P21'�n �fade ed�lmes�n� MDM2'n�n fosfor�lasyonu ve akt�vasyonu �le önler ve böylel�kle p53 �ç�n b�r 

negat�f düzenley�c�d�r [19].

T�roz�n k�naz reseptörü, PI3K / P110 alt b�r�m� veya AKT'n�n kend�s� g�b� çeş�tl� PI3K/AKT s�nyal yolu b�leşenler�nde 

meydana gelen kusurlar anormal s�nyal akt�v�teler� �le Sonuçlanır ve b�rçok �nsan hastalığının oluşmasına yol açar. AKT'n�n 

farklı �zoformlarına a�t mutasyon ve gen ampl�fikasyonu gl�oblastoma, gastr�k adenokars�nom, yumurtalık, pankreas ve 

meme kanserler� g�b� çeş�tl� tümör fenot�pler�nden sorumludur [20].

PI3K/AKT yolağının ana b�leşen� olan AKT düğümünde, AKT �zoformlarının ampl�fikasyonu ve mutasyonları, yüksek 

düzeyde olmasa da, çoklu kanser t�pler�nde tanımlanmıştır. AKT2'n�n çoğalması �lk olarak yumurtalık kanser�nde ve daha 

sonra pankreas, m�de, karac�ğer ve akc�ğer kanserler� dah�l olmak üzere b�rçok başka kanserde tanımlanmıştır. En son 

TCGA ver�ler� AKT ampl�fikasyonlarının over (%21), uter�n (%20), �nvaz�v meme (%18), karac�ğer (%15) ve mesane 

kanserler�nde (%12)  yaygın olduğunu göstermekted�r. Ayrıca, AKT2 veya AKT3 ampl�fikasyonu AKT1'den daha yaygındır 

(www.cb�oportal.org). Bu durum AKT'n�n kansere katkısının �zoforma özgü olduğunu düşündürmekted�r.

AKT, oldukça mutasyona uğramış PI3K / AKT yolunun merkez� b�r üyes� olmasına rağmen, somat�k AKT mutasyonları 

n�speten düşük frekanslarda meydana gel�r ve sadece yakın zamanda keşfed�lm�şt�r. E17K mutasyonu önce AKT1'de 

meme, kolorektal ve yumurtalık kanserler�nde onkojen�k mutasyon olarak tanımlanmış, daha sonra daha fazla kanser 

t�p�nde ve AKT3 �zoformunda tanımlanmıştır. Bu mutasyon, AKT'n�n akt�vasyonunu teşv�k ederek AKT'n�n hücre zarı �le 

b�rl�ğ�n� uzatmaktadır.

Şek�l 1. PI3K/AKT yolağının şemat�k d�yagramı [13].

Şek�l 2. PI3K/AKT yolağının 20 tems�lc� b�leşen�n�n, cB�oPortal'dak� 
The Cancer Genome Atlas (TCGA) ver�tabanındak� 25 kanser t�p�nde 
genet�k değ�ş�m sıklığı*

* Uter�n korpus endometr�al kars�nom (Uter�ne), gl�oblastoma mult�form (GBM), akc�ğer skuamöz hücrel� kars�nom (Lung squ), uter�n kars�nosarkoma (Uter�ne CS), 
yumurtalık seröz k�st adenokars�nomu (Uter�ne CS), mesane ürotelyal kars�nomu (Bladder), meme �nvaz�v kars�nomu (Breast), m�de adenokars�nomu (Stomach), 
baş boyun skuamöz hücrel� kars�nomu (Head & neck), serv�kal skuamöz hücrel� kars�nom ve endoserv�kal adenokars�nom (Cerv�cal), der� kütanöz melanomu 
(Melanoma), akc�ğer adenokars�nomu (Lung adeno), prostat adenokars�nomu (Prostate), adrenokort�kal kars�nom (ACC), kolorektal adenokars�nom 
(Kolorektal), lenfo�d neoplazm yaygın büyük B hücrel� lenfoma (DLBC), sarkom (Sarcoma), pankreas adenokars�nomu (Pancreas), alt bey�n kademel� gl�oma 
(Gl�oma), böbrek kromofobu (chRCC), karac�ğer hepatoselüler kars�nomu (L�ver), böbrek pap�ller hücrel� kars�nom (pRCC), böbrek renal berrak hücrel� kars�nom 
(ccRCC), akut m�yelo�d lösem� (AML) ve t�ro�d kars�nomu (Thyro�d) [13].
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fosfor�le eder. Bu nedenle, mTOR akt�vasyonu çoklu üst uç 

aktarımlarından gelen uyarıların b�r düğümde toplan-

masını sağlar. mTORC1 akt�vasyonu PI3K/AKT yolunu 

�nh�be edeb�l�r. Bu �nh�b�syon, p70S6K'ın �nsül�n reseptörü 

substratı 1'� fosfor�le ett�ğ� b�r negat�f ger� besleme 

döngüsü aracılığıyla gerçekleşt�r�l�r [12].

2.1.3. Kanserde PI3K / AKT yolağında genet�k 

değ�ş�kl�kler

(TCGA; http://cancergenome.n�h.gov) Kanser 

Genom Atlasında 11,000'den fazla kanser hasta numunes� 

ep�genom�k, transkr�ptom�k ve proteom�k anal�zlerle 

tanımlamıştır. 

Ver�ler, TCGA veya cB�oPortal (www.cb�oportal.org) 

ve The Cancer Proteome Atlas (www.TCPAportal.org) g�b� 

büyük ver� kümeler� �ç�n anal�z araçlarına d�ğer web 

s�teler�nden ulaşılab�l�r [11]. Şek�ldek� grafikte PI3K/AKT 

yolağının 20 tems�lc� b�leşen� yer almaktadır (GNB2L1, 

EGFR, PIK3CA, PIK3R1, PIK3R2, PTEN, PDPK1, AKT1, AKT2, 

AKT3, FOXO1, FOXO3, MTOR, RICTOR, TSC, TS1, RPTOR ve 

MLST8). Panel b�leşenler�ndek� genet�k değ�ş�kl�kler her 

kanser t�p� �ç�n tanımlanmıştır. Mutasyon ve CNA (somat�k 

kopya sayısı değ�ş�kl�kler�) oranları %6'dan %95'e kadar 

değ�şeb�lmekted�r (Şek�l 2). Tüm kanser t�pler�nde orta-

lama genet�k değ�ş�m oranı yaklaşık %50' d�r.

Genet�k değ�ş�kl�kler, PI3K/AKT s�nyal s�ls�les�n�n her adımında tanımlanmıştır. Bu genet�k değ�ş�kl�kler�n 

b�rçoğunun onkogen�k olduğu bağımsız deneylerle kanıtlanmıştır. Örneğ�n, PI3K'da, katal�t�k alt b�r�m p110a �zoformunu 

kodlayan PIK3CA gen�n�n kanserde sıklıkla mutasyona uğradığı bulunmuştur. PIK3CA' nın �lk olarak yumurtalık 

kanser�nde yüksek oranda kopyalandığı ve onkogen özell�ğ� kazandığı bulunmuştur. PIK3CA'nın yüksek frekanslı somat�k 

mutasyonları daha sonra kolorektal kanser, gl�oblastom, m�de kanser�, meme kanser� ve akc�ğer kanser�nde 

tanımlanmıştır. Bu mutasyonların çoğu, akt�vasyon mutasyonlarının b�r model�n� gösteren, p110a' nın sarmal ve k�naz 

doma�nler�ndek� �k� küçük, yüksek oranda korunmuş am�noas�t kümeler�nde gözlenm�şt�r. B�rçok ek çalışma, yumurtalık, 

baş ve boyun, serv�kal, endometr�al ve böbrek kanserler� dah�l olmak üzere hemen hemen tüm kanser türler�nde PIK3CA 

mutasyonlarını ortaya koydu. PIK3CA' nın tekrarlayan mutasyonlarının onkojen�k olduğu göster�lm�şt�r. PIK3CA 

mutasyonları, endometr�al kanser ve çoklu yol üyeler�ndek� mutasyonların yaygın olduğu b�r bağırsak kanser� alt kümes� 

har�c�nde, genell�kle, yolağın d�ğer üyeler�ndek� mutasyonlardan bağımsızdır [14].

Genelde PIK3CA, KRAS gen�nden sonra kanserde en fazla mutasyona uğramış �k�nc� onkogen olarak b�l�nmes�ne 

karşın, en son TCGA ver�ler�, PIK3CA'nın aslında tüm kanserler arasındak� mutasyonlar ve ampl�fikasyonlarla en değ�şm�ş 

onkogen olduğunu göstermekted�r. Değ�ş�m oranları endometr�al kanserde %57, akc�ğer skuamöz hücrel� kars�nomda 

%48, rah�m ağzı kanser�nde %42, �nvaz�v meme kanser�nde %39, baş boyun kanser�nde %35 ve kolon kanser� �le 

yumurtalık kanser�nde %30' dur (www.cb�oportal.org). Benzer şek�lde, p85 düzenley�c� alt b�r�m�n� kodlayan PIK3R1 

gen�n�n sık mutasyonları TCGA'da, özell�kle endometr�yal kanserde (%34), gl�oblastom (%11), uter�n kars�nosarkom (%11) 

ve mesane ürotelyal kars�nomda (%7,8) tanımlanmıştır (www.cb�oportal.org). P85a'nın onkojen�k mutasyonları, p110'u 

akt�ve ederek veya PTEN'� �nh�be ederek PI3K / AKT yolağının akt�vasyonunu hedefleyeb�lmekted�r. Son zamanlarda, 

p85a'nın neomorfik mutasyonlarının kanserde m�tojenle akt�ve olan prote�n k�naz yolağını teşv�k ett�ğ� ve p85a 

mutasyonları �ç�n yen� b�r onkogen�k fonks�yon kategor�s�n� ortaya çıkardığı keşfed�lm�şt�r [15].

AKT, yüksek ökaryotlarda AGC k�naz a�les�nden b�r ser�n/treon�n k�nazdır. AKT k�naz, ökaryotlarda b�rb�rler�yle 

yüksek homoloj� gösteren üç �zoforma sah�pt�r ve bunlar arasında AKT1, AKT2 ve AKT3 bulunur. AKT1 tüm dokularda 

bulunur ve apoptoz önleme ve hücre sağkalımının uyarılması g�b� çeş�tl� hücre süreçler�nde yer alır. Böylel�kle b�r 

protoonkogen �şlev� görür. AKT2 çoğunlukla kas dokularında ve yağ hücreler�nde bulunur ve glukoz homeostazında rol 

alır. AKT3 genell�kle bey�nde �fade ed�l�r. Bu son �zoformun rolü ve �şlev� �y� b�l�nmemekted�r. AKT k�naz, büyüme faktörler�, 

s�tok�nler, onkogenler ve ayrıca hücre stres koşulları g�b� b�rçok har�c� s�nyal �le akt�ve ed�leb�lmekted�r [16].

Fosfor�le ed�lm�ş AKT, PI3K �le çok sayıda prote�n ağını etk�ler ve böylel�kle hücrede farklı etk�lere yol açar. 

Akt�vasyonundan önce AKT, s�tozolde bulunur ve hücren�n uyarılmasından sonra plazma membranına transfer olur ve PI 

(3,4,5) P3'e bağlanır. PI (3,4,5) P3 �le etk�leş�m AKT'de konformasyon değ�ş�kl�kler�ne neden olur ve daha sonra gelen 

fosfor�lasyonlar (spes�fik Ser / Thr kalıntıları) AKT uyarımının akt�f hale gelmes�ne neden olur. [17].

AKT, ant�apoptot�k ve prosurv�val etk�ler�n� �k� yoldan gerçekleşt�rmekted�r. B�r�nc�s�nde, BAX (BCL2- �le �l�şk�l� X 

prote�n�), BAD (BCL2 �le �l�şk�l� hücre ölümü agon�st�) ve kaspaz 9 g�b� bazı propoptot�k BCL2 (B - hücre lenfoması 2) fam�lya 

prote�nler�n�n fosfor�lasyonunu bloke eder. İk�nc�s�nde, CREB (cAMP cevabı elemanını bağlayıcı prote�n), IKB (kappa B 

�nh�b�törü) k�naz, BCL2, MDM2 (mouse double m�nute 2) �nh�b�törü, Forkhead a�les� ve benzer� g�b� ant�-apoptot�k genler� 

�ndükleyeb�len transkr�ps�yon faktörler�n� etk�ler [18].

AKT'n�n öneml� b�r rolü hücre döngüsünün �lerlemes�n� kontrol etmekt�r. AKT, doğrudan veya dolaylı olarak bazı 

s�kl�ne bağımlı k�naz (CDK) �nh�b�törler�n�n fonks�yonunu ayarlayab�l�r ve hücre prol�ferasyonuna yol açab�l�r. P27 ve P21, 

bu CDK �nh�b�törler�n�n �k� örneğ�d�r. AKT, FOXO transkr�ps�yon faktörünün fosfor�lasyonu yoluyla P27'n�n �fade ed�lmes�n� 

kontrol eder. Ayrıca, P21'�n �fade ed�lmes�n� MDM2'n�n fosfor�lasyonu ve akt�vasyonu �le önler ve böylel�kle p53 �ç�n b�r 

negat�f düzenley�c�d�r [19].

T�roz�n k�naz reseptörü, PI3K / P110 alt b�r�m� veya AKT'n�n kend�s� g�b� çeş�tl� PI3K/AKT s�nyal yolu b�leşenler�nde 

meydana gelen kusurlar anormal s�nyal akt�v�teler� �le Sonuçlanır ve b�rçok �nsan hastalığının oluşmasına yol açar. AKT'n�n 

farklı �zoformlarına a�t mutasyon ve gen ampl�fikasyonu gl�oblastoma, gastr�k adenokars�nom, yumurtalık, pankreas ve 

meme kanserler� g�b� çeş�tl� tümör fenot�pler�nden sorumludur [20].

PI3K/AKT yolağının ana b�leşen� olan AKT düğümünde, AKT �zoformlarının ampl�fikasyonu ve mutasyonları, yüksek 

düzeyde olmasa da, çoklu kanser t�pler�nde tanımlanmıştır. AKT2'n�n çoğalması �lk olarak yumurtalık kanser�nde ve daha 

sonra pankreas, m�de, karac�ğer ve akc�ğer kanserler� dah�l olmak üzere b�rçok başka kanserde tanımlanmıştır. En son 

TCGA ver�ler� AKT ampl�fikasyonlarının over (%21), uter�n (%20), �nvaz�v meme (%18), karac�ğer (%15) ve mesane 

kanserler�nde (%12)  yaygın olduğunu göstermekted�r. Ayrıca, AKT2 veya AKT3 ampl�fikasyonu AKT1'den daha yaygındır 

(www.cb�oportal.org). Bu durum AKT'n�n kansere katkısının �zoforma özgü olduğunu düşündürmekted�r.

AKT, oldukça mutasyona uğramış PI3K / AKT yolunun merkez� b�r üyes� olmasına rağmen, somat�k AKT mutasyonları 

n�speten düşük frekanslarda meydana gel�r ve sadece yakın zamanda keşfed�lm�şt�r. E17K mutasyonu önce AKT1'de 

meme, kolorektal ve yumurtalık kanserler�nde onkojen�k mutasyon olarak tanımlanmış, daha sonra daha fazla kanser 

t�p�nde ve AKT3 �zoformunda tanımlanmıştır. Bu mutasyon, AKT'n�n akt�vasyonunu teşv�k ederek AKT'n�n hücre zarı �le 

b�rl�ğ�n� uzatmaktadır.

Şek�l 1. PI3K/AKT yolağının şemat�k d�yagramı [13].

Şek�l 2. PI3K/AKT yolağının 20 tems�lc� b�leşen�n�n, cB�oPortal'dak� 
The Cancer Genome Atlas (TCGA) ver�tabanındak� 25 kanser t�p�nde 
genet�k değ�ş�m sıklığı*

* Uter�n korpus endometr�al kars�nom (Uter�ne), gl�oblastoma mult�form (GBM), akc�ğer skuamöz hücrel� kars�nom (Lung squ), uter�n kars�nosarkoma (Uter�ne CS), 
yumurtalık seröz k�st adenokars�nomu (Uter�ne CS), mesane ürotelyal kars�nomu (Bladder), meme �nvaz�v kars�nomu (Breast), m�de adenokars�nomu (Stomach), 
baş boyun skuamöz hücrel� kars�nomu (Head & neck), serv�kal skuamöz hücrel� kars�nom ve endoserv�kal adenokars�nom (Cerv�cal), der� kütanöz melanomu 
(Melanoma), akc�ğer adenokars�nomu (Lung adeno), prostat adenokars�nomu (Prostate), adrenokort�kal kars�nom (ACC), kolorektal adenokars�nom 
(Kolorektal), lenfo�d neoplazm yaygın büyük B hücrel� lenfoma (DLBC), sarkom (Sarcoma), pankreas adenokars�nomu (Pancreas), alt bey�n kademel� gl�oma 
(Gl�oma), böbrek kromofobu (chRCC), karac�ğer hepatoselüler kars�nomu (L�ver), böbrek pap�ller hücrel� kars�nom (pRCC), böbrek renal berrak hücrel� kars�nom 
(ccRCC), akut m�yelo�d lösem� (AML) ve t�ro�d kars�nomu (Thyro�d) [13].
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AKT'den sonra gelen düğümde, TSC1/TSC2'de n�speten daha ender mutasyonlar tanımlanmıştır. mTORC1'�n b�r 

akt�vatörü olan RHEB, karac�ğer, akc�ğer, mesane, m�de, kolorektal ve meme kanserler�nde aşırı �fade ed�lmekted�r. RHEB 

artışı, fare modeller�nde sürekl� (const�tut�ve) mTORC1 yolu akt�vasyonunu ve c�lt tümörler�n� �ndüklemek �ç�n yeterl� 

olmaktadır; bu, RHEB'n�n gerçek b�r onkogen olduğunu göster�r. Daha yakın zamanlarda, endometr�al kanserde ve 

ccRCC'de tekrarlayan b�r akt�vasyon mutasyonunun (Y35N) tanımlanmasıyla RHEB'n�n PI3K / AKT yolundak� onkogen�k 

rolünü doğrulanmıştır. Özetle, PI3K/AKT yolağının çoğu b�leşen�, kanser hatları boyunca yolağı akt�ve eden genet�k 

değ�ş�kl�kler� barındırmaktadır.

PTEN, PI3K/AKT s�nyal yolağında bulunan az sayıdak� fosfatazdan b�r�d�r. PIP3'ün PIP2'ye defosfor�lasyonu ve 

PI3K'nın etk�s�n�n önlenmes�yle, döngünün akt�v�tes�n�n dengelenmes�nde eşs�z b�r rolü vardır. Kolorektal kanserde 

(CRC) PTEN fonks�yonunun kaybında rol oynayan çeş�tl� mekan�zmalar yer almaktadır. Bu kanser türünde PTEN 

mutasyonu %2 �la %10 arasında değ�şmekted�r. En sık gözlenen CRC değ�ş�kl�kler� ekzon 7 ve 8'de bulunan �k� pol�A 

d�z�s�nde bulunması neden�yle m�krosatell�t �nstab�l�te (MSI) �le �l�şk�l�d�rler. Bunu, sırasıyla fosfataz çek�rdek mot�fi ve 

membran bağlayıcı C2 doma�n� �ç�nde bulunan kodon 130, ekson 5 ve kodon 233, ekzon 7'dek� değ�ş�kl�kler tak�p eder. 

PTEN'�n bulunduğu kromozom bölges�nde, 10q23.3'ün, heteroz�got� kaybı (LOH), CRC'ler�n% 4-35'�nde b�ld�r�lm�şt�r. Bu 

mutasyonların %8'�nde PTEN gen�n�n tamamı veya b�r kısmının yok olduğu saptanmıştır [21]. 

PI3K yolağını bloke eden l�p�d fosfataz PTEN, tüm kanserlerde p53'ten sonra en çok mutasyona uğramış veya yok 

olmuş tümör baskılayıcıdır. Endometr�al kanser (%67), gl�oblastoma (%42) ve prostat kanser� (%22) dah�l olmak üzere 

çeş�tl� kanserlerde sık sık PTEN mutasyonu ve delesyonu bulunmuştur. Bu genet�k değ�ş�kl�klere ek olarak, PTEN ayrıca 

promoter met�lasyonu, transkr�ps�yon �nh�b�syonu, m�kroRNA ve post-translasyonel mod�fikasyonların da hedefid�r ve 

bu, kanserde, PTEN fonks�yonunun negat�f, PI3K/AKT yolağının �s poz�t�f düzenlenmes�ne yol açmaktadır. 

2.1.4. PI3K/AKT yolundak� ep�genet�k değ�ş�kl�kler

Ep�genet�k, nükleot�t d�z�s�nde kodlanmayan kalıtsal değ�ş�kl�kler� �fade eder. İy� çalışılmış �k� ep�genet�k mekan�zma, 

her �k�s� de gen transkr�ps�yonunun düzenlenmes�nde öneml� olan h�ston mod�fikasyonu ve DNA met�lasyonudur. 

Ep�genet�k düzens�zl�k, kanser gel�ş�m� sırasında sıklıkla gözlen�r. Anormal DNA met�lasyonu gösteren kolorektal tümörler, 

CIMP poz�t�f olarak sınıflandırılır ve MSI varlığı �le büyük ölçüde örtüşmekted�r. Aslında, tümörler�n öneml� b�r kısmında, 

yanlış eşleşme onarım gen� MLH1'�n h�permet�lasyonu, m�krosatell�t kararsızlığına neden olmaktadır.

Daha sonrak� yıllarda, CRC'de �lk ve en başta h�permet�le olduğu b�ld�r�len genlerdek� büyük artışa rağmen, ep�ge-

net�k olarak mod�fiye ed�lm�ş genler l�stes�nde az sayıda PI3K/AKT s�nyal yolağı üyes� bulunmaktadır. Yolağın merkez� 

genler�n�n çoğunluğu onkogenlerd�r, bu nedenle gen promotorlarının h�pomet�lasyonu �le akt�vasyonunun tekrarlayan b�r 

olay olab�leceğ�n� varsaymak mantıksız olacaktır. Aslında, kolorektal kanserde kras'ın (ve hras) h�pomet�lasyonu, düşük 

sıklıkta olmasına rağmen b�ld�r�len �lk ep�genet�k aberasyonlardan b�r�yd�. Ayrıca, IGF2 lokusunun normal olarak sustu-

rulmuş maternal alel�n�n h�pomet�lasyonunun (LOI), IGF2 lokusu ep�genet�ğ�n�n zaman olarak �lk bölümünde gerçekleşt�ğ� 

rapor ed�lm�şt�r. Bu bulgularla b�le, promotor h�pomet�lasyonu, PI3K/AKT yolunda ortak b�r onkogen akt�vasyonu 

mekan�zması g�b� görünmemekted�r. Yolakta tümör baskılayıcı genler�n h�permet�lasyonu da sık görülen b�r olay değ�ld�r.

PI3K / AKT yolu akt�vasyonu (Şek�l 3) dört ana sensör t�p� tarafından kontrol ed�l�r: çeş�tl� büyüme faktörler�n� l�gand 

olarak bağlayan reseptör t�roz�n k�nazları (RTK'lar), gen�ş b�r d�z� farklı l�gand d�z�s� tarafından akt�ve ed�len s�tok�n ve G-

prote�n bağlı reseptörler�, ve hücre-hücre ve hücre matr�s yapışmasını algılayan �ntegr�nler. Uygun bağlanma üzer�ne, bu 

sensörler, kofaktörler�yle b�rl�kte, fosfat�d�l�noz�d 3-k�naz (PI3Ks) a�les�nde yolağın daha alt kısmında bulnan k�nazlarını 

akt�ve eder. Hücre zarında, ana fosfo�noz�t�t (PI), PI-4,5-b�sfosfattır (PIP2). RTKlar veya RAS fosfor�lat PIP2 �le akt�ve 

ed�len Sınıf I PI3K'lar, PI 3,4,5-tr�fosfatı (PIP3) ver�r. Böylel�kle hücre dışı ortamdak� spes�fik s�nyaller, hücre �ç� zar 

b�leş�m�nde b�r değ�ş�kl�ğe neden olur ve daha sonra PIP3' e bağlanab�len prote�nler s�nyal bölges�ne toplanır. Bunlar 

arasında ser�n / treon�n k�nazlar, PDK1 ve AKT bulunur. PDK1 treon�n-308'de AKT'y� fosfor�le eder. Ser�n-473 üzer�nde 

mTOR kompleks� 2 (mTORC2) tarafından katal�ze ed�len �k�nc� b�r fosfor�lasyon AKT'y� tamamen akt�ve eder. MTOR, RICTOR 

ve PROTOR'u �çeren bu çok alt ün�tel� kompleks, am�noas�tler�n mevcud�yet�n� TSC1/2 �le b�rl�kte bütünleşt�r�r. Öte yandan,  

PTEN ve PHLPP1/2, sırasıyla PIP3 ve AKT'y� fosfor�le ederek PIK3CA'nın etk�s�n� önleyen ve böylel�kle PI3K/AKT yolağının 

akt�v�tes�n� dengeleyen fosfatazlardır. Tamamen fosfor�le ed�lm�ş AKT kend�s�nden sonra gelen çok sayıda aşağı hedefi 

harekete geç�r�r. Bunlar arasında en bel�rg�n olanı mTOR kompleks� 1 (mTORC1), BAD, CASP9, çeş�tl� FOXO prote�nler�, 

GSK3b, MDM2 ve TSC1'd�r. 

Ş�md�ye kadar yüzden fazla AKT hedef prote�n� 

tanımlanmıştır. Çok sayıda substratı sayes�nde AKT, 

hücre büyümes�ne ve farklılaşmasına ve anj�yoge-

neze yol açan s�nyaller �let�r ve apoptozu önler (Şek�l 

4). Bu nedenle PI3K/AKT akt�vasyon yolunun kes�n 

kontrolü, doku homeostazını korumak �ç�n esastır ve 

faal�yetler�n�n düzens�zl�ğ� d�yabet ve kalp hastalık-

ları, çoklu hamartoma sendromları ve çeş�tl� mal�gn�-

teler g�b� çok çeş�tl� hastalıklara katkıda bulunur [22]. 

PTEN hamartoma tümör sendromu (PHTS), 

PTEN eşey hücre hattı mutasyonlarının neden olduğu 

oldukça değ�şken kl�n�k bulgulara sah�p, nad�r b�r 

hastalık spektrumunun ortak b�r ter�m�d�r. Karakte-

r�st�k semptomlar arasında bey�n büyümes�, nöroge-

l�ş�m anormall�kler�, çoğul hamartomlar ve d�ğer �y� 

huylu lezyonların yanı sıra bazı kanser formları �ç�n 

yüksek r�sk bulunmaktadır. Şaşırtıcı b�r şek�lde, PTEN 

mutasyonları çeş�tl� fenot�plere yol açmaktadır ve 

etk�lenen akrabalar arasında yolak etk�leş�m�n�n 

karmaşıklığını vurgulayan öneml� b�r a�le �ç� değ�ş-

kenl�k b�le vardır. PHTS' l� b�reylerde, meme kanser�, 

fol�küler t�ro�d kanser�, böbrek kanser� ve endo-

metr�al tümör gel�ş�m� r�sk� daha yüksekt�r ve bunla-

rın bazıları PTEN'dek� değ�ş�kl�klerle �l�şk�l� �lk mal�g-

n�telerdend�r. Son araştırmalar, PHTS' n�n melanom ve 

kolorektal kanser gel�ş�m� r�sk�n�n artmasıyla �l�şk�l� 

olduğunu göstermekted�r. PHTS arasında Cowden 

sendromu (CS), Bannayan - R�ley – Ruvalcaba send-

romu (BRRS), PTEN �le �lg�l� Proteus sendromu (PS) ve 

Proteus benzer� sendrom bulunur. Başlangıç çalışma-

larına göre, CS tanısı konulan b�reylerde PTEN gen�nde mutasyon prevalansının yaklaşık %80 olduğu tahm�n ed�lmekted�r 

ve bunların %10'u promotör mutasyonlarıdır; bu değ�şmeler PTEN prote�n sev�yeler�n�n azalmasına ve fosfor�le ed�lm�ş 

AKT sev�yeler�n�n artmasına yol açmaktadır. Bununla b�rl�kte, daha büyük hasta gruplarına dayanan son çalışmalar, 

gerçek prevalansın %25-35 olduğunu gösterm�şt�r. PTEN'e ek olarak, PIK3CA ve AKT1 de yakın zamanda CS duyarlılığı 

genler� olarak tanımlandı ve yaban� t�p PTEN'le �lg�s�z CS'l� b�reyler�n %9'u ve % 2's� sırasıyla PIK3CA ve AKT1 

mutasyonlarını taşıdığı göster�ld� (CS 5, ve CS 6). Özell�kle, PIK3R1 veya PIK3R2'de h�çb�r eşey hattı mutasyonu bulunmadı. 

PTEN mutasyonları BRRS'l� hastaların yaklaşık % 60'ında bulunurken, bunların yaklaşık % 10'u promotör kaybını ve daha 

Şek�l 3. PI3K/AKT yolunun ana b�leşenler� [1].

Şek�l 4. PI3K/AKT s�nyal yolağı ve er�tropoezde rol oynayan 

hedef genler�n akt�vasyonu [23].
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AKT'den sonra gelen düğümde, TSC1/TSC2'de n�speten daha ender mutasyonlar tanımlanmıştır. mTORC1'�n b�r 

akt�vatörü olan RHEB, karac�ğer, akc�ğer, mesane, m�de, kolorektal ve meme kanserler�nde aşırı �fade ed�lmekted�r. RHEB 

artışı, fare modeller�nde sürekl� (const�tut�ve) mTORC1 yolu akt�vasyonunu ve c�lt tümörler�n� �ndüklemek �ç�n yeterl� 

olmaktadır; bu, RHEB'n�n gerçek b�r onkogen olduğunu göster�r. Daha yakın zamanlarda, endometr�al kanserde ve 

ccRCC'de tekrarlayan b�r akt�vasyon mutasyonunun (Y35N) tanımlanmasıyla RHEB'n�n PI3K / AKT yolundak� onkogen�k 

rolünü doğrulanmıştır. Özetle, PI3K/AKT yolağının çoğu b�leşen�, kanser hatları boyunca yolağı akt�ve eden genet�k 

değ�ş�kl�kler� barındırmaktadır.

PTEN, PI3K/AKT s�nyal yolağında bulunan az sayıdak� fosfatazdan b�r�d�r. PIP3'ün PIP2'ye defosfor�lasyonu ve 

PI3K'nın etk�s�n�n önlenmes�yle, döngünün akt�v�tes�n�n dengelenmes�nde eşs�z b�r rolü vardır. Kolorektal kanserde 

(CRC) PTEN fonks�yonunun kaybında rol oynayan çeş�tl� mekan�zmalar yer almaktadır. Bu kanser türünde PTEN 

mutasyonu %2 �la %10 arasında değ�şmekted�r. En sık gözlenen CRC değ�ş�kl�kler� ekzon 7 ve 8'de bulunan �k� pol�A 

d�z�s�nde bulunması neden�yle m�krosatell�t �nstab�l�te (MSI) �le �l�şk�l�d�rler. Bunu, sırasıyla fosfataz çek�rdek mot�fi ve 

membran bağlayıcı C2 doma�n� �ç�nde bulunan kodon 130, ekson 5 ve kodon 233, ekzon 7'dek� değ�ş�kl�kler tak�p eder. 

PTEN'�n bulunduğu kromozom bölges�nde, 10q23.3'ün, heteroz�got� kaybı (LOH), CRC'ler�n% 4-35'�nde b�ld�r�lm�şt�r. Bu 

mutasyonların %8'�nde PTEN gen�n�n tamamı veya b�r kısmının yok olduğu saptanmıştır [21]. 

PI3K yolağını bloke eden l�p�d fosfataz PTEN, tüm kanserlerde p53'ten sonra en çok mutasyona uğramış veya yok 

olmuş tümör baskılayıcıdır. Endometr�al kanser (%67), gl�oblastoma (%42) ve prostat kanser� (%22) dah�l olmak üzere 

çeş�tl� kanserlerde sık sık PTEN mutasyonu ve delesyonu bulunmuştur. Bu genet�k değ�ş�kl�klere ek olarak, PTEN ayrıca 

promoter met�lasyonu, transkr�ps�yon �nh�b�syonu, m�kroRNA ve post-translasyonel mod�fikasyonların da hedefid�r ve 

bu, kanserde, PTEN fonks�yonunun negat�f, PI3K/AKT yolağının �s poz�t�f düzenlenmes�ne yol açmaktadır. 

2.1.4. PI3K/AKT yolundak� ep�genet�k değ�ş�kl�kler

Ep�genet�k, nükleot�t d�z�s�nde kodlanmayan kalıtsal değ�ş�kl�kler� �fade eder. İy� çalışılmış �k� ep�genet�k mekan�zma, 

her �k�s� de gen transkr�ps�yonunun düzenlenmes�nde öneml� olan h�ston mod�fikasyonu ve DNA met�lasyonudur. 

Ep�genet�k düzens�zl�k, kanser gel�ş�m� sırasında sıklıkla gözlen�r. Anormal DNA met�lasyonu gösteren kolorektal tümörler, 

CIMP poz�t�f olarak sınıflandırılır ve MSI varlığı �le büyük ölçüde örtüşmekted�r. Aslında, tümörler�n öneml� b�r kısmında, 

yanlış eşleşme onarım gen� MLH1'�n h�permet�lasyonu, m�krosatell�t kararsızlığına neden olmaktadır.

Daha sonrak� yıllarda, CRC'de �lk ve en başta h�permet�le olduğu b�ld�r�len genlerdek� büyük artışa rağmen, ep�ge-

net�k olarak mod�fiye ed�lm�ş genler l�stes�nde az sayıda PI3K/AKT s�nyal yolağı üyes� bulunmaktadır. Yolağın merkez� 

genler�n�n çoğunluğu onkogenlerd�r, bu nedenle gen promotorlarının h�pomet�lasyonu �le akt�vasyonunun tekrarlayan b�r 

olay olab�leceğ�n� varsaymak mantıksız olacaktır. Aslında, kolorektal kanserde kras'ın (ve hras) h�pomet�lasyonu, düşük 

sıklıkta olmasına rağmen b�ld�r�len �lk ep�genet�k aberasyonlardan b�r�yd�. Ayrıca, IGF2 lokusunun normal olarak sustu-

rulmuş maternal alel�n�n h�pomet�lasyonunun (LOI), IGF2 lokusu ep�genet�ğ�n�n zaman olarak �lk bölümünde gerçekleşt�ğ� 

rapor ed�lm�şt�r. Bu bulgularla b�le, promotor h�pomet�lasyonu, PI3K/AKT yolunda ortak b�r onkogen akt�vasyonu 

mekan�zması g�b� görünmemekted�r. Yolakta tümör baskılayıcı genler�n h�permet�lasyonu da sık görülen b�r olay değ�ld�r.

PI3K / AKT yolu akt�vasyonu (Şek�l 3) dört ana sensör t�p� tarafından kontrol ed�l�r: çeş�tl� büyüme faktörler�n� l�gand 

olarak bağlayan reseptör t�roz�n k�nazları (RTK'lar), gen�ş b�r d�z� farklı l�gand d�z�s� tarafından akt�ve ed�len s�tok�n ve G-

prote�n bağlı reseptörler�, ve hücre-hücre ve hücre matr�s yapışmasını algılayan �ntegr�nler. Uygun bağlanma üzer�ne, bu 

sensörler, kofaktörler�yle b�rl�kte, fosfat�d�l�noz�d 3-k�naz (PI3Ks) a�les�nde yolağın daha alt kısmında bulnan k�nazlarını 

akt�ve eder. Hücre zarında, ana fosfo�noz�t�t (PI), PI-4,5-b�sfosfattır (PIP2). RTKlar veya RAS fosfor�lat PIP2 �le akt�ve 

ed�len Sınıf I PI3K'lar, PI 3,4,5-tr�fosfatı (PIP3) ver�r. Böylel�kle hücre dışı ortamdak� spes�fik s�nyaller, hücre �ç� zar 

b�leş�m�nde b�r değ�ş�kl�ğe neden olur ve daha sonra PIP3' e bağlanab�len prote�nler s�nyal bölges�ne toplanır. Bunlar 

arasında ser�n / treon�n k�nazlar, PDK1 ve AKT bulunur. PDK1 treon�n-308'de AKT'y� fosfor�le eder. Ser�n-473 üzer�nde 

mTOR kompleks� 2 (mTORC2) tarafından katal�ze ed�len �k�nc� b�r fosfor�lasyon AKT'y� tamamen akt�ve eder. MTOR, RICTOR 

ve PROTOR'u �çeren bu çok alt ün�tel� kompleks, am�noas�tler�n mevcud�yet�n� TSC1/2 �le b�rl�kte bütünleşt�r�r. Öte yandan,  

PTEN ve PHLPP1/2, sırasıyla PIP3 ve AKT'y� fosfor�le ederek PIK3CA'nın etk�s�n� önleyen ve böylel�kle PI3K/AKT yolağının 

akt�v�tes�n� dengeleyen fosfatazlardır. Tamamen fosfor�le ed�lm�ş AKT kend�s�nden sonra gelen çok sayıda aşağı hedefi 

harekete geç�r�r. Bunlar arasında en bel�rg�n olanı mTOR kompleks� 1 (mTORC1), BAD, CASP9, çeş�tl� FOXO prote�nler�, 

GSK3b, MDM2 ve TSC1'd�r. 

Ş�md�ye kadar yüzden fazla AKT hedef prote�n� 

tanımlanmıştır. Çok sayıda substratı sayes�nde AKT, 

hücre büyümes�ne ve farklılaşmasına ve anj�yoge-

neze yol açan s�nyaller �let�r ve apoptozu önler (Şek�l 

4). Bu nedenle PI3K/AKT akt�vasyon yolunun kes�n 

kontrolü, doku homeostazını korumak �ç�n esastır ve 

faal�yetler�n�n düzens�zl�ğ� d�yabet ve kalp hastalık-

ları, çoklu hamartoma sendromları ve çeş�tl� mal�gn�-

teler g�b� çok çeş�tl� hastalıklara katkıda bulunur [22]. 

PTEN hamartoma tümör sendromu (PHTS), 

PTEN eşey hücre hattı mutasyonlarının neden olduğu 

oldukça değ�şken kl�n�k bulgulara sah�p, nad�r b�r 

hastalık spektrumunun ortak b�r ter�m�d�r. Karakte-

r�st�k semptomlar arasında bey�n büyümes�, nöroge-

l�ş�m anormall�kler�, çoğul hamartomlar ve d�ğer �y� 

huylu lezyonların yanı sıra bazı kanser formları �ç�n 

yüksek r�sk bulunmaktadır. Şaşırtıcı b�r şek�lde, PTEN 

mutasyonları çeş�tl� fenot�plere yol açmaktadır ve 

etk�lenen akrabalar arasında yolak etk�leş�m�n�n 

karmaşıklığını vurgulayan öneml� b�r a�le �ç� değ�ş-

kenl�k b�le vardır. PHTS' l� b�reylerde, meme kanser�, 

fol�küler t�ro�d kanser�, böbrek kanser� ve endo-

metr�al tümör gel�ş�m� r�sk� daha yüksekt�r ve bunla-

rın bazıları PTEN'dek� değ�ş�kl�klerle �l�şk�l� �lk mal�g-

n�telerdend�r. Son araştırmalar, PHTS' n�n melanom ve 

kolorektal kanser gel�ş�m� r�sk�n�n artmasıyla �l�şk�l� 

olduğunu göstermekted�r. PHTS arasında Cowden 

sendromu (CS), Bannayan - R�ley – Ruvalcaba send-

romu (BRRS), PTEN �le �lg�l� Proteus sendromu (PS) ve 

Proteus benzer� sendrom bulunur. Başlangıç çalışma-

larına göre, CS tanısı konulan b�reylerde PTEN gen�nde mutasyon prevalansının yaklaşık %80 olduğu tahm�n ed�lmekted�r 

ve bunların %10'u promotör mutasyonlarıdır; bu değ�şmeler PTEN prote�n sev�yeler�n�n azalmasına ve fosfor�le ed�lm�ş 

AKT sev�yeler�n�n artmasına yol açmaktadır. Bununla b�rl�kte, daha büyük hasta gruplarına dayanan son çalışmalar, 

gerçek prevalansın %25-35 olduğunu gösterm�şt�r. PTEN'e ek olarak, PIK3CA ve AKT1 de yakın zamanda CS duyarlılığı 

genler� olarak tanımlandı ve yaban� t�p PTEN'le �lg�s�z CS'l� b�reyler�n %9'u ve % 2's� sırasıyla PIK3CA ve AKT1 

mutasyonlarını taşıdığı göster�ld� (CS 5, ve CS 6). Özell�kle, PIK3R1 veya PIK3R2'de h�çb�r eşey hattı mutasyonu bulunmadı. 

PTEN mutasyonları BRRS'l� hastaların yaklaşık % 60'ında bulunurken, bunların yaklaşık % 10'u promotör kaybını ve daha 

Şek�l 3. PI3K/AKT yolunun ana b�leşenler� [1].

Şek�l 4. PI3K/AKT s�nyal yolağı ve er�tropoezde rol oynayan 

hedef genler�n akt�vasyonu [23].
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büyük delesyonları �çermekted�r. Ş�md�ye kadar, BRRS �le kanser gel�ş�m r�sk�ndek� artış arasında açık b�r �l�şk� 

göster�lmem�şt�r. Bununla b�rl�kte, PTEN-mutasyonu poz�t�f CS ve BRRS'n�n aynı sendromun farklı sunumları olduğu 

varsayılmaktadır. Bu nedenle, BRRS hastalarının CS hastaları �ç�n oluşturulan kanser �zleme stratej�ler�ne dah�l ed�lmeler� 

öner�lmekted�r. PS'n�n PTHS �le �l�şk�s� tartışmalıdır. Ancak PTEN mutasyonlarına �l�şk�n vaka raporları vardır. Bu nedenle 

PTEN �le �lg�l� Proteus sendromu ve Proteus benzer� sendrom ter�mler� türet�lm�şt�r. PS vakalarının çoğunluğunun altında 

yatan genet�k değ�ş�kl�ğ�n AKT1'de olduğu ekzom (exome) d�z�leme çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Bu kalıtsal b�r durum 

değ�l, embr�yon�k gel�ş�m�n erken aşamalarında ed�n�len b�r mutasyondur. Etk�lenen b�reyler, over k�st-adenomları, 

l�pomlar ve menenj�yomlar g�b� nad�r, �y� huylu tümörler�n görülme sıklığını ve ayrıca test�s tümörler� ve merkez� s�n�r 

s�stem� tümörler�n�n b�r alt kümes�n� göstermekted�r [1].

Tuberous Scleros�s Complex (TSC), gen�ş kl�n�k bel�rt�lere sah�p, ancak b�rden çok organda �y� huylu hamartomlarla 

karakter�ze başka b�r sendromdur. Eşey hattında TSC1 veya TSC2 dek� mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Aberrant 

TSC2, TSC vakalarının çoğunu oluştururken, TSC1 mutasyonları vakaların %10-30' unda altta yatan nedend�r. Tutarlı b�r 

genot�p-fenot�p korelasyonunun bulunmamasına rağmen, TSC2 mutasyonlu b�reylerde hastalık daha ş�ddetl�d�r. Bu 

sendrom �ç�n merkez� s�n�r s�stem�, böbrek, kalp, akc�ğer ve c�lt kanserler� rapor ed�lm�şt�r. Tüm Peutz-Jeghers sendromu 

(PJS) vakalarının %50 �la 70'�, LKB1 olarak da b�l�nen tümör baskılayıcı gen STK11'de eşey hattı mutasyonlardan 

kaynaklanır. STK11, AMPK vasıtasıyla TSC2' y� fosfor�le ederek, mTOR s�nyallemes�n�n negat�f regülasyonuna Sonuçlanan 

b�r ser�n/treon�n k�nazdır. Bu nedenle, STK11'dek� mutasyonlar mTOR'un eşey hattında veya somat�k olarak dolaylı 

h�perakt�vasyonuna neden olur. PJS'l� b�reyler erken çocukluk dönem�nde hastalığa yakalanır ve t�p�k olarak bağırsak 

veya m�dede b�rkaç, orta �la büyük boy hamartomatous pol�pler� barındırır. B�reyler otuzlu yaşlarına geld�kler�nde, başta 

gastro�ntest�nal ve gen�toür�ner kanserler olmak üzere % 85-90 arasında b�r kanser gel�ş�m� r�sk� vardır. Sonuçta, AKT 

aşırı akt�fleş�r ve yolağın alt ucunda (downstream) bulunan prote�nler�n düzenlenememes�ne neden olur ve yolağın 

homeostazındak� bozulma g�tt�kçe artar [1].  

2.1.5.  PI3K/AKT yolağında onkogenler 

Hücre yüzey�ne bulunan reseptör t�roz�n k�nazlar (RTK'lar) �lk hücre dışı s�nyal alıcılarıdır. İnsan genomunda çok 

sayıda RTK vardır ve bunlar kars�nomlarda en sık değ�şen ep�dermal büyüme faktörü reseptör (EGFR) a�les�d�r. Çeş�tl� 

RTK'ler� kodlayan genler�n b�r kısmı protoonkogenlerd�r. Akt�vasyonları dolaylı olarak hücren�n büyümes�n�, çoğalmasını 

ve hayatta kalmasını etk�ler. Ep�dermal büyüme faktörü reseptörü a�les�, EGFR (ERBB1), ERBB2, ERBB3 ve ERBB4 olmak 

üzere dört üyeden oluşur [24]. B�r d�z� kanser türü, bu reseptörlerde değ�şmelerle �l�şk�l�d�r. Kolorektal kanser gel�ş�m� ve 

�lerley�ş�nde sıklıkla anormal düzenlenm�ş oldukları b�ld�r�lmekted�r. Bunun neden� bazen mutasyonlar veya 

gen/kromozom kopya sayısında değ�ş�kl�klerd�r. Bununla b�rl�kte, en yaygın şek�lde bu aşırı akt�vasyon, artan sentez veya 

azalmış yıkım neden�yle reseptörler�n aşırı �fade ed�lmes�nden kaynaklanıyor g�b� görünmekted�r [1].

EGFR b�r proto-onkogen olarak kabul ed�l�r, ancak somat�k EGFR mutasyonları kolorektal kanser numuneler�n�n% 

5'�nden azında bulunur. EGFR gen kopya sayısındak� artış, özell�kle kromozomun pol�zom�s�ne bağlı olarak, frekanslar %5 

�le %61 arasında değ�şmekted�r [25]. EGFR �le karşılaştırıldığında, bu a�len�n d�ğer üyeler�n�n, ERBB2, ERBB3 ve MET'�n ve 

bunların karşılık gelen s�nyal yollarının mutasyon oranları yakın zamana kadar n�speten az çalışılmıştır. Proto-onkojen 

MET, hepatos�t büyüme faktörü (HGF) tarafından akt�ve olan b�r büyüme faktörü reseptörü prote�n�n� kodlar. Bu reseptör 

tarafından başlatılan s�nyalleme olayları, PI3K/AKT ve MAPK yolağının akt�vasyonunu �çer�r. Onkojen�k transformasyonu 

teşv�k eden d�ğer �k� RTK, IGF1 reseptörü (IGF1R) ve KIT protoonkogen�d�r. Mutasyona uğramış IGF1R'n�n, ant�-EGFR 

tedav�s�nde negat�f rol oynadığı tahm�n ed�lmekted�r [1].

KRAS, sırasıyla hem BRAF hem de PI3K'y� doğrudan akt�ve eden MAPK ve PI3K/AKT ağlarının üst kısımlarında yer 

alan b�r s�nyal dönüştürücüsüdür. Kolorektal kanserdek� mutasyon sıklığı %30 �la 40 arasındadır [26]. Bu değ�ş�kl�kler�n 

�lk� ve en öneml�s�, %95'� 12 ve 13 kodonlarında bulunan akt�ve ed�c� nokta mutasyonlarıdır, bu nedenle “sıcak noktalar” 

olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak, bu mutasyon noktaları en çok çalışılan yerlerd�r. Mutasyonlar, prote�n� kalıcı b�r akt�f 

durumda k�l�tler, bu da alt uç efektörler�ne sürekl� s�nyal aktarımına neden olur. Bununla b�rl�kte, l�teratürde b�ld�r�len 

farklı mutasyon sayısı daha fazladır. Baz �kameler� ara sıra 61, 63 ve 146. kodonlarda da bulunur ve her nokta �ç�n frekans 

%1 �le %4 arasında değ�şmekted�r. Bu nedenle, bu mutasyonların �laç d�renc�n� tahm�n etmede potans�yeller� neden�yle, 

�lg�l� kodonların mutasyon durumunun da elde ed�lmes� gerekt�ğ� tartışılmaktadır. Nokta mutasyonlarına ek olarak, 

kolorektal kanser örnekler�n�n % 1-2's�nde KRAS gen ampl�fikasyonu b�ld�r�lm�şt�r. Bu değ�ş�kl�ğ� barındıran hastalar, 

ant�-EGFR tedav�s�ne cevap verm�yor g�b� görünmekted�r ve kopya sayısı durumu bu nedenle bu tedav�ye uygun hasta 

seç�m�n� daha da �y�leşt�reb�l�r [1].

MAPK s�nyal yolağında RAS prote�nler�nden sonra RAS efektör prote�n� BRAF yer almaktadır. BRAF, PI3K/AKT s�nyal 

ağının b�r parçası değ�ld�r, ancak kolorektal kanser bağlamında, d�ğer yol b�leşenler�yle b�rl�kte anılmaktadır. BRAF, MSI 

tümörler�yle güçlü b�r şek�lde �l�şk�lend�r�len b�r özell�k olan kolorektal kanserler�n yaklaşık % 10'unda mutasyona uğrar 

[27]. İlg�nç b�r şek�lde hem prognost�k hem de pred�kt�f b�r bel�rteç olarak kl�n�k önem�, CIN tümör grubuna atfed�lm�ş g�b� 

görünmekted�r [1].

2.1.6. KRAS'ın B�yoloj�s�

KRAS, sıçan sarkom v�rüsü (Ras) genler� a�les�ne a�tt�r. Ras genler�, yüksek derecede benzerl�k gösteren dört prote�n 

�zoformunu kodlar: HRAS, KRAS4a, KRAS4b ve NRAS. 1970'lerde ve 1980'ler�n başında yapılan keş�fler, Ras genler�n�n ve 

RAS prote�nler�n�n, �nsan tümör patogenez�nde k�l�t faktörler olarak tanımlanmasına yol açtı. RAS prote�nler�, hücre 

sağkalımı, hücre döngüsünün �lerlemes�, hücre polar�tes� ve hareket�, akt�n hücre �skelet� organ�zasyonu ve vez�küler ve 

nükleer taşınma �le �lg�l� küçük guanoz�n tr�fosfatazlardır (GTPazlar). Guanoz�n d�fosfat (GDP)/guanoz�n tr�fosfat (GTP) 

hücre membranının �ç yüzünde b�rl�kte �şlev görür ve EGFR g�b� akt�fleşt�r�lm�ş transmembran reseptörler�nden 

s�toplazm�k efektörlere aktarılan s�nyal� düzenlerler (Şek�l 5) [28].

Şek�l 5. KRAS yolunun b�yoloj�s�. p, Ras'ın �ç hücre zarına dah�l ed�lmes�; pp, KRAS'ın translasyon sonrası katlanması. 

Kısaltmalar: GAP, GTPaz akt�ve ed�c� prote�n; GSYİH, guanoz�n d�fosfat; GEF, guan�n nükleot�t� değ�ş�m faktörü, GTP, 

guanoz�n tr�fosfat; ICMT, �zoren�ls�ste�n karboks�l met�l transferaz; RCE1, RAS-dönüştürücü enz�m 1 [28].
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büyük delesyonları �çermekted�r. Ş�md�ye kadar, BRRS �le kanser gel�ş�m r�sk�ndek� artış arasında açık b�r �l�şk� 

göster�lmem�şt�r. Bununla b�rl�kte, PTEN-mutasyonu poz�t�f CS ve BRRS'n�n aynı sendromun farklı sunumları olduğu 

varsayılmaktadır. Bu nedenle, BRRS hastalarının CS hastaları �ç�n oluşturulan kanser �zleme stratej�ler�ne dah�l ed�lmeler� 

öner�lmekted�r. PS'n�n PTHS �le �l�şk�s� tartışmalıdır. Ancak PTEN mutasyonlarına �l�şk�n vaka raporları vardır. Bu nedenle 

PTEN �le �lg�l� Proteus sendromu ve Proteus benzer� sendrom ter�mler� türet�lm�şt�r. PS vakalarının çoğunluğunun altında 

yatan genet�k değ�ş�kl�ğ�n AKT1'de olduğu ekzom (exome) d�z�leme çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Bu kalıtsal b�r durum 

değ�l, embr�yon�k gel�ş�m�n erken aşamalarında ed�n�len b�r mutasyondur. Etk�lenen b�reyler, over k�st-adenomları, 

l�pomlar ve menenj�yomlar g�b� nad�r, �y� huylu tümörler�n görülme sıklığını ve ayrıca test�s tümörler� ve merkez� s�n�r 

s�stem� tümörler�n�n b�r alt kümes�n� göstermekted�r [1].

Tuberous Scleros�s Complex (TSC), gen�ş kl�n�k bel�rt�lere sah�p, ancak b�rden çok organda �y� huylu hamartomlarla 

karakter�ze başka b�r sendromdur. Eşey hattında TSC1 veya TSC2 dek� mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Aberrant 

TSC2, TSC vakalarının çoğunu oluştururken, TSC1 mutasyonları vakaların %10-30' unda altta yatan nedend�r. Tutarlı b�r 

genot�p-fenot�p korelasyonunun bulunmamasına rağmen, TSC2 mutasyonlu b�reylerde hastalık daha ş�ddetl�d�r. Bu 

sendrom �ç�n merkez� s�n�r s�stem�, böbrek, kalp, akc�ğer ve c�lt kanserler� rapor ed�lm�şt�r. Tüm Peutz-Jeghers sendromu 

(PJS) vakalarının %50 �la 70'�, LKB1 olarak da b�l�nen tümör baskılayıcı gen STK11'de eşey hattı mutasyonlardan 

kaynaklanır. STK11, AMPK vasıtasıyla TSC2' y� fosfor�le ederek, mTOR s�nyallemes�n�n negat�f regülasyonuna Sonuçlanan 

b�r ser�n/treon�n k�nazdır. Bu nedenle, STK11'dek� mutasyonlar mTOR'un eşey hattında veya somat�k olarak dolaylı 

h�perakt�vasyonuna neden olur. PJS'l� b�reyler erken çocukluk dönem�nde hastalığa yakalanır ve t�p�k olarak bağırsak 

veya m�dede b�rkaç, orta �la büyük boy hamartomatous pol�pler� barındırır. B�reyler otuzlu yaşlarına geld�kler�nde, başta 

gastro�ntest�nal ve gen�toür�ner kanserler olmak üzere % 85-90 arasında b�r kanser gel�ş�m� r�sk� vardır. Sonuçta, AKT 

aşırı akt�fleş�r ve yolağın alt ucunda (downstream) bulunan prote�nler�n düzenlenememes�ne neden olur ve yolağın 

homeostazındak� bozulma g�tt�kçe artar [1].  

2.1.5.  PI3K/AKT yolağında onkogenler 

Hücre yüzey�ne bulunan reseptör t�roz�n k�nazlar (RTK'lar) �lk hücre dışı s�nyal alıcılarıdır. İnsan genomunda çok 

sayıda RTK vardır ve bunlar kars�nomlarda en sık değ�şen ep�dermal büyüme faktörü reseptör (EGFR) a�les�d�r. Çeş�tl� 

RTK'ler� kodlayan genler�n b�r kısmı protoonkogenlerd�r. Akt�vasyonları dolaylı olarak hücren�n büyümes�n�, çoğalmasını 

ve hayatta kalmasını etk�ler. Ep�dermal büyüme faktörü reseptörü a�les�, EGFR (ERBB1), ERBB2, ERBB3 ve ERBB4 olmak 

üzere dört üyeden oluşur [24]. B�r d�z� kanser türü, bu reseptörlerde değ�şmelerle �l�şk�l�d�r. Kolorektal kanser gel�ş�m� ve 

�lerley�ş�nde sıklıkla anormal düzenlenm�ş oldukları b�ld�r�lmekted�r. Bunun neden� bazen mutasyonlar veya 

gen/kromozom kopya sayısında değ�ş�kl�klerd�r. Bununla b�rl�kte, en yaygın şek�lde bu aşırı akt�vasyon, artan sentez veya 

azalmış yıkım neden�yle reseptörler�n aşırı �fade ed�lmes�nden kaynaklanıyor g�b� görünmekted�r [1].

EGFR b�r proto-onkogen olarak kabul ed�l�r, ancak somat�k EGFR mutasyonları kolorektal kanser numuneler�n�n% 

5'�nden azında bulunur. EGFR gen kopya sayısındak� artış, özell�kle kromozomun pol�zom�s�ne bağlı olarak, frekanslar %5 

�le %61 arasında değ�şmekted�r [25]. EGFR �le karşılaştırıldığında, bu a�len�n d�ğer üyeler�n�n, ERBB2, ERBB3 ve MET'�n ve 

bunların karşılık gelen s�nyal yollarının mutasyon oranları yakın zamana kadar n�speten az çalışılmıştır. Proto-onkojen 

MET, hepatos�t büyüme faktörü (HGF) tarafından akt�ve olan b�r büyüme faktörü reseptörü prote�n�n� kodlar. Bu reseptör 

tarafından başlatılan s�nyalleme olayları, PI3K/AKT ve MAPK yolağının akt�vasyonunu �çer�r. Onkojen�k transformasyonu 

teşv�k eden d�ğer �k� RTK, IGF1 reseptörü (IGF1R) ve KIT protoonkogen�d�r. Mutasyona uğramış IGF1R'n�n, ant�-EGFR 

tedav�s�nde negat�f rol oynadığı tahm�n ed�lmekted�r [1].

KRAS, sırasıyla hem BRAF hem de PI3K'y� doğrudan akt�ve eden MAPK ve PI3K/AKT ağlarının üst kısımlarında yer 

alan b�r s�nyal dönüştürücüsüdür. Kolorektal kanserdek� mutasyon sıklığı %30 �la 40 arasındadır [26]. Bu değ�ş�kl�kler�n 

�lk� ve en öneml�s�, %95'� 12 ve 13 kodonlarında bulunan akt�ve ed�c� nokta mutasyonlarıdır, bu nedenle “sıcak noktalar” 

olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak, bu mutasyon noktaları en çok çalışılan yerlerd�r. Mutasyonlar, prote�n� kalıcı b�r akt�f 

durumda k�l�tler, bu da alt uç efektörler�ne sürekl� s�nyal aktarımına neden olur. Bununla b�rl�kte, l�teratürde b�ld�r�len 

farklı mutasyon sayısı daha fazladır. Baz �kameler� ara sıra 61, 63 ve 146. kodonlarda da bulunur ve her nokta �ç�n frekans 

%1 �le %4 arasında değ�şmekted�r. Bu nedenle, bu mutasyonların �laç d�renc�n� tahm�n etmede potans�yeller� neden�yle, 

�lg�l� kodonların mutasyon durumunun da elde ed�lmes� gerekt�ğ� tartışılmaktadır. Nokta mutasyonlarına ek olarak, 

kolorektal kanser örnekler�n�n % 1-2's�nde KRAS gen ampl�fikasyonu b�ld�r�lm�şt�r. Bu değ�ş�kl�ğ� barındıran hastalar, 

ant�-EGFR tedav�s�ne cevap verm�yor g�b� görünmekted�r ve kopya sayısı durumu bu nedenle bu tedav�ye uygun hasta 

seç�m�n� daha da �y�leşt�reb�l�r [1].

MAPK s�nyal yolağında RAS prote�nler�nden sonra RAS efektör prote�n� BRAF yer almaktadır. BRAF, PI3K/AKT s�nyal 

ağının b�r parçası değ�ld�r, ancak kolorektal kanser bağlamında, d�ğer yol b�leşenler�yle b�rl�kte anılmaktadır. BRAF, MSI 

tümörler�yle güçlü b�r şek�lde �l�şk�lend�r�len b�r özell�k olan kolorektal kanserler�n yaklaşık % 10'unda mutasyona uğrar 

[27]. İlg�nç b�r şek�lde hem prognost�k hem de pred�kt�f b�r bel�rteç olarak kl�n�k önem�, CIN tümör grubuna atfed�lm�ş g�b� 

görünmekted�r [1].

2.1.6. KRAS'ın B�yoloj�s�

KRAS, sıçan sarkom v�rüsü (Ras) genler� a�les�ne a�tt�r. Ras genler�, yüksek derecede benzerl�k gösteren dört prote�n 

�zoformunu kodlar: HRAS, KRAS4a, KRAS4b ve NRAS. 1970'lerde ve 1980'ler�n başında yapılan keş�fler, Ras genler�n�n ve 

RAS prote�nler�n�n, �nsan tümör patogenez�nde k�l�t faktörler olarak tanımlanmasına yol açtı. RAS prote�nler�, hücre 

sağkalımı, hücre döngüsünün �lerlemes�, hücre polar�tes� ve hareket�, akt�n hücre �skelet� organ�zasyonu ve vez�küler ve 

nükleer taşınma �le �lg�l� küçük guanoz�n tr�fosfatazlardır (GTPazlar). Guanoz�n d�fosfat (GDP)/guanoz�n tr�fosfat (GTP) 

hücre membranının �ç yüzünde b�rl�kte �şlev görür ve EGFR g�b� akt�fleşt�r�lm�ş transmembran reseptörler�nden 

s�toplazm�k efektörlere aktarılan s�nyal� düzenlerler (Şek�l 5) [28].

Şek�l 5. KRAS yolunun b�yoloj�s�. p, Ras'ın �ç hücre zarına dah�l ed�lmes�; pp, KRAS'ın translasyon sonrası katlanması. 

Kısaltmalar: GAP, GTPaz akt�ve ed�c� prote�n; GSYİH, guanoz�n d�fosfat; GEF, guan�n nükleot�t� değ�ş�m faktörü, GTP, 

guanoz�n tr�fosfat; ICMT, �zoren�ls�ste�n karboks�l met�l transferaz; RCE1, RAS-dönüştürücü enz�m 1 [28].
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EGFR g�b� hücre dışı uyaranlarla b�r kez akt�ve ed�ld�kten sonra, RAS prote�nler� yolağın alt ucuna a�t s�tozol�k 

efektörler� akt�ve eder. Bunlar arasında v-Raf mur�n sarkomu v�ral onkogen homoloğu B (RAF)/m�tojenle akt�fleşt�r�len 

prote�n k�naz k�nazı (MEK) / hücre dışı s�nyalle düzenlenen k�naz (ERK) yolağı ve fosfo�noz�t�t 3-k�naz (PI3K) / v-akt mur�n 

t�moma v�ral onkogen (AKT)/memel� rapam�s�n hedefi (mTOR) yolağı bulunmaktadır [29].

KRAS mutasyonları, akc�ğer adenokars�nomlarının yaklaşık %30'unda bulunur (s�gara �çenler�n %34'ü ve s�gara 

�çmeyenler�n %6'sı). Akc�ğer kanser�nde bu mutasyonlar en sık kodon 12 veya 13'te ortaya çıkar. Mutant RAS prote�nler�, 

GAP'a duyarsızdırlar, bu nedenle yapısal olarak akt�ve olurlar; ve böylece tümör büyümes�, çoğalma ve hayatta kalmaya 

yol açar. KRAS mutasyonları, transvers�yon mutasyonları (b�r pur�n nükleot�d�n�n yer�ne b�r p�r�m�d�n �kame ed�lmes� veya 

bunun ters�) veya trans�syon mutasyonları (pur�n yer�ne başka b�r pür�n veya p�r�m�d�n yer�ne başka b�r p�r�m�d�n �kames�) 

şekl�nde olab�l�r. Transvers�yon mutasyonları, mevcut veya daha önce s�gara �çenler�n tümörler�nde daha sık görülür, oysa 

trans�syon mutasyonları h�ç s�gara �çmeyenlerde daha yaygındır. G12D h�ç s�gara �çmeyenlerde görülen en yaygın 

trans�syondur, G12C �se s�gara �çenlerde görülen en yaygın transvers�yondur. NSCLC'de, yüksek mutasyon sıklığı 

neden�yle, KRAS caz�p b�r hedeft�r. Bununla b�rl�kte, bugüne dek, doğrudan KRAS �nh�b�törler�n�n gel�şt�r�lmes�nde KRAS 

b�yok�myasının karmaşıklığı neden�yle başarılı olunamamıştır. GTP'ın KRAS �ç�n yüksek afin�tes�n�n yanı sıra sınırlı sayıda 

er�ş�leb�l�r akt�f bağlanma bölges� spes�fik KRAS �nh�b�törler�n�n gel�şt�r�lmes�ndek� bu zorluğun neden� olab�l�r [28].  

2.1.7. MTOR: am�noas�t s�nyal �let�m�n�n ve hücre büyümes�n�n komut merkez�

Memel�lerde, b�r MTOR gen�nden �k� ayrı TOR kompleks� kodlanmaktadır: mTORC1 ve mTORC2. mTOR'un, ayrıca 

Raptor (regulatory-assoc�ated prote�n of mTOR) adı ver�len b�r b�leşen� bulunmaktadır. Raptor,  bazı mTORC1 

substratlarının TOR s�nyal (TOS) mot�fine bağlanarak mTORC1'e yüklenmeler�n� kolaylaştırır ve ayrıca mTORC1'�n hücre �ç� 

lokal�zasyonu �ç�n gerekl�d�r. Maya TORC'ler�nde tanımlanan b�rçok b�leşen, memel� mTORC'ler�nde de bulunmaktadır. 

MTORC2'n�n varlığı, R�ctor (raptor-�ndependent compan�on of mTOR) ve memel� stres�yle akt�ve olan prote�n k�nazla 

etk�leş�me g�ren prote�n�n (mS�nl) tanımlanmasıyla kanıtlanmıştır. Memel� LST8 (mLST8), hem mTORC1 hem de 

mTORC2'n�n ana b�leşen�d�r ve fonks�yonlarına olumlu katkıda bulunur. DEP doma�n� �çeren mTOR �le etk�leş�me g�ren 

prote�n (DEPTOR) ayrıca mTORC1 ve mTORC2 �le b�rleşerek bu �k� kompleks� �nh�be eder. B�r başka mTORC-�l�şk�l� prote�n, 

40 kDa'luk PRAS40'dır (prol�ne-r�ch Akt substrate of 40 kDa). PRAS40 ayrıca büyüme faktörü ve Akt'n�n mTORC1 ve 

mTORC2'ye s�nyal vermes�ne aracılık edeb�l�r [30].

Rapam�s�n�n mekan�k hedefi (mTOR), temel olarak prote�n, l�p�t ve nükleot�t sentez� dah�l olmak üzere anabol�k 

süreçler� teşv�k ederek ve otofaj� g�b� katabol�k süreçler� baskılayarak hücre büyümes�n� kontrol eder. mTOR kompleks� 

1'�n (mTORC1) l�zozomdak� mekân ve zaman bakımından b�rl�kte düzenlemes�n� gösteren son çalışmalar, mTORC1'� bes�n 

durumunu ve hücre büyümes�n� koord�ne eden b�r anahtar s�nyal merkez� olarak tanımlamaktadır. mTORC2 bes�nlere 

karşı hassas değ�ld�r ve AGC a�les� k�nazları B (PKB)/ Akt, PKC ve serum ve glukokort�ko�t �le �ndükleneb�l�r k�naz 1 (SGK1) 

k�nazları dah�l olmak üzere eşs�z b�r moleküler ağ kümes�n� düzenler. mTORC1 düzenlemes� hücrede bulunan am�noas�t 

çeş�d� ve konsantrasyonuna, zaman ve mekâna bağlıdır [30].

FKBP12 (pept�dyl-prolyl c�s-trans �somerase), hücre büyümes�n� ve çoğalmasını �nh�be etmek �ç�n �mmün 

baskılayıcı FK506 �le etk�leş�me g�ren öneml� b�r �mmünofil�n prote�n a�les�d�r. Rapam�s�n, pept�d�l-prol�l-�zomeraz 

FKBP12 �le b�r fonks�yon ger� kazanım (ga�n of funct�on) kompleks� oluşturur. FKBP12-rapam�s�n kompleks� doğrudan 

mTORC1'e bağlanır ve mTORC1 k�naz akt�v�tes�n� ve fonks�yonunu �nh�be eder; ancak,mTORC2'y� doğrudan �nh�be etmez. 

Rapam�s�n, mTORC1 fonks�yonlarının sadece b�r kısmını engell�yor g�b� görünmekted�r. Uzun sürel� rapam�s�n tedav�s�, 

muhtemelen mTORC2 kompleks�n�n kararsızlaşması neden�yle mTORC2 s�nyal�n� de �ptal edeb�lmekted�r [30].

mTORC1 substratları, S6K1 ve/veya ökaryot�k translasyon başlatma faktörü 4E'e bağlanan prote�n 1 (4E-BP1), 

translasyonun düzenlemes�ndek� �şlev�ne aracılık eder. S6K1, 5�-cap bağlayıcı eIF4F kompleks�n�n poz�t�f b�r regülatörü 

olan ökaryot�k translasyon başlatma faktörü 4B'y� (eIF4B) fosfor�le ederek akt�ve eder. S6K1 ayrıca, b�r eIF4A57 �nh�b�törü 

olan programlanmış hücre ölümü prote�n� 4'ü (PDCD4) fosfor�le ederek parçalanmasını teşv�k eder.  Ayrıca, mTORC1 

aracılı 4E-BP1 fosfor�lasyonu 4E-BP1 – eIF4E kompleks�n� bozarak 5-cap'ın varlığını gerekt�ren mRNA translasyonuna 

�z�n ver�r. mTORC1 ayrıca hücre büyümes� �ç�n sayısız metabol�k enz�m� hedefler. Örneğ�n, sterol düzenley�c� element 

bağlayıcı prote�n (SREBP) transkr�ps�yon faktörler�n�, S6K1'e bağlı b�r mekan�zma yoluyla veya l�p�n l'�n doğrudan 

fosfor�lasyonu yoluyla akt�ve ederek de novo l�p�d sentez�n� teşv�k eder. mTORC1-S6K1 ve kaze�n k�nazı 1 (CK1), l�pojen�k 

enz�mler� kodlayan pre-mRNA'ların b�rleşt�r�lmes�n� modüle etmek �ç�n mRNA �şlenmes�nde anahtar b�r RNA bağlayan 

düzenley�c� olan SRPK2'y� koord�ne eder ve akt�ve eder. mTORC1 ayrıca, olan prote�n katabol�zmasını, özell�kle de otofaj�y� 

baskılayarak hücre büyümes�n� teşv�k eder. mTORC2 farklı b�r substrat kümes�n� fosfor�lleyerek akt�ve eder: PKB/Akt, PKC 

ve SGK1 dah�l AGC prote�n k�naz a�les�. Ayrıca hücre �skelet� düzenlenmes� ve hücre sağkalımı �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r.  

mTORC2'n�n, ub�ku�t�n l�gaz alt b�r�m� Fbw8'� baskılayarak �nsül�n reseptörü substratı 1'� (IRS1) stab�l�ze edeb�ld�ğ�, 

oks�dat�f strese cevap veren 1'� (OSR1) akt�ve ederek osmot�k strese cevap vereb�ld�ğ� ve b�r H�ppo yolağı k�nazı olan 

MST1'� baskılayarak stres sırasında kalp fonks�yonlarını koruyab�ld�ğ� henüz keşfed�lm�şt�r [30]. 
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Şek�l 6. mTORC1, translasyondak� çoklu hedefler�n akt�v�tes�n� fosfor�lasyonla düzenler. Protoonkogenler (IGFR, PI3K ve AKT) kırmızı 

renkted�r. Tümör baskılayıcılar (PTEN, LKB1, AMPK ve TSC1/TSC2) yeş�l renkte göster�lm�şt�r. GTPazlar renkl� cam göbeğ�d�r. mTORC1 

fosfo-substratları mav� ve S6K1 hedefler� turuncu renkle �şaretlenm�şt�r [31].
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EGFR g�b� hücre dışı uyaranlarla b�r kez akt�ve ed�ld�kten sonra, RAS prote�nler� yolağın alt ucuna a�t s�tozol�k 

efektörler� akt�ve eder. Bunlar arasında v-Raf mur�n sarkomu v�ral onkogen homoloğu B (RAF)/m�tojenle akt�fleşt�r�len 

prote�n k�naz k�nazı (MEK) / hücre dışı s�nyalle düzenlenen k�naz (ERK) yolağı ve fosfo�noz�t�t 3-k�naz (PI3K) / v-akt mur�n 

t�moma v�ral onkogen (AKT)/memel� rapam�s�n hedefi (mTOR) yolağı bulunmaktadır [29].

KRAS mutasyonları, akc�ğer adenokars�nomlarının yaklaşık %30'unda bulunur (s�gara �çenler�n %34'ü ve s�gara 

�çmeyenler�n %6'sı). Akc�ğer kanser�nde bu mutasyonlar en sık kodon 12 veya 13'te ortaya çıkar. Mutant RAS prote�nler�, 

GAP'a duyarsızdırlar, bu nedenle yapısal olarak akt�ve olurlar; ve böylece tümör büyümes�, çoğalma ve hayatta kalmaya 

yol açar. KRAS mutasyonları, transvers�yon mutasyonları (b�r pur�n nükleot�d�n�n yer�ne b�r p�r�m�d�n �kame ed�lmes� veya 

bunun ters�) veya trans�syon mutasyonları (pur�n yer�ne başka b�r pür�n veya p�r�m�d�n yer�ne başka b�r p�r�m�d�n �kames�) 

şekl�nde olab�l�r. Transvers�yon mutasyonları, mevcut veya daha önce s�gara �çenler�n tümörler�nde daha sık görülür, oysa 

trans�syon mutasyonları h�ç s�gara �çmeyenlerde daha yaygındır. G12D h�ç s�gara �çmeyenlerde görülen en yaygın 

trans�syondur, G12C �se s�gara �çenlerde görülen en yaygın transvers�yondur. NSCLC'de, yüksek mutasyon sıklığı 

neden�yle, KRAS caz�p b�r hedeft�r. Bununla b�rl�kte, bugüne dek, doğrudan KRAS �nh�b�törler�n�n gel�şt�r�lmes�nde KRAS 

b�yok�myasının karmaşıklığı neden�yle başarılı olunamamıştır. GTP'ın KRAS �ç�n yüksek afin�tes�n�n yanı sıra sınırlı sayıda 

er�ş�leb�l�r akt�f bağlanma bölges� spes�fik KRAS �nh�b�törler�n�n gel�şt�r�lmes�ndek� bu zorluğun neden� olab�l�r [28].  

2.1.7. MTOR: am�noas�t s�nyal �let�m�n�n ve hücre büyümes�n�n komut merkez�

Memel�lerde, b�r MTOR gen�nden �k� ayrı TOR kompleks� kodlanmaktadır: mTORC1 ve mTORC2. mTOR'un, ayrıca 

Raptor (regulatory-assoc�ated prote�n of mTOR) adı ver�len b�r b�leşen� bulunmaktadır. Raptor,  bazı mTORC1 

substratlarının TOR s�nyal (TOS) mot�fine bağlanarak mTORC1'e yüklenmeler�n� kolaylaştırır ve ayrıca mTORC1'�n hücre �ç� 

lokal�zasyonu �ç�n gerekl�d�r. Maya TORC'ler�nde tanımlanan b�rçok b�leşen, memel� mTORC'ler�nde de bulunmaktadır. 

MTORC2'n�n varlığı, R�ctor (raptor-�ndependent compan�on of mTOR) ve memel� stres�yle akt�ve olan prote�n k�nazla 

etk�leş�me g�ren prote�n�n (mS�nl) tanımlanmasıyla kanıtlanmıştır. Memel� LST8 (mLST8), hem mTORC1 hem de 

mTORC2'n�n ana b�leşen�d�r ve fonks�yonlarına olumlu katkıda bulunur. DEP doma�n� �çeren mTOR �le etk�leş�me g�ren 

prote�n (DEPTOR) ayrıca mTORC1 ve mTORC2 �le b�rleşerek bu �k� kompleks� �nh�be eder. B�r başka mTORC-�l�şk�l� prote�n, 

40 kDa'luk PRAS40'dır (prol�ne-r�ch Akt substrate of 40 kDa). PRAS40 ayrıca büyüme faktörü ve Akt'n�n mTORC1 ve 

mTORC2'ye s�nyal vermes�ne aracılık edeb�l�r [30].

Rapam�s�n�n mekan�k hedefi (mTOR), temel olarak prote�n, l�p�t ve nükleot�t sentez� dah�l olmak üzere anabol�k 

süreçler� teşv�k ederek ve otofaj� g�b� katabol�k süreçler� baskılayarak hücre büyümes�n� kontrol eder. mTOR kompleks� 

1'�n (mTORC1) l�zozomdak� mekân ve zaman bakımından b�rl�kte düzenlemes�n� gösteren son çalışmalar, mTORC1'� bes�n 

durumunu ve hücre büyümes�n� koord�ne eden b�r anahtar s�nyal merkez� olarak tanımlamaktadır. mTORC2 bes�nlere 

karşı hassas değ�ld�r ve AGC a�les� k�nazları B (PKB)/ Akt, PKC ve serum ve glukokort�ko�t �le �ndükleneb�l�r k�naz 1 (SGK1) 

k�nazları dah�l olmak üzere eşs�z b�r moleküler ağ kümes�n� düzenler. mTORC1 düzenlemes� hücrede bulunan am�noas�t 

çeş�d� ve konsantrasyonuna, zaman ve mekâna bağlıdır [30].

FKBP12 (pept�dyl-prolyl c�s-trans �somerase), hücre büyümes�n� ve çoğalmasını �nh�be etmek �ç�n �mmün 

baskılayıcı FK506 �le etk�leş�me g�ren öneml� b�r �mmünofil�n prote�n a�les�d�r. Rapam�s�n, pept�d�l-prol�l-�zomeraz 

FKBP12 �le b�r fonks�yon ger� kazanım (ga�n of funct�on) kompleks� oluşturur. FKBP12-rapam�s�n kompleks� doğrudan 

mTORC1'e bağlanır ve mTORC1 k�naz akt�v�tes�n� ve fonks�yonunu �nh�be eder; ancak,mTORC2'y� doğrudan �nh�be etmez. 

Rapam�s�n, mTORC1 fonks�yonlarının sadece b�r kısmını engell�yor g�b� görünmekted�r. Uzun sürel� rapam�s�n tedav�s�, 

muhtemelen mTORC2 kompleks�n�n kararsızlaşması neden�yle mTORC2 s�nyal�n� de �ptal edeb�lmekted�r [30].

mTORC1 substratları, S6K1 ve/veya ökaryot�k translasyon başlatma faktörü 4E'e bağlanan prote�n 1 (4E-BP1), 

translasyonun düzenlemes�ndek� �şlev�ne aracılık eder. S6K1, 5�-cap bağlayıcı eIF4F kompleks�n�n poz�t�f b�r regülatörü 

olan ökaryot�k translasyon başlatma faktörü 4B'y� (eIF4B) fosfor�le ederek akt�ve eder. S6K1 ayrıca, b�r eIF4A57 �nh�b�törü 

olan programlanmış hücre ölümü prote�n� 4'ü (PDCD4) fosfor�le ederek parçalanmasını teşv�k eder.  Ayrıca, mTORC1 

aracılı 4E-BP1 fosfor�lasyonu 4E-BP1 – eIF4E kompleks�n� bozarak 5-cap'ın varlığını gerekt�ren mRNA translasyonuna 

�z�n ver�r. mTORC1 ayrıca hücre büyümes� �ç�n sayısız metabol�k enz�m� hedefler. Örneğ�n, sterol düzenley�c� element 

bağlayıcı prote�n (SREBP) transkr�ps�yon faktörler�n�, S6K1'e bağlı b�r mekan�zma yoluyla veya l�p�n l'�n doğrudan 

fosfor�lasyonu yoluyla akt�ve ederek de novo l�p�d sentez�n� teşv�k eder. mTORC1-S6K1 ve kaze�n k�nazı 1 (CK1), l�pojen�k 

enz�mler� kodlayan pre-mRNA'ların b�rleşt�r�lmes�n� modüle etmek �ç�n mRNA �şlenmes�nde anahtar b�r RNA bağlayan 

düzenley�c� olan SRPK2'y� koord�ne eder ve akt�ve eder. mTORC1 ayrıca, olan prote�n katabol�zmasını, özell�kle de otofaj�y� 

baskılayarak hücre büyümes�n� teşv�k eder. mTORC2 farklı b�r substrat kümes�n� fosfor�lleyerek akt�ve eder: PKB/Akt, PKC 

ve SGK1 dah�l AGC prote�n k�naz a�les�. Ayrıca hücre �skelet� düzenlenmes� ve hücre sağkalımı �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r.  

mTORC2'n�n, ub�ku�t�n l�gaz alt b�r�m� Fbw8'� baskılayarak �nsül�n reseptörü substratı 1'� (IRS1) stab�l�ze edeb�ld�ğ�, 

oks�dat�f strese cevap veren 1'� (OSR1) akt�ve ederek osmot�k strese cevap vereb�ld�ğ� ve b�r H�ppo yolağı k�nazı olan 

MST1'� baskılayarak stres sırasında kalp fonks�yonlarını koruyab�ld�ğ� henüz keşfed�lm�şt�r [30]. 
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Şek�l 6. mTORC1, translasyondak� çoklu hedefler�n akt�v�tes�n� fosfor�lasyonla düzenler. Protoonkogenler (IGFR, PI3K ve AKT) kırmızı 

renkted�r. Tümör baskılayıcılar (PTEN, LKB1, AMPK ve TSC1/TSC2) yeş�l renkte göster�lm�şt�r. GTPazlar renkl� cam göbeğ�d�r. mTORC1 

fosfo-substratları mav� ve S6K1 hedefler� turuncu renkle �şaretlenm�şt�r [31].
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2.1.8 Tübüler skleroz kompleks� ve Rheb GTPaz

mTORC1 düzenlemes�n�n anlaşılmasında öneml� b�r keş�f, tübüler skleroz kompleks�n (TSC) tanımlanmasıdır (Şek�l 

6). Bu kompleks mTORC1 akt�v�tes�n� baskılar. TSC b�r heterotr�mer�k komplekst�r ve TSC1 (hamart�n), TSC2 (tüber�n) ve 

TBC1D7'y� �çer�r. TSC1 veya TSC2'y� kodlayan genlerdek� mutasyonlar, tübüler skleroz ve hamartomlara neden olur. TSC2, 

b�r GTPaz akt�ve ed�c� prote�n (GAP) olarak �şlev görür ve böylel�ke doğrudan mTORC1'e bağlanan ve akt�ve olan Rheb 

GTPaz'ı �nh�be eder. Rheb (bey�nde zeng�nleşm�ş Ras homoloğu), mTORC1'�n akt�f bölges�ndek� kalıntıları alloster�k olarak 

yen�den h�zalar ve mTORC1'� akt�ve eder [30].

TSC, mTORC1'� düzenlemek �ç�n b�rçok büyüme faktörü s�nyal aktarımına aracılık eder. PKB/AKT, doğrudan 

fosfor�lasyon �le TSC2'y� �nh�be ederek Rheb ve mTORC1 akt�vasyonuna yol açar. Mekan�k olarak, TSC2'n�n PKB/AKT aracılı 

fosfor�lasyonu, TSC'n�n, Rheb GTPaz'ın bulunduğu l�zozomdan ayrışmasına neden olur ve bu da Rheb akt�vasyonuna 

sebep olur. Arg�n�n, TSC'y� l�zozomdan çıkarmak �ç�n büyüme faktörü s�nyal� �le �şb�rl�ğ� yapar ve bu da akt�vasyona katkıda 

bulunur. TSC2'n�n PKB/AKT tarafından fosfor�lasyonu ve �nh�b�syonu, mTORC1'� büyüme faktörü s�nyal�zasyonu ve 

tümör�jeneze bağlar. Transforme fare hücreler�n neoplast�k fenot�pler� mTORC1 �nh�b�syonuna duyarlıdır. Bu hücrelerde 

fosfataz ve tens�n homoloğu (PTEN; PKB/AKT 'ın negat�f b�r üst uç regülatörü) veya fareler�n prostat �ntraep�telyal 

neoplaz�s� fenot�p� bulunmamakta ve ventral prostatta akt�f PKB/AKT barındırmaktadır. PKB/AKT ayrıca, doğrudan 

fosfor�lasyon yoluyla PRAS40'ın mTORC1 üzer�ndek� �nh�be ed�c� etk�s�n� hafifleterek mTORCl'� akt�ve edeb�l�r. Reseptör 

t�roz�n k�naza bağlı Ras s�nyal aktarımı ayrıca hücre dışı s�nyalle düzenlenen k�naz (ERK) ve bunun efektörü 90 kDa 

r�bozomal prote�n� S6K (RSK) yoluyla mTORC1'� akt�ve eder. Bu �k� enz�m TSC2'y� fosfor�lasyonla �nh�be edeb�l�r. Benzer 

şek�lde, Wnt s�nyal�, TSC2'y� fosfor�lasyonla akt�ve eden gl�kojen sentaz k�naz 3-b (GSK3-b) 'y� �nh�be ederek mTORC1'� 

akt�ve eder. Büyüme faktörler�n�n aks�ne, hücre enerj� tüket�m�, mTORC1'� kapatması �ç�n TSC fonks�yonunu uyarır ve hücre 

büyümes�n� �nh�be eder. AMP akt�f prote�n k�naz (AMPK), mTORC1'� �nh�be ederek enerj� s�nyaller�n� aktarır. Bunu TSC2 ve 

Raptor'u fosfor�le ederek yapar. Fosfor�lasyon TSC2'� �nh�be eder ve Raptor'u akt�fleşt�r�r.  Genel olarak, TSC, mTORC1 

düzenlemes� �ç�n b�rçok farklı s�nyal g�rd�s�n� b�rleşt�ren anahtar �şlev� görmekted�r [30].

Ras �le �lg�l� GTPazlar, mTORC1'� am�noas�t s�nyaller�ne bağlar. 2008 yılında, �k� bağımsız çalışma Rag'ın (Ras related 

GTPase) am�noas�t s�nyal�n� mTORC1'e aktardığını bel�rled�. Bu gözlemlerden önce, Rag'ın maya ortologlarının, Gtrl ve 

Gtr2'n�n Gap1p'n�n (general am�no ac�d permease) hücre membranına transportunu kolaylaştırdığı b�l�nmekteyd�. Bu 

taşıma �şlem� hücre ya da vakuol (memel�lerde l�zozom) �ç�ne am�noas�t akışı ve yıkımı �ç�n gerekl�d�r. Memel�lerde RagA-

D'y� kodlayan dört adet Rag gen� vardır. RagA veya RagB, RagC veya RagD �le heterod�merler oluşturur. Rag GTPaz 

kompleksler�, am�noas�tler�n mTORC1'� düzenlemes� �ç�n gerekl� ve yeterl�d�r. Kompleks�n nükleot�t yüklemes� (örneğ�n, 

GDP yüklü RagC/D �le komplekste GTP yüklü RagA/B) mTORC1 akt�vasyonu �ç�n öneml�d�r. Bu akt�f Rag kompleks� terc�hen 

mTORC1'dek� Raptor'a bağlanır. Akt�f b�r RagA alel�n� barındıran farelerde yapılan deneyler, akt�f Rag kompleks�n�n 

mTORC1'�n bes�n kıtlığına bağlı �nh�b�syonunu önled�ğ�n� gösterm�şt�r [30].

Rag GTPazlar, Ras veya Rheb'den farklı olarak, b�r l�p�t hedefleme s�nyal�nden yoksundur ve pentamer�k Ragulator 

kompleks� yoluyla l�zozomu hedef alır. Bu kompleksler, p18 (LAMTOR1), p14 (LAMTOR2), MP1 (LAMTOR3), HBXIP ve 

C7orf59'dan oluşur. Ragulator yokluğunda, Rag l�zozomda lokal�ze değ�ld�r ve am�noas�tlere cevaben mTORC1'� toplayamaz. 

Hücre dışı b�r s�stemde saflaştırılmış mTORC1, bozulmamış b�r Rag-kompleks�ne bağlı b�r l�zozom preparasyonu �le 

karıştırıldığında,  am�noas�tler�n mTORC1-l�zozom bağlanmasını arttırdığı gözlenm�şt�r. Bu bulgu l�zozomun, mTORC1 

kenetlenmes�n�n yanı sıra am�noas�tler� algılamak �ç�n gereken tüm b�leşenler� �çerd�ğ�ne �şaret etmekted�r [30].

2.1.9 Glutam�n �le Rag'a bağımlı ve Rag'dan bağımsız mTORC1 akt�vasyonu

Tüm am�noas�tler mTORC1'� uyarmak �ç�n Rag GTPazlar aracılığıyla etk� etmez. Örneğ�n, maya ve memel� çalışmaları, 

glutam�n'�n mTORC1'� Rag'dan bağımsız olarak uyardığını gösterm�şt�r. Glutam�n, RagA/B ç�ft nakavt hücreler�nde b�le 

l�zozom �ç�n mTORCl translokasyonunu teşv�k eder, ancak y�ne de l�zozomal H+-ATPaz (v-ATPaz) gerekt�r�r. Ayrıca vez�kül 

trafiğ�nde k�l�t b�r düzenley�c� olan ADP r�boz�lasyon faktörü 1 (Arf-1) GTPaz gerekt�rmekted�r. Hücre �ç� glutam�n 

sev�yeler�, çözünen madde taşıyıcı a�les� 1 üye 5 (solute carr�er fam�ly 1 member 5) �le de artmıştır. İk� yönlü am�noas�t 

taşıyıcı SLC7A5/SLC3A3 tarafından lös�n alımına bağlanan sonrak� glutam�n akışı, glutam�ne bağımlı mTORC1 akt�vasyo-

nunda öneml� b�r rol oynar. Bununla b�rl�kte, glutam�n�n mTORC1'� Rag'a bağlı b�r mekan�zma yoluyla akt�ve ett�ğ� de b�l�n-

mekted�r. Benzer şek�lde, glutam�n, mTORC1'�, uzun sürel� am�noas�t kıtlığı sırasında, otofaj�ye bağlı b�r şek�lde yen�den 

akt�ve edeb�l�r. Burada glutam�nol�z ve sonrak� transam�nasyon, glutam�n� glutata dönüştürür ve mTORCl'� yen�den akt�f 

hale get�rmek �ç�n esans�yel olmayan am�noas�tler� ger� kazandırır. mTORC1 – S6K1'�n, Myc103'ün eIF4'e bağlı düzenle-

mes�yle glutam�n metabol�zmasını uyardığı da d�kkate değerd�r. Bu gözlemler toplu olarak, farklı am�noas�tler�n mTORC1 

uyarımı üzer�ne çoklu düzenley�c� mekan�zma katmanları oluşturduğunu düşündürmekted�r [30].

2.1.10. Rag GTPazların düzenley�c� devres�. v-ATPaz.

L�zozomal v-ATPaz, am�noas�t algılama mekan�zmasının öneml� b�r b�leşen�d�r. L�zozom �ç�nde am�noas�t konsan-

trasyonunda b�r artış, Ragulator kompleks� �le etk�leş�m�n� azaltmak �ç�n v-ATPaz'da b�r konformasyonel değ�ş�kl�ğe 

neden olur. Öte yandan v-ATPaz �nh�b�syonu, mTORC1'�n l�zozoma translokasyonunu ve bundan sonra gelen am�noas�t 

st�mülasyonunu �ptal etmekted�r. Bu gözlemler v-ATPaz ve Ragulator aracılığıyla Rag GTPazlara l�zozom lümen�ne s�nyal 

aktarma olasılığını göstermekted�r. Aynı zamanda v-ATPaz'ın am�noas�tler� nasıl algıladığı sorusunu da akla 

get�rmekted�r [30].

3. HİPPO Yolağı

Çok hücrel� organ�zmalarda organ büyüklüğünün kontrolü b�yoloj�de temel sorunlardan b�r�d�r. H�ppo yolağı organ 

büyüklüğünün kontrolünde rol almaktadır. Mekan�k �şaretler, hücre polar�tes�, hücre hücre yapışması, hormonlar, 

b�yoakt�f k�myasallar ve hücresel stres dah�l olmak üzere çeş�tl� b�yok�myasal, fiz�ksel ve m�mar� s�nyallerden etk�len�r. 

B�rçok öneml� hücre sürec�n� kontrol etmek �ç�n gen�ş b�r s�nyal yelpazes�n� b�rleşt�r�r [32].

H�ppo yolağı �lk önce Drosoph�la melanogaster'da klonal aşırı büyüme fenot�pler�ne neden olan gen mutasyonlarını 

tanımlamak �ç�n tasarlanmış genet�k moza�k tarama çalışmaları sonucunda keşfed�ld�. Böylel�kle H�ppo yolağının ana 

b�leşenler� olan NDR (nuclear dbf2-related) a�les� k�nazlar Wts (Warts), Sav  (the WW doma�n–conta�n�ng prote�n 

Salvador) ve Ste20 benzer� prote�n k�naz, Hpo (H�ppo) ve adaptör prote�n tümör supresör Mats'ı tanımladı. Bu prote�nler, 

tek b�r s�nyal modülünde (H�ppo yolağı) gruplandırıldı. mutant s�nekler�n b�r su aygırına benzer görünümde olmaları 

neden�yle yolağa H�ppo adı ver�ld�. B�yok�myasal olarak, bu dört tümör baskılayıcı, b�r k�naz s�ls�les� oluşturur. Hpo-Sav 

kompleks�, Wts-Mats kompleks�n� fosfor�lasyonla akt�ve eder [32].

H�ppo k�naz s�ls�les�n�n alt ucunda son efektör York�e (Yk�) adı ver�len b�r transkr�ps�yon koakt�vatörü bulunmaktadır.  

Bu prote�n hücre prol�ferasyonu ve sağkalımını kontrol eden Wts �le etk�leş�r. Yk�, Wts akt�v�tes�n�n ters� etk�ye sah�pt�r. 

Yk�'n�n �nakt�vasyonu, H�ppo yolu �nakt�vasyonu �le aynı fenot�p�k sonucu doğurur bu da doku büyümes�n�n engellen-

mes�d�r [32].

Memel� Hpo ortologları MST1/2,  grup II germ�nal merkez k�nazlarına a�tt�r. MST1/2 �le SAV1 (Sav ortoloğu), C-

term�nal SARAH (sav/Rassf/Hpo) doma�nler� vasıtasıyla heterod�mer oluşturur. Bu etk�leş�m, MST1/2'n�n SAV1, MOB1 

(Mats ortoloğu) ve LATS1/2 k�nazı (Wts ortoloğu) fosfor�le etmes� �ç�n gerekl�d�r. LATS1/2,   Yk� ortoloğu YAP ((yes-

assoc�ated prote�n)) ve TAZ'ı (WW doma�n–conta�n�ng transcr�pt�on regulator prote�n 1) b�rden fazla bölgeden 

fosfor�ller. Böylel�ke bu �k� prote�n�n nükleusa g�rmes�n� engellem�ş olur. Mekan�k olarak, fosfor�llenen YAP/ TAZ, 14-3–3'e 

bağlanır ve s�toplazmada �zole ed�l�r. Bu da YAP/TAZ �nh�b�syonu �le Sonuçlanır. YAP/TAZ'ın kaze�n k�nazı 1 �le daha fazla 

fosfor�lasyonu, b-TrCP aracılı ub�qu�t�nasyona ve proteazomlarda parçalanmalarına yol açar [32].

MST1/2'ye paralel olarak, MAP4K fam�lyası prote�nler� MAP4K1/2/3/5 [Drosoph�la Happyhour (Hppy) ortoloğu], 

MAP4K4/6/7 [Drosoph�la M�sshapen (Msn) ortoloğu ] ve TAO k�nazları (TAO) dah�l olmak üzere ek k�nazlar TAOK1/2/3), 
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2.1.8 Tübüler skleroz kompleks� ve Rheb GTPaz

mTORC1 düzenlemes�n�n anlaşılmasında öneml� b�r keş�f, tübüler skleroz kompleks�n (TSC) tanımlanmasıdır (Şek�l 

6). Bu kompleks mTORC1 akt�v�tes�n� baskılar. TSC b�r heterotr�mer�k komplekst�r ve TSC1 (hamart�n), TSC2 (tüber�n) ve 

TBC1D7'y� �çer�r. TSC1 veya TSC2'y� kodlayan genlerdek� mutasyonlar, tübüler skleroz ve hamartomlara neden olur. TSC2, 

b�r GTPaz akt�ve ed�c� prote�n (GAP) olarak �şlev görür ve böylel�ke doğrudan mTORC1'e bağlanan ve akt�ve olan Rheb 

GTPaz'ı �nh�be eder. Rheb (bey�nde zeng�nleşm�ş Ras homoloğu), mTORC1'�n akt�f bölges�ndek� kalıntıları alloster�k olarak 

yen�den h�zalar ve mTORC1'� akt�ve eder [30].

TSC, mTORC1'� düzenlemek �ç�n b�rçok büyüme faktörü s�nyal aktarımına aracılık eder. PKB/AKT, doğrudan 

fosfor�lasyon �le TSC2'y� �nh�be ederek Rheb ve mTORC1 akt�vasyonuna yol açar. Mekan�k olarak, TSC2'n�n PKB/AKT aracılı 

fosfor�lasyonu, TSC'n�n, Rheb GTPaz'ın bulunduğu l�zozomdan ayrışmasına neden olur ve bu da Rheb akt�vasyonuna 

sebep olur. Arg�n�n, TSC'y� l�zozomdan çıkarmak �ç�n büyüme faktörü s�nyal� �le �şb�rl�ğ� yapar ve bu da akt�vasyona katkıda 

bulunur. TSC2'n�n PKB/AKT tarafından fosfor�lasyonu ve �nh�b�syonu, mTORC1'� büyüme faktörü s�nyal�zasyonu ve 

tümör�jeneze bağlar. Transforme fare hücreler�n neoplast�k fenot�pler� mTORC1 �nh�b�syonuna duyarlıdır. Bu hücrelerde 

fosfataz ve tens�n homoloğu (PTEN; PKB/AKT 'ın negat�f b�r üst uç regülatörü) veya fareler�n prostat �ntraep�telyal 

neoplaz�s� fenot�p� bulunmamakta ve ventral prostatta akt�f PKB/AKT barındırmaktadır. PKB/AKT ayrıca, doğrudan 

fosfor�lasyon yoluyla PRAS40'ın mTORC1 üzer�ndek� �nh�be ed�c� etk�s�n� hafifleterek mTORCl'� akt�ve edeb�l�r. Reseptör 

t�roz�n k�naza bağlı Ras s�nyal aktarımı ayrıca hücre dışı s�nyalle düzenlenen k�naz (ERK) ve bunun efektörü 90 kDa 

r�bozomal prote�n� S6K (RSK) yoluyla mTORC1'� akt�ve eder. Bu �k� enz�m TSC2'y� fosfor�lasyonla �nh�be edeb�l�r. Benzer 

şek�lde, Wnt s�nyal�, TSC2'y� fosfor�lasyonla akt�ve eden gl�kojen sentaz k�naz 3-b (GSK3-b) 'y� �nh�be ederek mTORC1'� 

akt�ve eder. Büyüme faktörler�n�n aks�ne, hücre enerj� tüket�m�, mTORC1'� kapatması �ç�n TSC fonks�yonunu uyarır ve hücre 

büyümes�n� �nh�be eder. AMP akt�f prote�n k�naz (AMPK), mTORC1'� �nh�be ederek enerj� s�nyaller�n� aktarır. Bunu TSC2 ve 

Raptor'u fosfor�le ederek yapar. Fosfor�lasyon TSC2'� �nh�be eder ve Raptor'u akt�fleşt�r�r.  Genel olarak, TSC, mTORC1 

düzenlemes� �ç�n b�rçok farklı s�nyal g�rd�s�n� b�rleşt�ren anahtar �şlev� görmekted�r [30].

Ras �le �lg�l� GTPazlar, mTORC1'� am�noas�t s�nyaller�ne bağlar. 2008 yılında, �k� bağımsız çalışma Rag'ın (Ras related 

GTPase) am�noas�t s�nyal�n� mTORC1'e aktardığını bel�rled�. Bu gözlemlerden önce, Rag'ın maya ortologlarının, Gtrl ve 

Gtr2'n�n Gap1p'n�n (general am�no ac�d permease) hücre membranına transportunu kolaylaştırdığı b�l�nmekteyd�. Bu 

taşıma �şlem� hücre ya da vakuol (memel�lerde l�zozom) �ç�ne am�noas�t akışı ve yıkımı �ç�n gerekl�d�r. Memel�lerde RagA-

D'y� kodlayan dört adet Rag gen� vardır. RagA veya RagB, RagC veya RagD �le heterod�merler oluşturur. Rag GTPaz 

kompleksler�, am�noas�tler�n mTORC1'� düzenlemes� �ç�n gerekl� ve yeterl�d�r. Kompleks�n nükleot�t yüklemes� (örneğ�n, 

GDP yüklü RagC/D �le komplekste GTP yüklü RagA/B) mTORC1 akt�vasyonu �ç�n öneml�d�r. Bu akt�f Rag kompleks� terc�hen 

mTORC1'dek� Raptor'a bağlanır. Akt�f b�r RagA alel�n� barındıran farelerde yapılan deneyler, akt�f Rag kompleks�n�n 

mTORC1'�n bes�n kıtlığına bağlı �nh�b�syonunu önled�ğ�n� gösterm�şt�r [30].

Rag GTPazlar, Ras veya Rheb'den farklı olarak, b�r l�p�t hedefleme s�nyal�nden yoksundur ve pentamer�k Ragulator 

kompleks� yoluyla l�zozomu hedef alır. Bu kompleksler, p18 (LAMTOR1), p14 (LAMTOR2), MP1 (LAMTOR3), HBXIP ve 

C7orf59'dan oluşur. Ragulator yokluğunda, Rag l�zozomda lokal�ze değ�ld�r ve am�noas�tlere cevaben mTORC1'� toplayamaz. 

Hücre dışı b�r s�stemde saflaştırılmış mTORC1, bozulmamış b�r Rag-kompleks�ne bağlı b�r l�zozom preparasyonu �le 

karıştırıldığında,  am�noas�tler�n mTORC1-l�zozom bağlanmasını arttırdığı gözlenm�şt�r. Bu bulgu l�zozomun, mTORC1 

kenetlenmes�n�n yanı sıra am�noas�tler� algılamak �ç�n gereken tüm b�leşenler� �çerd�ğ�ne �şaret etmekted�r [30].

2.1.9 Glutam�n �le Rag'a bağımlı ve Rag'dan bağımsız mTORC1 akt�vasyonu

Tüm am�noas�tler mTORC1'� uyarmak �ç�n Rag GTPazlar aracılığıyla etk� etmez. Örneğ�n, maya ve memel� çalışmaları, 

glutam�n'�n mTORC1'� Rag'dan bağımsız olarak uyardığını gösterm�şt�r. Glutam�n, RagA/B ç�ft nakavt hücreler�nde b�le 

l�zozom �ç�n mTORCl translokasyonunu teşv�k eder, ancak y�ne de l�zozomal H+-ATPaz (v-ATPaz) gerekt�r�r. Ayrıca vez�kül 

trafiğ�nde k�l�t b�r düzenley�c� olan ADP r�boz�lasyon faktörü 1 (Arf-1) GTPaz gerekt�rmekted�r. Hücre �ç� glutam�n 

sev�yeler�, çözünen madde taşıyıcı a�les� 1 üye 5 (solute carr�er fam�ly 1 member 5) �le de artmıştır. İk� yönlü am�noas�t 

taşıyıcı SLC7A5/SLC3A3 tarafından lös�n alımına bağlanan sonrak� glutam�n akışı, glutam�ne bağımlı mTORC1 akt�vasyo-

nunda öneml� b�r rol oynar. Bununla b�rl�kte, glutam�n�n mTORC1'� Rag'a bağlı b�r mekan�zma yoluyla akt�ve ett�ğ� de b�l�n-

mekted�r. Benzer şek�lde, glutam�n, mTORC1'�, uzun sürel� am�noas�t kıtlığı sırasında, otofaj�ye bağlı b�r şek�lde yen�den 

akt�ve edeb�l�r. Burada glutam�nol�z ve sonrak� transam�nasyon, glutam�n� glutata dönüştürür ve mTORCl'� yen�den akt�f 

hale get�rmek �ç�n esans�yel olmayan am�noas�tler� ger� kazandırır. mTORC1 – S6K1'�n, Myc103'ün eIF4'e bağlı düzenle-

mes�yle glutam�n metabol�zmasını uyardığı da d�kkate değerd�r. Bu gözlemler toplu olarak, farklı am�noas�tler�n mTORC1 

uyarımı üzer�ne çoklu düzenley�c� mekan�zma katmanları oluşturduğunu düşündürmekted�r [30].

2.1.10. Rag GTPazların düzenley�c� devres�. v-ATPaz.

L�zozomal v-ATPaz, am�noas�t algılama mekan�zmasının öneml� b�r b�leşen�d�r. L�zozom �ç�nde am�noas�t konsan-

trasyonunda b�r artış, Ragulator kompleks� �le etk�leş�m�n� azaltmak �ç�n v-ATPaz'da b�r konformasyonel değ�ş�kl�ğe 

neden olur. Öte yandan v-ATPaz �nh�b�syonu, mTORC1'�n l�zozoma translokasyonunu ve bundan sonra gelen am�noas�t 

st�mülasyonunu �ptal etmekted�r. Bu gözlemler v-ATPaz ve Ragulator aracılığıyla Rag GTPazlara l�zozom lümen�ne s�nyal 

aktarma olasılığını göstermekted�r. Aynı zamanda v-ATPaz'ın am�noas�tler� nasıl algıladığı sorusunu da akla 

get�rmekted�r [30].

3. HİPPO Yolağı

Çok hücrel� organ�zmalarda organ büyüklüğünün kontrolü b�yoloj�de temel sorunlardan b�r�d�r. H�ppo yolağı organ 

büyüklüğünün kontrolünde rol almaktadır. Mekan�k �şaretler, hücre polar�tes�, hücre hücre yapışması, hormonlar, 

b�yoakt�f k�myasallar ve hücresel stres dah�l olmak üzere çeş�tl� b�yok�myasal, fiz�ksel ve m�mar� s�nyallerden etk�len�r. 

B�rçok öneml� hücre sürec�n� kontrol etmek �ç�n gen�ş b�r s�nyal yelpazes�n� b�rleşt�r�r [32].

H�ppo yolağı �lk önce Drosoph�la melanogaster'da klonal aşırı büyüme fenot�pler�ne neden olan gen mutasyonlarını 

tanımlamak �ç�n tasarlanmış genet�k moza�k tarama çalışmaları sonucunda keşfed�ld�. Böylel�kle H�ppo yolağının ana 

b�leşenler� olan NDR (nuclear dbf2-related) a�les� k�nazlar Wts (Warts), Sav  (the WW doma�n–conta�n�ng prote�n 

Salvador) ve Ste20 benzer� prote�n k�naz, Hpo (H�ppo) ve adaptör prote�n tümör supresör Mats'ı tanımladı. Bu prote�nler, 

tek b�r s�nyal modülünde (H�ppo yolağı) gruplandırıldı. mutant s�nekler�n b�r su aygırına benzer görünümde olmaları 

neden�yle yolağa H�ppo adı ver�ld�. B�yok�myasal olarak, bu dört tümör baskılayıcı, b�r k�naz s�ls�les� oluşturur. Hpo-Sav 

kompleks�, Wts-Mats kompleks�n� fosfor�lasyonla akt�ve eder [32].

H�ppo k�naz s�ls�les�n�n alt ucunda son efektör York�e (Yk�) adı ver�len b�r transkr�ps�yon koakt�vatörü bulunmaktadır.  

Bu prote�n hücre prol�ferasyonu ve sağkalımını kontrol eden Wts �le etk�leş�r. Yk�, Wts akt�v�tes�n�n ters� etk�ye sah�pt�r. 

Yk�'n�n �nakt�vasyonu, H�ppo yolu �nakt�vasyonu �le aynı fenot�p�k sonucu doğurur bu da doku büyümes�n�n engellen-

mes�d�r [32].

Memel� Hpo ortologları MST1/2,  grup II germ�nal merkez k�nazlarına a�tt�r. MST1/2 �le SAV1 (Sav ortoloğu), C-

term�nal SARAH (sav/Rassf/Hpo) doma�nler� vasıtasıyla heterod�mer oluşturur. Bu etk�leş�m, MST1/2'n�n SAV1, MOB1 

(Mats ortoloğu) ve LATS1/2 k�nazı (Wts ortoloğu) fosfor�le etmes� �ç�n gerekl�d�r. LATS1/2,   Yk� ortoloğu YAP ((yes-

assoc�ated prote�n)) ve TAZ'ı (WW doma�n–conta�n�ng transcr�pt�on regulator prote�n 1) b�rden fazla bölgeden 

fosfor�ller. Böylel�ke bu �k� prote�n�n nükleusa g�rmes�n� engellem�ş olur. Mekan�k olarak, fosfor�llenen YAP/ TAZ, 14-3–3'e 

bağlanır ve s�toplazmada �zole ed�l�r. Bu da YAP/TAZ �nh�b�syonu �le Sonuçlanır. YAP/TAZ'ın kaze�n k�nazı 1 �le daha fazla 

fosfor�lasyonu, b-TrCP aracılı ub�qu�t�nasyona ve proteazomlarda parçalanmalarına yol açar [32].

MST1/2'ye paralel olarak, MAP4K fam�lyası prote�nler� MAP4K1/2/3/5 [Drosoph�la Happyhour (Hppy) ortoloğu], 

MAP4K4/6/7 [Drosoph�la M�sshapen (Msn) ortoloğu ] ve TAO k�nazları (TAO) dah�l olmak üzere ek k�nazlar TAOK1/2/3), 
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LATS1/2'y� h�drofob�k mot�fler�nden doğrudan fosfor�le edeb�l�r ve LATS1/2 akt�vasyonuna yol açab�l�r. Özell�kle, TAOK 

k�nazı ayrıca MST1/2'y� fosfor�lleyerek akt�ve edeb�l�r. Hem Hppy hem de Msn, Drosoph�la'da Wts'� etk�nleşt�reb�lse de, 

Hpo'nun asıl Wts düzenley�c�s� olması muhtemeld�r. Çünkü Hpo mutasyonları en güçlü fenot�pler� üret�r. Kapsamlı b�r gen 

�nakt�vasyon anal�z�, LATS1/2 ve bunlara bağlanan partner MOB1A/B'n�n, üst uç (upstream) s�nyal� �le tet�klenen YAP/TAZ 

fosfor�lasyonu ve �nakt�vasyonu �ç�n vazgeç�lmez olduğunu gösterd�. Oysa MST1/2, MAP4Ks veya TAOK1/2 /3'ün ayrı ayrı 

delesyonları, memel� hücreler�nde üst uç s�nyaller�yle YAP/TAZ düzenlemes�n� kısmen bloke eder. Bununla b�rl�kte, MST / 

MAP4Ks / TAOK'ler�n b�rl�kte delesyonu YAP/ TAZ fosfor�lasyonunu c�dd� şek�lde ortadan kaldırır. Bu, H�ppo yolundak� 

LATS1/2'n�n üst kısmına etk� eden k�nazların gereğ�nden fazla (redundant) olduğunu göstermekted�r. Bu k�nazların LATS 

akt�vasyonuna n�sp� katkıları hücre t�p�ne ve üst uç s�nyaller�ne bağlı olab�l�r [32].

YAP ve TAZ, DNA bağlama doma�nler� �çermeyen transkr�ps�yon koregülatörler�d�r. YAP/TAZ'ın bağlandığı b�r�nc�l 

partnerler, TEAD [Drosofila Scaloped (Sd) ortologları] a�les� transkr�ps�yon faktörler�d�r. Akt�ve olduktan sonra, H�ppo 

yolağı YAP/TAZ'ı fosfor�lleyerek �nh�be eder ve bu yoldan doku büyümes�n� ve hücre çoğalmasını sınırlar. Aks�ne, H�ppo 

yolu kapalıyken, YAP/TAZ fosfor�llen�r ve nükleusa aktarılır ve bundan sonra hücre çoğalması, hayatta kalma ve göçte 

öneml� transkr�ps�yon programlarını başlatmak �ç�n TEAD'e bağlanır. Nükleer YAP/TAZ'ın yokluğunda, TEAD, Vg doma�n� 

�çeren prote�n VGLL4'e (transcr�pt�on cofactor vest�g�al-l�ke prote�n 4, ortholog of Drosoph�la Tg�) bağlanarak hedef 

genler�n �fades�n� baskılar [32].

3.1. Kanserde H�ppo Yolağı

H�ppo yolağının yeters�z düzenlenmes� (dysregulat�on) b�rçok �nsan tümörler�nde sıklıkla görülür. YAP/TAZ kanser�n 

çoklu bel�rt�ler� �ç�n esastır. Yakın zamanlarda 9.125 tümör numunes�yle yapılan b�r s�stemat�k profil çalışması gl�oma, 

kolorektal kanser ve endometr�yal kanser dah�l olmak üzere b�rçok �nsan kanser� t�p�nde H�ppo yolağı b�leşenler�n�n 

yaygın b�r şek�lde yeters�z düzenlend�ğ�n� gösterm�şt�r. Kontrolsüz hücre prol�ferasyonu neoplaz�n�n temel b�r özell�ğ�d�r. 

H�ppo-YAP/TAZ �şlev bozukluğunun kanser hücres� çoğalmasını desteklemedek� rolü b�l�nmekted�r. Tümör hücre 

prol�ferasyonunu desteklemen�n yanı sıra, H�ppo yolağı, hücre prol�ferasyonunun negat�f regülatörler�n� de önler.  Kontak 

�nh�b�syonu, normal hücreler�n yoğun populasyonları tarafından oluşturulan ve böylece daha fazla hücre 

prol�ferasyonunu baskılayan, doku büyümes� ve homeostazının öneml� b�r düzenley�c�s�d�r. Bununla b�rl�kte, bu tür 

�nh�b�syonun, çeş�tl� kanser hücreler�nde ortadan kaldırıldığı düşünülmekted�r. H�ppo yolağının kontak �nh�b�syonunda 

öneml� b�r rolü olduğu bulunmuştur. YAP/TAZ'ın akt�fleşt�r�lmes�, hücreler b�rb�r� �le temas hal�nde �ken b�le hücre 

çoğalmasını sürdürmede yeterl�d�r. H�ppo yolağı bozukluklarının mal�gn kanser hücreler�nde kontak �nh�b�syonu kaybına 

ne sıklıkta katkıda bulunduğu ve d�ğer hücre temas mekan�zmalarını tet�kled�ğ� prol�ferat�f bar�yerler� nasıl ortadan 

kaldırdığı henüz b�l�nmemekted�r [32].

Düzens�z H�ppo s�nyal�ne sah�p tümör hücreler�, yalnızca hücre ölümünün �ç engeller�n� aşmakla kalmaz, aynı 

zamanda kemoterapöt�k �laçlara veya molekül hedefleyen tedav�lere karşı da d�renç göster�r. Böylel�kle kanser nüksünü 

de arttırmaktadır. Terap�ye cevap olarak, kanser hücreler� ayrıca bel�rl� b�r onkogen�k sürücüye bağımlılıklarını azaltab�l�r 

ve başka b�r onkogen�k sürücüye geçeb�l�r. Bu, or�j�nal tedav�ye d�renç sağlayab�l�r. YAP ampl�fikasyonunun Kras �nh�be 

ed�ld�ğ�nde Kras mutant pankreas kanser� hücreler�n� kurtardığı görülmüştür. YAP, RAF ve MEK hedefl� kanser tedav�s�ne 

karşı �laç d�renc�n� arttırmak �ç�n hayatta kalma s�nyal� olarak hareket eder. YAP, RAF ve MEK hedefl� kanser tedav�s�ne 

karşı �laç d�renc�n�n artmasında, hayatta kalma s�nyal� olarak hareket eder.  YAP'ı RAF veya MEK �le �nh�be etmek, BRAF ve 

RAS mutant kanserler�nde sentet�k ölüme yol açar. Notably, the role of H�ppo–YAP/TAZ �n susta�n�ng cell surv�val may be 

cancer type–spec�fic. Th�s has been ev�denced �n stud�es �n hematolog�cal cancers show�ng that �nact�vat�on of MST1 or 

express�on of YAP leads to growth �nh�b�t�on and apoptos�s. Özell�kle, H�ppo-YAP/TAZ'ın hücre sağkalımını sürdürmedek� 

rolü kansere özgü olab�l�r. Bu, hematoloj�k kanserlerde yapılan araştırmalarda, MST1'�n veya YAP �fades�n�n 

etk�s�zleşt�r�lmes�n�n, büyüme �nh�b�syonuna ve apoptoza yol açtığını göstererek kanıtlanmıştır [32].

İst�la ve metastaz çok aşamalı süreçlerd�r. Tümörler�n yüksek mal�gn�teye �lerlemes� �ç�n esastırlar. Ano�k�s (cell 

death �nduced by the loss of cell–matr�x �nteract�ons, hücre-matr�ks etk�leş�mler�n�n kaybına bağlı hücre ölümü) 

metastaz �ç�n b�r engel olarak öne sürülmüştür. YAP/TAZ'ın hücre �skelet� reorgan�zasyonu ve �ndüklenm�ş LATS1/2 

akt�vasyonu �le �nakt�vasyonu, kopma (detachment) kaynaklı ano�k�se katkıda bulunur. Oysa YAP'ın akt�fleşt�r�lmes� 

ano�k�s� engelleyeb�l�r. Kanser hücreler�, göçü ve �st�layı arttırma yetenekler�n� kazanmak �ç�n EMT'y� (ep�thel�al-to-

mesenchymal trans�t�on) kullanır. LKB1 (karac�ğer k�naz B1) veya TGF eks�kl�ğ� dah�l olmak üzere b�rçok EMT-�ndükley�c� 

s�nyal, kısmen Scr�bble aracılığıyla H�ppo s�nyal�n� baskılayab�l�r. Bu YAP / TAZ akt�vasyonuna yol açar. YAP/TAZ, EMT'n�n 

akt�f �ndükley�c�s�d�r. YAP veya TAZ'ın yüksek akt�v�tes�, ZEB1/2'n�n �fades�n� �ndükler. ZEB1/2, EMT'y� uyarmak �ç�n anahtar 

b�r transkr�ps�yon regülatörüdür [32].

Tümor�genez, hücre metabol�zmasının yen�den programlanmasına bağlıdır. H�ppo-YAP/TAZ eksen� kansere bağlı 

metabol�k değ�ş�kl�kler� de düzenler. YAP akt�vasyonu, gl�kol�t�k düzenley�c� enz�mler HK2 (heksok�naz 2) ve PFKFB3 (6- 

phosphofructo-2-k�nase/fructose-2,6-b�phosphatase 3) �fades�n� arttırır; böylel�kle meme kanser� hücreler�nde 

gl�kol�z� destekler. Bunun ters�ne, akt�f gl�kol�z, gl�kol�z enz�m� PFK1'�n (fosfofruktok�naz 1) TEAD'e doğrudan bağlanmasını 

destekler ve bunların YAP/TAZ �le fonks�yonel �şb�rl�ğ�n� teşv�k eder. Ras akt�vasyonu �le b�rl�kte m�tokondr� fonks�yon 

bozukluğu, tümör oluşumunu �ndükler. Bu olaya H�ppo yolağının �nakt�vasyonu aracılık eder. H�ppo yolağı ayrıca de novo 

pur�n/ p�r�m�d�n b�yosentez�, glukoneogenez, am�noas�t alımı ve kolesterol ve l�p�d b�yosentez�n�n düzenlenmes� yoluyla 

nükleot�t b�yosentez� ve l�p�t metabol�zmasını da etk�leyeb�l�r. Tüm bu bulgular H�ppo yolağının kanser metabol�zmasının 

düzenlenmes�ndek� rolünü desteklemekted�r. Aynı zamanda, hücren�n homeostazı ve tümör�jenez� etk�n b�r şek�lde 

kontrol ed�leb�lmes� �ç�n, YAP/TAZ onkogen�k akt�v�tes�n�n hücre metabol�zması �le sıkı b�r şek�lde koord�ne ed�lmes� 

gerekt�ğ�ne �şaret etmekted�r [32].

Kanser kök hücreler� (CSC'ler), sınırsız kend�n� yen�leme ve heterojen b�r tümör populasyonu oluşturma yeteneğ� 

g�b� benzers�z özell�klere sah�p özel b�r tümör hücre alt kümes�d�r. CSC'ler tümör başlatılmasında, metastazda, nüksde ve 

�laç d�renc�nde öneml� b�r rol oynar ve bu nedenle ant�kanser �laçları �ç�n öneml� b�r hedef olarak ortaya çıkmaktadır. 

H�ppo-YAP/TAZ yolağının embr�yon�k kök hücreler�n, çeş�tl� dokuya özgü progen�törler�n ve CSC'ler�n öneml� b�r 

düzenley�c�s� olduğu b�ld�r�lm�şt�r. YAP/TAZ'ın geç�c� �fades�, farklılaşmış hücreler�n somat�k kök/progen�tör hücrelere 

yen�den programlanması �ç�n yeterl�d�r. Benzer şek�lde, YAP/TAZ akt�vasyonu CSC özell�kler�n� gen�ş b�r kanser 

yelpazes�nde teşv�k eder. Hem YAP hem de TAZ'ın, kend� kend�n� yen�leme ve tümörjen�k potans�yel açısından meme 

CSC'ler�n�n öneml� düzenley�c�ler� olduğu b�ld�r�lm�şt�r.  YAP/TAZ doğrudan promotör bölgelere bağlanır ve meme kök 

hücre bel�rteç genler�n�n �fade ed�lmeler�n� sağlar. Bu, CSC'ler�n çoğalması yoluyla yüksek derecel� tümörler�n oluşumunu 

teşv�k eder. Ayrıca, YAP/TAZ, CSC özell�kler�n� düzenlerken, SOX2, SOX9 ve OCT4 g�b� çeş�tl� kofaktörlerle bağlanab�l�r ve 

b�rl�kte çalışab�l�r. Bu bulgular, CSC'lerde H�ppo-YAP/TAZ yolağının kanser tedav�s�nde potans�yel b�r terapöt�k hedef 

olab�leceğ�n� göstermekted�r [32]. 

Son çalışmalar H�ppo yolağının tümör �mmün cevabını değ�şt�reb�ld�ğ�n� gösterm�şt�r. Prostat tümörler�nde 

h�perakt�f YAP, MDSC'ler�n b�r�kmes�n� teşv�k eder. MDSC'ler, �mmünoloj�k tolerans durumunu koruyarak tümörü 

destekley�c� b�r rol oynamaktadır.  Lats1 / 2 knock out, Mst1 / 2 knock out ve fare karac�ğer�nde akt�f YAP ekspresyonu, t�p 

II makrofajları toplar ve s�tok�nler�n �ndüks�yonu yoluyla �mmünosüpres�f b�r m�kro-ortamın kurulmasına yol açar. İmmün 

kontrol noktası molekülü PD-L1, H�ppo s�nyal�zasyonunun b�r hedefi olarak tanımlanmıştır. İnsan kanserler�nde YAP/TAZ 

kaynaklı PD-L1 artışı, T-hücreler�n�n ant�tümör cevabını engellemek �ç�n yeterl�d�r. LATS1 / 2'n�n kanser bağışıklığındak� 

fonks�yonel rolü poz�t�f veya negat�f olab�l�r. Z�ra LATS1 / 2 kaybı, fare modeller�nde CD45-poz�t�f lökos�tler�n b�r�kmes� 

yoluyla tümör büyümes�n� önleyeb�l�r ve ant�tümör �mmün�tes�n� artırab�l�r. Mekan�k olarak, LATS1/2 nakavt kanser 

hücreler�, Toll benzer� reseptör-MYD88-TRIF yolağına bağlı b�r şek�lde b�r t�p I �nterferon tepk�s�n� �ndükler. Bu nedenle, 

H�ppo yolunun tümör bağışıklığındak� rolü, önceden b�l�nenden çok daha karmaşıktır. Bu nedenle, H�ppo yolağının 

kanser hücreler� ve bağışıklık s�stem� arasındak� etk�leş�m� �n v�vo nasıl etk�led�ğ�n�n anlaşılması öneml�d�r [32]. 
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LATS1/2'y� h�drofob�k mot�fler�nden doğrudan fosfor�le edeb�l�r ve LATS1/2 akt�vasyonuna yol açab�l�r. Özell�kle, TAOK 

k�nazı ayrıca MST1/2'y� fosfor�lleyerek akt�ve edeb�l�r. Hem Hppy hem de Msn, Drosoph�la'da Wts'� etk�nleşt�reb�lse de, 

Hpo'nun asıl Wts düzenley�c�s� olması muhtemeld�r. Çünkü Hpo mutasyonları en güçlü fenot�pler� üret�r. Kapsamlı b�r gen 

�nakt�vasyon anal�z�, LATS1/2 ve bunlara bağlanan partner MOB1A/B'n�n, üst uç (upstream) s�nyal� �le tet�klenen YAP/TAZ 

fosfor�lasyonu ve �nakt�vasyonu �ç�n vazgeç�lmez olduğunu gösterd�. Oysa MST1/2, MAP4Ks veya TAOK1/2 /3'ün ayrı ayrı 

delesyonları, memel� hücreler�nde üst uç s�nyaller�yle YAP/TAZ düzenlemes�n� kısmen bloke eder. Bununla b�rl�kte, MST / 

MAP4Ks / TAOK'ler�n b�rl�kte delesyonu YAP/ TAZ fosfor�lasyonunu c�dd� şek�lde ortadan kaldırır. Bu, H�ppo yolundak� 

LATS1/2'n�n üst kısmına etk� eden k�nazların gereğ�nden fazla (redundant) olduğunu göstermekted�r. Bu k�nazların LATS 

akt�vasyonuna n�sp� katkıları hücre t�p�ne ve üst uç s�nyaller�ne bağlı olab�l�r [32].

YAP ve TAZ, DNA bağlama doma�nler� �çermeyen transkr�ps�yon koregülatörler�d�r. YAP/TAZ'ın bağlandığı b�r�nc�l 

partnerler, TEAD [Drosofila Scaloped (Sd) ortologları] a�les� transkr�ps�yon faktörler�d�r. Akt�ve olduktan sonra, H�ppo 

yolağı YAP/TAZ'ı fosfor�lleyerek �nh�be eder ve bu yoldan doku büyümes�n� ve hücre çoğalmasını sınırlar. Aks�ne, H�ppo 

yolu kapalıyken, YAP/TAZ fosfor�llen�r ve nükleusa aktarılır ve bundan sonra hücre çoğalması, hayatta kalma ve göçte 

öneml� transkr�ps�yon programlarını başlatmak �ç�n TEAD'e bağlanır. Nükleer YAP/TAZ'ın yokluğunda, TEAD, Vg doma�n� 

�çeren prote�n VGLL4'e (transcr�pt�on cofactor vest�g�al-l�ke prote�n 4, ortholog of Drosoph�la Tg�) bağlanarak hedef 

genler�n �fades�n� baskılar [32].

3.1. Kanserde H�ppo Yolağı

H�ppo yolağının yeters�z düzenlenmes� (dysregulat�on) b�rçok �nsan tümörler�nde sıklıkla görülür. YAP/TAZ kanser�n 

çoklu bel�rt�ler� �ç�n esastır. Yakın zamanlarda 9.125 tümör numunes�yle yapılan b�r s�stemat�k profil çalışması gl�oma, 

kolorektal kanser ve endometr�yal kanser dah�l olmak üzere b�rçok �nsan kanser� t�p�nde H�ppo yolağı b�leşenler�n�n 

yaygın b�r şek�lde yeters�z düzenlend�ğ�n� gösterm�şt�r. Kontrolsüz hücre prol�ferasyonu neoplaz�n�n temel b�r özell�ğ�d�r. 

H�ppo-YAP/TAZ �şlev bozukluğunun kanser hücres� çoğalmasını desteklemedek� rolü b�l�nmekted�r. Tümör hücre 

prol�ferasyonunu desteklemen�n yanı sıra, H�ppo yolağı, hücre prol�ferasyonunun negat�f regülatörler�n� de önler.  Kontak 

�nh�b�syonu, normal hücreler�n yoğun populasyonları tarafından oluşturulan ve böylece daha fazla hücre 

prol�ferasyonunu baskılayan, doku büyümes� ve homeostazının öneml� b�r düzenley�c�s�d�r. Bununla b�rl�kte, bu tür 

�nh�b�syonun, çeş�tl� kanser hücreler�nde ortadan kaldırıldığı düşünülmekted�r. H�ppo yolağının kontak �nh�b�syonunda 

öneml� b�r rolü olduğu bulunmuştur. YAP/TAZ'ın akt�fleşt�r�lmes�, hücreler b�rb�r� �le temas hal�nde �ken b�le hücre 

çoğalmasını sürdürmede yeterl�d�r. H�ppo yolağı bozukluklarının mal�gn kanser hücreler�nde kontak �nh�b�syonu kaybına 

ne sıklıkta katkıda bulunduğu ve d�ğer hücre temas mekan�zmalarını tet�kled�ğ� prol�ferat�f bar�yerler� nasıl ortadan 

kaldırdığı henüz b�l�nmemekted�r [32].

Düzens�z H�ppo s�nyal�ne sah�p tümör hücreler�, yalnızca hücre ölümünün �ç engeller�n� aşmakla kalmaz, aynı 

zamanda kemoterapöt�k �laçlara veya molekül hedefleyen tedav�lere karşı da d�renç göster�r. Böylel�kle kanser nüksünü 

de arttırmaktadır. Terap�ye cevap olarak, kanser hücreler� ayrıca bel�rl� b�r onkogen�k sürücüye bağımlılıklarını azaltab�l�r 

ve başka b�r onkogen�k sürücüye geçeb�l�r. Bu, or�j�nal tedav�ye d�renç sağlayab�l�r. YAP ampl�fikasyonunun Kras �nh�be 

ed�ld�ğ�nde Kras mutant pankreas kanser� hücreler�n� kurtardığı görülmüştür. YAP, RAF ve MEK hedefl� kanser tedav�s�ne 

karşı �laç d�renc�n� arttırmak �ç�n hayatta kalma s�nyal� olarak hareket eder. YAP, RAF ve MEK hedefl� kanser tedav�s�ne 

karşı �laç d�renc�n�n artmasında, hayatta kalma s�nyal� olarak hareket eder.  YAP'ı RAF veya MEK �le �nh�be etmek, BRAF ve 

RAS mutant kanserler�nde sentet�k ölüme yol açar. Notably, the role of H�ppo–YAP/TAZ �n susta�n�ng cell surv�val may be 

cancer type–spec�fic. Th�s has been ev�denced �n stud�es �n hematolog�cal cancers show�ng that �nact�vat�on of MST1 or 

express�on of YAP leads to growth �nh�b�t�on and apoptos�s. Özell�kle, H�ppo-YAP/TAZ'ın hücre sağkalımını sürdürmedek� 

rolü kansere özgü olab�l�r. Bu, hematoloj�k kanserlerde yapılan araştırmalarda, MST1'�n veya YAP �fades�n�n 

etk�s�zleşt�r�lmes�n�n, büyüme �nh�b�syonuna ve apoptoza yol açtığını göstererek kanıtlanmıştır [32].

İst�la ve metastaz çok aşamalı süreçlerd�r. Tümörler�n yüksek mal�gn�teye �lerlemes� �ç�n esastırlar. Ano�k�s (cell 

death �nduced by the loss of cell–matr�x �nteract�ons, hücre-matr�ks etk�leş�mler�n�n kaybına bağlı hücre ölümü) 

metastaz �ç�n b�r engel olarak öne sürülmüştür. YAP/TAZ'ın hücre �skelet� reorgan�zasyonu ve �ndüklenm�ş LATS1/2 

akt�vasyonu �le �nakt�vasyonu, kopma (detachment) kaynaklı ano�k�se katkıda bulunur. Oysa YAP'ın akt�fleşt�r�lmes� 

ano�k�s� engelleyeb�l�r. Kanser hücreler�, göçü ve �st�layı arttırma yetenekler�n� kazanmak �ç�n EMT'y� (ep�thel�al-to-

mesenchymal trans�t�on) kullanır. LKB1 (karac�ğer k�naz B1) veya TGF eks�kl�ğ� dah�l olmak üzere b�rçok EMT-�ndükley�c� 

s�nyal, kısmen Scr�bble aracılığıyla H�ppo s�nyal�n� baskılayab�l�r. Bu YAP / TAZ akt�vasyonuna yol açar. YAP/TAZ, EMT'n�n 

akt�f �ndükley�c�s�d�r. YAP veya TAZ'ın yüksek akt�v�tes�, ZEB1/2'n�n �fades�n� �ndükler. ZEB1/2, EMT'y� uyarmak �ç�n anahtar 

b�r transkr�ps�yon regülatörüdür [32].

Tümor�genez, hücre metabol�zmasının yen�den programlanmasına bağlıdır. H�ppo-YAP/TAZ eksen� kansere bağlı 

metabol�k değ�ş�kl�kler� de düzenler. YAP akt�vasyonu, gl�kol�t�k düzenley�c� enz�mler HK2 (heksok�naz 2) ve PFKFB3 (6- 

phosphofructo-2-k�nase/fructose-2,6-b�phosphatase 3) �fades�n� arttırır; böylel�kle meme kanser� hücreler�nde 

gl�kol�z� destekler. Bunun ters�ne, akt�f gl�kol�z, gl�kol�z enz�m� PFK1'�n (fosfofruktok�naz 1) TEAD'e doğrudan bağlanmasını 

destekler ve bunların YAP/TAZ �le fonks�yonel �şb�rl�ğ�n� teşv�k eder. Ras akt�vasyonu �le b�rl�kte m�tokondr� fonks�yon 

bozukluğu, tümör oluşumunu �ndükler. Bu olaya H�ppo yolağının �nakt�vasyonu aracılık eder. H�ppo yolağı ayrıca de novo 

pur�n/ p�r�m�d�n b�yosentez�, glukoneogenez, am�noas�t alımı ve kolesterol ve l�p�d b�yosentez�n�n düzenlenmes� yoluyla 

nükleot�t b�yosentez� ve l�p�t metabol�zmasını da etk�leyeb�l�r. Tüm bu bulgular H�ppo yolağının kanser metabol�zmasının 

düzenlenmes�ndek� rolünü desteklemekted�r. Aynı zamanda, hücren�n homeostazı ve tümör�jenez� etk�n b�r şek�lde 

kontrol ed�leb�lmes� �ç�n, YAP/TAZ onkogen�k akt�v�tes�n�n hücre metabol�zması �le sıkı b�r şek�lde koord�ne ed�lmes� 

gerekt�ğ�ne �şaret etmekted�r [32].

Kanser kök hücreler� (CSC'ler), sınırsız kend�n� yen�leme ve heterojen b�r tümör populasyonu oluşturma yeteneğ� 

g�b� benzers�z özell�klere sah�p özel b�r tümör hücre alt kümes�d�r. CSC'ler tümör başlatılmasında, metastazda, nüksde ve 

�laç d�renc�nde öneml� b�r rol oynar ve bu nedenle ant�kanser �laçları �ç�n öneml� b�r hedef olarak ortaya çıkmaktadır. 

H�ppo-YAP/TAZ yolağının embr�yon�k kök hücreler�n, çeş�tl� dokuya özgü progen�törler�n ve CSC'ler�n öneml� b�r 

düzenley�c�s� olduğu b�ld�r�lm�şt�r. YAP/TAZ'ın geç�c� �fades�, farklılaşmış hücreler�n somat�k kök/progen�tör hücrelere 

yen�den programlanması �ç�n yeterl�d�r. Benzer şek�lde, YAP/TAZ akt�vasyonu CSC özell�kler�n� gen�ş b�r kanser 

yelpazes�nde teşv�k eder. Hem YAP hem de TAZ'ın, kend� kend�n� yen�leme ve tümörjen�k potans�yel açısından meme 

CSC'ler�n�n öneml� düzenley�c�ler� olduğu b�ld�r�lm�şt�r.  YAP/TAZ doğrudan promotör bölgelere bağlanır ve meme kök 

hücre bel�rteç genler�n�n �fade ed�lmeler�n� sağlar. Bu, CSC'ler�n çoğalması yoluyla yüksek derecel� tümörler�n oluşumunu 

teşv�k eder. Ayrıca, YAP/TAZ, CSC özell�kler�n� düzenlerken, SOX2, SOX9 ve OCT4 g�b� çeş�tl� kofaktörlerle bağlanab�l�r ve 

b�rl�kte çalışab�l�r. Bu bulgular, CSC'lerde H�ppo-YAP/TAZ yolağının kanser tedav�s�nde potans�yel b�r terapöt�k hedef 

olab�leceğ�n� göstermekted�r [32]. 

Son çalışmalar H�ppo yolağının tümör �mmün cevabını değ�şt�reb�ld�ğ�n� gösterm�şt�r. Prostat tümörler�nde 

h�perakt�f YAP, MDSC'ler�n b�r�kmes�n� teşv�k eder. MDSC'ler, �mmünoloj�k tolerans durumunu koruyarak tümörü 

destekley�c� b�r rol oynamaktadır.  Lats1 / 2 knock out, Mst1 / 2 knock out ve fare karac�ğer�nde akt�f YAP ekspresyonu, t�p 

II makrofajları toplar ve s�tok�nler�n �ndüks�yonu yoluyla �mmünosüpres�f b�r m�kro-ortamın kurulmasına yol açar. İmmün 

kontrol noktası molekülü PD-L1, H�ppo s�nyal�zasyonunun b�r hedefi olarak tanımlanmıştır. İnsan kanserler�nde YAP/TAZ 

kaynaklı PD-L1 artışı, T-hücreler�n�n ant�tümör cevabını engellemek �ç�n yeterl�d�r. LATS1 / 2'n�n kanser bağışıklığındak� 

fonks�yonel rolü poz�t�f veya negat�f olab�l�r. Z�ra LATS1 / 2 kaybı, fare modeller�nde CD45-poz�t�f lökos�tler�n b�r�kmes� 

yoluyla tümör büyümes�n� önleyeb�l�r ve ant�tümör �mmün�tes�n� artırab�l�r. Mekan�k olarak, LATS1/2 nakavt kanser 

hücreler�, Toll benzer� reseptör-MYD88-TRIF yolağına bağlı b�r şek�lde b�r t�p I �nterferon tepk�s�n� �ndükler. Bu nedenle, 

H�ppo yolunun tümör bağışıklığındak� rolü, önceden b�l�nenden çok daha karmaşıktır. Bu nedenle, H�ppo yolağının 

kanser hücreler� ve bağışıklık s�stem� arasındak� etk�leş�m� �n v�vo nasıl etk�led�ğ�n�n anlaşılması öneml�d�r [32]. 
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4. Wnt – b-katen�n yolağı

Wnt–b-katen�n s�nyal yolağı embr�yogenez sırasında hepatob�l�yer gel�şmey� ve hücre ak�bet�n� ve er�şk�nl�kte 

karac�ğer homeostazı ve onarımını düzenler. Anormal Wnt–b-katen�n s�nyal�, kanser de dah�l olmak üzere farklı 

karac�ğer hastalıklarının gel�ş�m�n� ve/veya �lerlemes�n� teşv�k eder. Wnt–b-katen�n s�nyal�n� hedef almak, b�reysel tıp ve 

yen� terapöt�k müdahaleler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n yen� b�r fırsattır. Wnt-b-katen�n yolağının temel düzenley�c� üyeler�n�n 

farmakoloj�k �nh�b�syonu şu anda karac�ğer kanser� �ç�n kl�n�k olarak araştırılmaktadır ve yakın gelecekte d�ğer karac�ğer 

hastalıkları �ç�n de araştırılmalıdır [33].

Temel Wnt-b-katen�n s�nyal yolağı çok hücrel� organ�zmalarda hücre çoğalması, farklılaşması ve polar�tes� g�b� 

temel fizyoloj�k ve patoloj�k süreçler� düzenleyen karmaşık ve sıkı kontrol ed�len b�r moleküler mekan�zmadır. Yet�şk�n 

dokularında, bu yol, örneğ�n bağırsakta ve c�ltte yet�şk�n kök hücre homeostaz�s�n� düzenlese de, farklılaşmış hücrelerde 

�nakt�f kalır. Anormal Wnt-b-katen�n s�nyal� Alzhe�mer hastalığı ve osteoartr�t g�b� dejenerat�f hastalıklar, d�ş, göz, kalp 

ve kem�ğ� etk�leyen d�ğer patoloj�ler ve kanser� �çeren b�rçok hastalığın altında yatan sebept�r. Bu yolun temel 

b�leşenler�n� ş�freleyen genlerdek� sık mutasyonlar, farklı kanserler�n karakter�st�ğ�d�r ve bunların büyümes�n�, ayrılma ve 

yayılmasını arttırır [33].

Karac�ğerde, Wnt-b-katen�n s�nyal �let�m� olgun organın gel�ş�m� ve oluşumu sırasında çok öneml� b�r role sah�pt�r. 

Ayrıca, bu yolaktak� değ�ş�kl�kler karac�ğer patojenez�ne katılır ve �y� huylu ve hab�s hepatob�l�yer hastalıklara yol açab�l�r.

b-Katen�n, Wnt s�nyal yolağının ana b�leşen�d�r; ancak, hücre-hücre yapışmasında da rol oynar. Bu �k�nc� rolde, 

hücreler arasında yapıştırıcı bağlantılar oluşturmak �ç�n E-kadher�n ve hücre �skelet� �le �l�şk�l� akt�n arasında b�r köprü 

görev� görerek plazma zarına yerleş�r. S�toplazmaya lokal�ze ed�ld�ğ�nde b-katen�n, Wnt s�nyal aktarımının moleküler 

efektörü olarak görev yapar. Hücre dışı Wnt l�gandlarının yokluğunda Wnt-b-katen�n yolu etk�n değ�ld�r (Wnt-o� 

durumu). Bu koşullarda, bu yapı kurucu prote�n�n konsantrasyonu,  aks�n, adenomatöz pol�poz�s kol� prote�n� (APC), 

gl�kojen sentaz k�naz 3b (GSK3) ve kaze�n k�naz I �zoform-a (CK1a)'dan oluşan b-katen�n yıkım kompleks�yle hassas 

ayarlanmıştır. Bu komplekste b-katen�n,  N-term�nal doma�n�nden �lk önce CK1a �le Ser45'te ve daha sonra GSK3 �le 

Ser33, Ser37 ve Thr41'den ardışık olarak fosfor�le ed�lm�şt�r. Ve daha sonra E3 ub�qu�t�n l�gaz alt b�r�m� bTRCP tarafından 

tanınır; bu da ub�qu�t�n�lasyona aracılık eder ve proteazom tarafından parçalanmasını teşv�k eder [33].

Aks�ne, akt�f (Wnt-on) durumunda, b-katen�n, teor�k Wnt s�nyal basamağının merkez� b�r efektörü olarak �şlev 

görür. Wnt l�gandları, farklı koşullar altında b�rçok hücre t�p� tarafından otokr�n ve parakr�n tarzda salgılanan gen�ş b�r 

gl�koprote�n a�les� (�nsanlarda 19 l�gand) oluşturur. Wnt l�gandları, heterod�mer�k b�r reseptör kompleks�ne bağlanır. Bu 

kompleks Fr�zzled (FZD) oluşturur. FZD büyük ve s�ste�n bakımından zeng�n b�r hücre dışı N-term�nal  doma�ne sah�p, 

yed� geç�şl� b�r transmembran koreseptörüdür. Bu doma�n, Wnt-bağlanma doman�n� ve b�r tek geç�şl� transmembran 

koreseptörünü (düşük yoğunluklu l�poprote�n reseptörüyle �lg�l� prote�n 5'� (LRP5) veya LRP6) �çer�r. Wnt l�gandlarının FZD 

üzer�ndek� bağlanma doma�nler� �le etk�leş�m�, FZD-LRP reseptör kompleks�n�n b�rleşmes�n� uyarır. Bu prote�nlerdek� 

konformasyon değ�ş�kl�kler� ve ardından b�rkaç k�naz �le LRP6'nın fosfor�lasyonu (PPPSP mot�finde b�r ser�n�n GSK3b �le 

fosfor�lasyonu ve bu mot�fin yanındak� CK1a aracılı fosfor�lasyonu) Aks�n'� LRP6'nın s�toplazm�k kuyruğuna toplar. Bu 

koşullarda, ayrıca, DVL (D�sheveled) plazma membranına alınır ve FZD'n�n C-term�nal kuyruğuna bağlanır. Nükleer 

DNA'ya bağlanan T hücre faktörü/ lenfo�d enhanser�ne bağlanan faktör (TCF/LEF) asıl b-katen�n partner�d�r ve Wnt s�nyal 

yolağının alt uç (downstream) efektörüdür. Beta-katen�n ayrıca, h�poks�a �le �ndükleneb�l�r faktör l� (HIF1), forkhead 

boks prote�n O (FOXO) ve c�ns�yet bel�rley�c� bölge Y kutusu (SOX) transkr�ps�yon faktörler� a�les�n�n b�rkaç üyes� g�b� d�ğer 

transkr�ps�yon faktörler�yle de �l�şk�l� olab�l�r. Hedef genler temel olarak prol�ferasyonda rol oynayan prote�nler� kodlar: 

MYC, s�kl�n D1, ep�dermal büyüme faktörü reseptörü, vasküler endotel büyüme faktörü ve �nsül�n benzer� büyüme faktörü 

I), d�ferens�yasyon veya ep�telyal-mezenk�mal geç�ş (Claud�n, SNAIl ve Tw�st), hücre dışı matr�ks etk�leş�m (matr�s 

metaloprote�nazlar ve fibronekt�n), enflamasyon (IL-6, IL-8 ve s�tokrom c oks�daz alt b�r�m� 2), stemnes (kök hücrel�k) 

(SOX2 ve SOX9) ve metabol�zma (uyarıcı am�noas�t taşıyıcı 2 (ayrıca GLT-1 olarak da b�l�n�r), glutam�n sentetaz, orn�t�n 

am�notransferaz ve s�tokrom P450 A2) [33].

Her ne kadar Wnt s�nyal yolağı hücre �ç�nde sıkı b�r şek�lde düzenlenm�ş olsa da, bu yol ayrıca salgılanmış kıvrılmış 

prote�nler a�les� (SFRP'ler), Wnt �nh�b�tör faktörü 1, Cerberus, D�ckkopf �le �l�şk�l� prote�nler (DKK'ler), W�se ve Serper�us 

g�b� hücre dışı antagon�stler ve �nh�b�törler tarafından da modüle ed�l�r. Sklerost�n (SOST) ve �nsül�n benzer� büyüme 

faktörü bağlayıcı prote�n 4. Ayrıca, Wnt s�nyaller� Norr�n ve R-spond�nler (RSPO'lar) tarafından da akt�fleşt�r�leb�l�r. Bu 

eksende �k� E3 ub�ku�t�n l�gaz, ZNRF3 ve RNF43, FZD reseptörler�n� ub�k�t�n bağlar ve böylece bunların endos�tozuna ve 

l�zozomlarda parçalanmalarına aracılık ederek Wnt s�nyal�n� sınırlandırır. Bunun karşılığında, RSPO kend� reseptörüne 

[lös�n bakımından zeng�n, tekrar �çeren G-prote�n bağlı reseptör (LGR)] bağlanır; FZD reseptörler�n�n konsantrasyonu 

üzer�ne ZNRF3 ve RNF43'ün etk�s�n� önler ve son olarak Wnt s�nyal ş�ddet�n�n artmasına yol açar [33].

Wnt s�nyaller�, daha az b�l�nen, tanım dışı (kanon�k olmayan) veya alternat�f Wnt yollarında b-katen�n'den bağımsız 

olarak da hareket edeb�l�r. Örneğ�n, FZD, düzlemsel hücre polar�tes�n�n veya yakınlaşmanın düzenlenmes�nde,  

reseptörler� doğrudan G prote�n� RhoA ve Jun N-term�nal k�nazları �le etk�leş�me g�rerek hücre �skelet�n�n yen�den 

düzenlemeler�ne yol açar. Tanım dışı Wnt-Ca+2 yolağında, FZD reseptörler�, d�aç�lgl�serol ve �noz�tol tr�fosfat oluşumuna 

yol açan fosfol�paz C'y� akt�ve eden heterotr�mer�k G prote�nler�ne bağlanır. İnoz�tol tr�fosfat, hücre �ç� Ca+2 sev�yeler�n� 

arttırır ve ardından b�rkaç transkr�ps�yon faktörünün rolünü modüle eden prote�n k�naz C ve Ca+2 duyarlı prote�n fosfataz 

kals�nör�n� akt�ve eder. Dahası, Wnt l�gandlarının, m�yogenezde yer alan genler� düzenlemek �ç�n prote�n k�naz A (PKA) ve 

cAMP'ye cevap veren element bağlayıcı prote�n yoluyla etk� ett�ğ� göster�lm�şt�r [33].

Karac�ğerde, Wnt–b-katen�n s�nyal�, hepatob�l�yer gel�ş�m ve hücre farklılaşmasından homeostaz ve onarıma 

kadar b�rçok öneml� fonks�yon �ç�n çok öneml�d�r. Buna göre, bu s�nyal yolundak� anormall�kler, hepatoblastom, 

hepatoselüler kars�nom (HCC) ve kolanj�yokars�nom (CCA) g�b� karac�ğer mal�gn�teler� ve karac�ğer fibrozu, steatoz, 

kolestaz ve s�stogenez g�b� d�ğer karac�ğer hastalıkları dah�l, b�rkaç karac�ğer hastalığının gel�şmes�ne ve / veya 

�lerlemes�ne neden olur [33].

4.1 Hepatoblastom

Bozuk (aberrant) Wnt–b-katen�n s�nyal aktarımı, en yaygın ped�atr�k karac�ğer kanser� hepatoblastomun ana 

�şaret�d�r. Hepatoblastom, �nsan kanserler� arasında en yüksek CTNNB1 mutasyon oranlarından b�r�ne (>%50) sah�pt�r. 

Bu onkojen�k olaylar, cat-katen�n GSK3b fosfor�lasyon mot�findek� delesyonları veya yanlış anlam mutasyonlarını �çer�r. 

Hepatoblastomlarda ayrıca AXIN1 ve AXIN2, APC ve LGR6'da sırasıyla %4,5, %20,5 ve %12,5 oranında fonks�yon kaybı 

mutasyonları da bulunmuştur [33].

Hepatoblastomlar, h�stopatoloj�k özell�klere dayanarak ep�tel veya karma ep�tel ve mezenk�mal alt t�pler olarak 

sınıflandırılır. Bu alt t�pler, kl�n�k Sonuçların yanı sıra h�stoloj�k, moleküler ve gen �fades� özell�kler�nde de farklılık göster�r.

Gen �fades�, C1 ve C2 olarak tanımlanan �k� tümör alt sınıfını tanımlamak �ç�n de kullanılmıştır. C1 tümörler�, fare 

karac�ğerler�nde geç fetal aşamalarda gözlenen gen �fades�ne vurgu yaparken, C2 hepatoblastomları daha olgunlaşmamış 

ve baskın olarak embr�yon�k b�r h�stot�p� n�telend�r�r. C2 hepatoblastomları, AFP ve s�tokerat�n 19 g�b� zayıf şek�lde ayırt 

ed�lm�ş, yüksek oranda prol�ferat�f ve agres�f ve aşırı �fade ed�c� karac�ğer progen�tör hücre bel�rteçler�d�r. C2 

hepatoblastomaların aks�ne, C1 hepatoblastomlardak� kanser hücreler�, daha az prol�ferat�ft�r ve olgun hepatos�t 

bel�rteçler�n�n �fade sev�yeler�n� göster�r. Ayrıca, C1 hepatoblastomlu hastalar, C2 hepatoblastomlu hastalardan daha �y� 

kl�n�k Sonuçlara sah�pt�r. Beta-katen�n mutasyonlarının oranı C1 ve C2 hepatoblastom alt t�pler�nde benzer olsa da, bu 

prote�n�n subselüler yerleş�m� �le �lg�l� öneml� b�r fark b�ld�r�lm�şt�r. Beta-katen�n ağırlıklı olarak nükleusta bulunur ve 

farklılaşmamış C2 tümörler�nde akt�ft�r, oysa C1 hepatoblastomlarda plazma zarına yakındır. Bu farklı lokal�zasyon, alt uç 

(downstream) hedefler�n�n farklı akt�vasyonuna yol açar: C1 tümörler�, GLUL, RHBG ve CYP2E1 ve CYP1A1 g�b� karac�ğer 

per�venöz bölgelerle �lg�l� genler� aşırı �fade eder. Ancak, C2 hepatoblastomları, EPCAM, GJA1 ve SUZ12 dah�l olmak üzere, 
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4. Wnt – b-katen�n yolağı

Wnt–b-katen�n s�nyal yolağı embr�yogenez sırasında hepatob�l�yer gel�şmey� ve hücre ak�bet�n� ve er�şk�nl�kte 

karac�ğer homeostazı ve onarımını düzenler. Anormal Wnt–b-katen�n s�nyal�, kanser de dah�l olmak üzere farklı 

karac�ğer hastalıklarının gel�ş�m�n� ve/veya �lerlemes�n� teşv�k eder. Wnt–b-katen�n s�nyal�n� hedef almak, b�reysel tıp ve 

yen� terapöt�k müdahaleler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n yen� b�r fırsattır. Wnt-b-katen�n yolağının temel düzenley�c� üyeler�n�n 

farmakoloj�k �nh�b�syonu şu anda karac�ğer kanser� �ç�n kl�n�k olarak araştırılmaktadır ve yakın gelecekte d�ğer karac�ğer 

hastalıkları �ç�n de araştırılmalıdır [33].

Temel Wnt-b-katen�n s�nyal yolağı çok hücrel� organ�zmalarda hücre çoğalması, farklılaşması ve polar�tes� g�b� 

temel fizyoloj�k ve patoloj�k süreçler� düzenleyen karmaşık ve sıkı kontrol ed�len b�r moleküler mekan�zmadır. Yet�şk�n 

dokularında, bu yol, örneğ�n bağırsakta ve c�ltte yet�şk�n kök hücre homeostaz�s�n� düzenlese de, farklılaşmış hücrelerde 

�nakt�f kalır. Anormal Wnt-b-katen�n s�nyal� Alzhe�mer hastalığı ve osteoartr�t g�b� dejenerat�f hastalıklar, d�ş, göz, kalp 

ve kem�ğ� etk�leyen d�ğer patoloj�ler ve kanser� �çeren b�rçok hastalığın altında yatan sebept�r. Bu yolun temel 

b�leşenler�n� ş�freleyen genlerdek� sık mutasyonlar, farklı kanserler�n karakter�st�ğ�d�r ve bunların büyümes�n�, ayrılma ve 

yayılmasını arttırır [33].

Karac�ğerde, Wnt-b-katen�n s�nyal �let�m� olgun organın gel�ş�m� ve oluşumu sırasında çok öneml� b�r role sah�pt�r. 

Ayrıca, bu yolaktak� değ�ş�kl�kler karac�ğer patojenez�ne katılır ve �y� huylu ve hab�s hepatob�l�yer hastalıklara yol açab�l�r.

b-Katen�n, Wnt s�nyal yolağının ana b�leşen�d�r; ancak, hücre-hücre yapışmasında da rol oynar. Bu �k�nc� rolde, 

hücreler arasında yapıştırıcı bağlantılar oluşturmak �ç�n E-kadher�n ve hücre �skelet� �le �l�şk�l� akt�n arasında b�r köprü 

görev� görerek plazma zarına yerleş�r. S�toplazmaya lokal�ze ed�ld�ğ�nde b-katen�n, Wnt s�nyal aktarımının moleküler 

efektörü olarak görev yapar. Hücre dışı Wnt l�gandlarının yokluğunda Wnt-b-katen�n yolu etk�n değ�ld�r (Wnt-o� 

durumu). Bu koşullarda, bu yapı kurucu prote�n�n konsantrasyonu,  aks�n, adenomatöz pol�poz�s kol� prote�n� (APC), 

gl�kojen sentaz k�naz 3b (GSK3) ve kaze�n k�naz I �zoform-a (CK1a)'dan oluşan b-katen�n yıkım kompleks�yle hassas 

ayarlanmıştır. Bu komplekste b-katen�n,  N-term�nal doma�n�nden �lk önce CK1a �le Ser45'te ve daha sonra GSK3 �le 

Ser33, Ser37 ve Thr41'den ardışık olarak fosfor�le ed�lm�şt�r. Ve daha sonra E3 ub�qu�t�n l�gaz alt b�r�m� bTRCP tarafından 

tanınır; bu da ub�qu�t�n�lasyona aracılık eder ve proteazom tarafından parçalanmasını teşv�k eder [33].

Aks�ne, akt�f (Wnt-on) durumunda, b-katen�n, teor�k Wnt s�nyal basamağının merkez� b�r efektörü olarak �şlev 

görür. Wnt l�gandları, farklı koşullar altında b�rçok hücre t�p� tarafından otokr�n ve parakr�n tarzda salgılanan gen�ş b�r 

gl�koprote�n a�les� (�nsanlarda 19 l�gand) oluşturur. Wnt l�gandları, heterod�mer�k b�r reseptör kompleks�ne bağlanır. Bu 

kompleks Fr�zzled (FZD) oluşturur. FZD büyük ve s�ste�n bakımından zeng�n b�r hücre dışı N-term�nal  doma�ne sah�p, 

yed� geç�şl� b�r transmembran koreseptörüdür. Bu doma�n, Wnt-bağlanma doman�n� ve b�r tek geç�şl� transmembran 

koreseptörünü (düşük yoğunluklu l�poprote�n reseptörüyle �lg�l� prote�n 5'� (LRP5) veya LRP6) �çer�r. Wnt l�gandlarının FZD 

üzer�ndek� bağlanma doma�nler� �le etk�leş�m�, FZD-LRP reseptör kompleks�n�n b�rleşmes�n� uyarır. Bu prote�nlerdek� 

konformasyon değ�ş�kl�kler� ve ardından b�rkaç k�naz �le LRP6'nın fosfor�lasyonu (PPPSP mot�finde b�r ser�n�n GSK3b �le 

fosfor�lasyonu ve bu mot�fin yanındak� CK1a aracılı fosfor�lasyonu) Aks�n'� LRP6'nın s�toplazm�k kuyruğuna toplar. Bu 

koşullarda, ayrıca, DVL (D�sheveled) plazma membranına alınır ve FZD'n�n C-term�nal kuyruğuna bağlanır. Nükleer 

DNA'ya bağlanan T hücre faktörü/ lenfo�d enhanser�ne bağlanan faktör (TCF/LEF) asıl b-katen�n partner�d�r ve Wnt s�nyal 

yolağının alt uç (downstream) efektörüdür. Beta-katen�n ayrıca, h�poks�a �le �ndükleneb�l�r faktör l� (HIF1), forkhead 

boks prote�n O (FOXO) ve c�ns�yet bel�rley�c� bölge Y kutusu (SOX) transkr�ps�yon faktörler� a�les�n�n b�rkaç üyes� g�b� d�ğer 

transkr�ps�yon faktörler�yle de �l�şk�l� olab�l�r. Hedef genler temel olarak prol�ferasyonda rol oynayan prote�nler� kodlar: 

MYC, s�kl�n D1, ep�dermal büyüme faktörü reseptörü, vasküler endotel büyüme faktörü ve �nsül�n benzer� büyüme faktörü 

I), d�ferens�yasyon veya ep�telyal-mezenk�mal geç�ş (Claud�n, SNAIl ve Tw�st), hücre dışı matr�ks etk�leş�m (matr�s 

metaloprote�nazlar ve fibronekt�n), enflamasyon (IL-6, IL-8 ve s�tokrom c oks�daz alt b�r�m� 2), stemnes (kök hücrel�k) 

(SOX2 ve SOX9) ve metabol�zma (uyarıcı am�noas�t taşıyıcı 2 (ayrıca GLT-1 olarak da b�l�n�r), glutam�n sentetaz, orn�t�n 

am�notransferaz ve s�tokrom P450 A2) [33].

Her ne kadar Wnt s�nyal yolağı hücre �ç�nde sıkı b�r şek�lde düzenlenm�ş olsa da, bu yol ayrıca salgılanmış kıvrılmış 

prote�nler a�les� (SFRP'ler), Wnt �nh�b�tör faktörü 1, Cerberus, D�ckkopf �le �l�şk�l� prote�nler (DKK'ler), W�se ve Serper�us 

g�b� hücre dışı antagon�stler ve �nh�b�törler tarafından da modüle ed�l�r. Sklerost�n (SOST) ve �nsül�n benzer� büyüme 

faktörü bağlayıcı prote�n 4. Ayrıca, Wnt s�nyaller� Norr�n ve R-spond�nler (RSPO'lar) tarafından da akt�fleşt�r�leb�l�r. Bu 

eksende �k� E3 ub�ku�t�n l�gaz, ZNRF3 ve RNF43, FZD reseptörler�n� ub�k�t�n bağlar ve böylece bunların endos�tozuna ve 

l�zozomlarda parçalanmalarına aracılık ederek Wnt s�nyal�n� sınırlandırır. Bunun karşılığında, RSPO kend� reseptörüne 

[lös�n bakımından zeng�n, tekrar �çeren G-prote�n bağlı reseptör (LGR)] bağlanır; FZD reseptörler�n�n konsantrasyonu 

üzer�ne ZNRF3 ve RNF43'ün etk�s�n� önler ve son olarak Wnt s�nyal ş�ddet�n�n artmasına yol açar [33].

Wnt s�nyaller�, daha az b�l�nen, tanım dışı (kanon�k olmayan) veya alternat�f Wnt yollarında b-katen�n'den bağımsız 

olarak da hareket edeb�l�r. Örneğ�n, FZD, düzlemsel hücre polar�tes�n�n veya yakınlaşmanın düzenlenmes�nde,  

reseptörler� doğrudan G prote�n� RhoA ve Jun N-term�nal k�nazları �le etk�leş�me g�rerek hücre �skelet�n�n yen�den 

düzenlemeler�ne yol açar. Tanım dışı Wnt-Ca+2 yolağında, FZD reseptörler�, d�aç�lgl�serol ve �noz�tol tr�fosfat oluşumuna 

yol açan fosfol�paz C'y� akt�ve eden heterotr�mer�k G prote�nler�ne bağlanır. İnoz�tol tr�fosfat, hücre �ç� Ca+2 sev�yeler�n� 

arttırır ve ardından b�rkaç transkr�ps�yon faktörünün rolünü modüle eden prote�n k�naz C ve Ca+2 duyarlı prote�n fosfataz 

kals�nör�n� akt�ve eder. Dahası, Wnt l�gandlarının, m�yogenezde yer alan genler� düzenlemek �ç�n prote�n k�naz A (PKA) ve 

cAMP'ye cevap veren element bağlayıcı prote�n yoluyla etk� ett�ğ� göster�lm�şt�r [33].

Karac�ğerde, Wnt–b-katen�n s�nyal�, hepatob�l�yer gel�ş�m ve hücre farklılaşmasından homeostaz ve onarıma 

kadar b�rçok öneml� fonks�yon �ç�n çok öneml�d�r. Buna göre, bu s�nyal yolundak� anormall�kler, hepatoblastom, 

hepatoselüler kars�nom (HCC) ve kolanj�yokars�nom (CCA) g�b� karac�ğer mal�gn�teler� ve karac�ğer fibrozu, steatoz, 

kolestaz ve s�stogenez g�b� d�ğer karac�ğer hastalıkları dah�l, b�rkaç karac�ğer hastalığının gel�şmes�ne ve / veya 

�lerlemes�ne neden olur [33].

4.1 Hepatoblastom

Bozuk (aberrant) Wnt–b-katen�n s�nyal aktarımı, en yaygın ped�atr�k karac�ğer kanser� hepatoblastomun ana 

�şaret�d�r. Hepatoblastom, �nsan kanserler� arasında en yüksek CTNNB1 mutasyon oranlarından b�r�ne (>%50) sah�pt�r. 

Bu onkojen�k olaylar, cat-katen�n GSK3b fosfor�lasyon mot�findek� delesyonları veya yanlış anlam mutasyonlarını �çer�r. 

Hepatoblastomlarda ayrıca AXIN1 ve AXIN2, APC ve LGR6'da sırasıyla %4,5, %20,5 ve %12,5 oranında fonks�yon kaybı 

mutasyonları da bulunmuştur [33].

Hepatoblastomlar, h�stopatoloj�k özell�klere dayanarak ep�tel veya karma ep�tel ve mezenk�mal alt t�pler olarak 

sınıflandırılır. Bu alt t�pler, kl�n�k Sonuçların yanı sıra h�stoloj�k, moleküler ve gen �fades� özell�kler�nde de farklılık göster�r.

Gen �fades�, C1 ve C2 olarak tanımlanan �k� tümör alt sınıfını tanımlamak �ç�n de kullanılmıştır. C1 tümörler�, fare 

karac�ğerler�nde geç fetal aşamalarda gözlenen gen �fades�ne vurgu yaparken, C2 hepatoblastomları daha olgunlaşmamış 

ve baskın olarak embr�yon�k b�r h�stot�p� n�telend�r�r. C2 hepatoblastomları, AFP ve s�tokerat�n 19 g�b� zayıf şek�lde ayırt 

ed�lm�ş, yüksek oranda prol�ferat�f ve agres�f ve aşırı �fade ed�c� karac�ğer progen�tör hücre bel�rteçler�d�r. C2 

hepatoblastomaların aks�ne, C1 hepatoblastomlardak� kanser hücreler�, daha az prol�ferat�ft�r ve olgun hepatos�t 

bel�rteçler�n�n �fade sev�yeler�n� göster�r. Ayrıca, C1 hepatoblastomlu hastalar, C2 hepatoblastomlu hastalardan daha �y� 

kl�n�k Sonuçlara sah�pt�r. Beta-katen�n mutasyonlarının oranı C1 ve C2 hepatoblastom alt t�pler�nde benzer olsa da, bu 

prote�n�n subselüler yerleş�m� �le �lg�l� öneml� b�r fark b�ld�r�lm�şt�r. Beta-katen�n ağırlıklı olarak nükleusta bulunur ve 

farklılaşmamış C2 tümörler�nde akt�ft�r, oysa C1 hepatoblastomlarda plazma zarına yakındır. Bu farklı lokal�zasyon, alt uç 

(downstream) hedefler�n�n farklı akt�vasyonuna yol açar: C1 tümörler�, GLUL, RHBG ve CYP2E1 ve CYP1A1 g�b� karac�ğer 

per�venöz bölgelerle �lg�l� genler� aşırı �fade eder. Ancak, C2 hepatoblastomları, EPCAM, GJA1 ve SUZ12 dah�l olmak üzere, 
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MYCN, BIRC5 (ant�apoptot�k prote�n� Surv�v�n'� kodlayan), NPM1, HDAC2 ve kök hücre �le �l�şk�l� genler�n �fadeler�n�n arttığını 

göster�r. Özell�kle, MYCN ve d�ğer MYC genler�n�n aşırı ekspresyonu ve MYC hedef genler�n�n sayısında artış C2 

hepatoblastomlarda gözlen�r. Bu bulgular doğrultusunda, farelerdek� MYC �le �ndüklenen hepatoblastom benzer� tümörler, 

�nsan C2 alt t�p�ne çarpıcı şek�lde benzemekted�r ve hepatoblastom hücreler�nde MYC'n�n deneysel �nh�b�syonu, �n v�vo 

olarak tümör�jenez� bozmuştur. Bu olaylar, hücre döngüsü kontrol noktalarının bozulmasıyla b�rl�kte, daha az farklılaşmış 

hepatoblastomların oluşumuna katkıda bulunur. Hastalığın bu durumu embr�yogenez boyunca �lerleyemeyen kök hücre-

lerden kaynaklanab�l�r. Çünkü bu hücreler kök hücrel�k (stemness)  �le �l�şk�l� genler� �fade ederler (örneğ�n AFP, AMPN, 

EPCAM, NANOG, POU5F1 (OCT4 olarak da b�l�n�r), SOX2, SOX9, BIRC5 ve SUZ12). Buna karşılık, fetal C1 hepatoblastom alt 

t�p�, Wnt-b-katen�n ve Notch s�nyal yollarının düzens�z �fades� �le b�potent hepatoblastlardan üret�leb�l�r [33].

Ayrıca b-katen�n, hepatoblastomdak� H�ppo s�nyal� g�b� d�ğer yollar �le b�rl�kte çalışır. Hepatoblastomlu hastaların 

tümör örnekler�nde b-katen�n ve anahtar H�ppo yolu prote�n� olan YAP1'�n nüklear lokal�zasyonu gözlen�r. Ayrıca, 

farelerde konst�tüt�f akt�f b-katen�n ve YAP1 formlarının aşırı �fade ed�lmeler�, hızlı b�r tümör gel�ş�m�ne yol açar. Bu 

tümörler, �nsan hepatoblastomunda görülen h�stoloj�k özell�kler� ve bel�rteçler� �fade etmekted�r [33].

4.2. Hepatosellüler kanser

HCC, dünya çapında en sık görülen altıncı kanser türüdür ve kansere bağlı ölümler�n üçüncü önde gelen neden�d�r. 

D�ğer kanserlerde olduğu g�b�, embr�yogenez sırasında öneml� olan s�nyal yolakları, karac�ğer hastalığı ve tümör�genez 

sırasında yen�den akt�ve olur. Bu özell�k aynı zamanda, HCC'de sıklıkla aşırı çalışan Wnt-b-katen�n yolu �ç�n de geçerl�d�r. 

Bu nedenle, HCC'ler�n %20-35'� genet�k mutasyonlara ve/veya bu düzenley�c� mekan�zmaya dah�l olan k�l�t genler�n 

anormal akt�vasyonuna sah�pt�r. Örneğ�n, CTNNB1'dek� mutasyonlar, hücre çoğalması, göçü ve metastazıyla �lg�l� genler�n 

transkr�ps�yonunu destekleyen b-katen�n stab�l�zasyonuna ve nükleer translokasyonuna yol açar. CTNNB1'de akt�ve 

ed�c� mutasyonlar, HCC'ler�n ~%8,5'�nde meydana gel�r. Her özel mutasyon, HCC veya hepatoselüler adenomu olan 

hastalarda farklı b�r b-katen�n akt�vasyon sev�yes� ve ayrıca farklı moleküler bel�rteçler (s�gnatures) serg�leyeb�l�r. AXIN1, 

HCC'ler�n %8'�nde mutasyona uğrar. Wnt yolağında yer alan d�ğer genler�n herb�r�, HCC'ler�n <%3'ünde mutasyona uğrar. 

Özell�kle, CTNNB1 mutasyonlarının sıklığı, HCC et�yoloj�s�ne bağlı olarak değ�ş�r. Hepat�t C v�rüsü (HCV) �le �l�şk�l� veya v�ral 

olmayan HCC'ler, Hepat�t B v�rüsüne (HBV) bağlı HCC'lerden (%11) daha yüksek CTNNB1 mutasyonlarına (sırasıyla %28 ve 

%26) sah�pt�r. Ayrıca, CTNBB1 mutasyonları alkolün neden olduğu HCC �le �l�şk�l�d�r (%42). AXIN1 mutasyonları, HBV �le 

�l�şk�l� HCC'lerde (%18), HCV �le �l�şk�l� veya v�ral olmayan HCC'lerde olduğundan daha sık görülür (sırasıyla %14 ve %8). 

Ayrıca, HBx ve uzun serp�şt�r�lm�ş element 1 (LINE1) d�z�s�n� �çeren b�r k�mer�k gen, HBV �le �l�şk�l� HCC'ler�n %23'ünde 

saptanmış ve b-katen�n transakt�vasyonu ve zayıf kl�n�k Sonuç �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r [33].

Wnt-b-katen�n yolağı b�leşenler�nde mutasyonların sıklığı, HCC'de b-katen�n s�nyal akt�vasyonunun olağandışı 

yaygınlığını tam olarak açıklayamamaktadır. DNA met�lasyonu, h�ston mod�fikasyonu veya kodlamayan RNA yoluyla 

yapılan ep�genet�k değ�ş�kl�kler de anormal Wnt-b-katen�n akt�vasyonuna katkıda bulunur. HCC'de, ep�genet�k 

mekan�zmalar Wnt-b-katen�n akt�vasyonunda rol oynar. Örneğ�n, kopyalanan ultra-korunmuş bölgeler (T-UCR'ler) 

olarak da b�l�nen uzun kodlayıcı olmayan RNA'lar (lncRNA'lar), Wnt-p-katen�n s�nyal aktarımının teşv�k ed�lmes�yle 

�l�şk�lend�r�lm�şt�r. Özell�kle, lncRNA uc.158−, hem HCC'lerde hem de CCA'larda kansere özgü b�r Wnt-b-katen�n s�nyal 

aracısıdır ve hücre ömrünü uzatır. Wnt l�gandları, HCC tümör hücreler� ve makrofajlar tarafından salgılanab�l�r. Ayrıca, Wnt 

l�gandlarının etk�s�n� veya FZD-LRP yardımcı reseptörler�n�n akt�v�tes�n� düzenleyen moleküller de farklı kanserler�n 

gel�ş�m�ne ve �lerlemes�nde rol alır. Örneğ�n Kall�stat�n, SFRP1, SFRP4 ve SFRP5 g�b� Wnt l�gandlarının farklı endojen 

�nh�b�törler�, �nsan HCC's�nde baskılanır. Bu �nh�b�törler, l�gandların Wnt reseptörler� �le etk�leş�m�n� teşv�k yoluyla b-

katen�n'� akt�ve eder [33].

4.3. Kolanj�yokars�nom (CCA)

CCA �k�nc� en sık görülen pr�mer karac�ğer kanser�d�r. Mevcut kemoterap� (s�splat�n-gems�tab�n rej�m�) �le ortalama 

sağkalımı b�r yıldan azdır. Bu kanser, b�l�yer farklılaşma bel�rteçler�n�n �fades�n� paylaşan heterojen b�r mal�gn tümör gru-

bunu �çer�r. HCC'ye benzer olarak, Wnt-b-katen�n s�nyal�n�n akt�vasyonu CCA tümörler�nde oldukça yaygındır ve tümör 

hücreler�n�n çoğalma ve hayatta kalması �le �l�şk�l�d�r. Bu nedenle, b�r �nsan CCA hücre hattında WNT2 veya CTNNBl'�n 

etk�s�zleşt�r�lmes� (knockdown), CCA hücre çoğalma hızını azaltmış ve apoptozu arttırmıştır. Ayrıca, b-katen�n'�n 

nükleusa lokal�zasyonunun artması ve plazma membranındak� prote�n sev�yeler�n�n azalması, CCA mal�gn�tes� �le 

koreled�r. CCA'da Wnt-b-katen�n akt�vasyonunun ep�genet�k etk� göstereb�l�r; çünkü bu s�nyal yolunun temel genler� 

HCC'de olduğundan daha az sıklıkla mutasyona uğramaktadır. Bu mutasyonlar arasında, AXIN1 (%4), APC (%2) ve 

CTNBB1 (%1,5) göze çarpmaktadır ve d�ğer genler daha az (<%1) mutasyona uğrar (DVL2, DVL3, FZD10, WNT10B ve 

WNT8B). SOX17, WNT3A, DKK2, SFRP1 ve SFRP2 de dah�l olmak üzere b�rçok Wnt-b-katen�n yolu �nh�b�törünün gen 

promotorları CCA tümör dokusu ve hücre hatlarında h�permet�llenm�şt�r. Bu genler�n bazılarının �fades�, CCA hücreler�n�n 

DNA met�ltransferaz �nh�b�törü, des�tab�n �le muameles�nden sonra yen�den mümkün olab�lmekted�r [33].

SOX17, kolanj�yos�t farklılaşmasında öneml� b�r transkr�ps�yon faktörüdür. Bu prote�n, s�tokerat�n 7 ve 19'un kazanımı 

ve korunmasını düzenler. SOX17, CCA'da baskılanır ve bu düşük SOX17 �fades�, tümör rezeks�yonundan sonra daha kötü 

Sonuçlar �le koreled�r. Böylece bu gen prognost�k b�r b�yobel�rteç olarak görev yapab�l�r. SOX17 ayrıca bu b�l�yer 

markörler�n ekspresyonunu ve �nsan CCA hücreler�nde pr�mer s�lyum uzunluğunu da ger� kazandırır [33].

CCA'lar desmoplast�k b�r stroma �le karakter�ze ed�l�r. Büyümüş fibröz ve bağ dokuda akt�ve ed�lm�ş makrofajlar b�r 

Wnt l�gand kaynağıdır ve CCA hücreler�nde b-katen�n akt�vasyonunu uyarırlar. Özell�kle Wnt7b m�ktarı, �nsan CCA 

tümörler�nde artış göster�r. Makrofajlar, bu Wnt7b l�gandının b�r�nc�l kaynağıdır [33].

Örneğ�n, CCA'nın çoklu �laçlara d�rençl� fenot�p�, b-katen�n ve P-gl�koprote�n�n�n m�ktarlarındak� artışla karakter�ze 

ed�l�r. P-gl�koprote�n, plazma membran bazlı b�r pompadır ve kemoterapöt�k ajanların hücre dışına atılması �ç�n 

öneml�d�r. Çoklu �laçlara d�rençl� b�r �nsan CCA hücre hattında, b-katen�n'�n susturulması �le P-gl�koprote�n� m�ktarı da 

azalmaktadır. Bazı genler�n CCA büyümes�, göçü ve kemod�rençl�l�ğ� üzer�ndek� pro-tümör�jen�k etk�s� kısmen bu gen 

ürünler�n�n Wnt-b-katen�n s�nyal yolağıyla etk�leş�mler�ne dayalıdır [33].

Ret�no�k as�t reseptörü g (RARg) �nsan CCA dokusunda poz�t�f düzenlen�r. Bu reseptörün artışı kötü tümör 

farklılaşması ve kötü prognoz g�b� kl�n�k özell�klerle koreled�r. RARg �fades� yüksek olan hastalarda amel�yat sonrası genel 

sağkalım süres�, CCA RARg ekspresyonu düşük olanlara göre, daha kısadır. RARg, b-katen�n'�n nükleusa translokas-

yonunu teşv�k eder ve böylel�kle CCA tümör hücres� çoğalmasını, göçünü, �st�lasını ve kemod�rençl�l�ğ�n� uyarır [33].

LKB1'�n baskılanması, Wnt-b-katen�n yolunun akt�vasyonu �le tümör hücres� büyümes�ne ve göçüne de yol açar.

Özetlen�rse, Wnt–b-katen�n, karac�ğer kars�nogenez�nde l�der b�r s�nyal yoludur. Tümör m�kroçevres�ne katkıları ve 

hepatoblastom ve CCA'nın patogenez� üzer�ne etk�s�n�n moleküler mekan�zmalar halen keşfed�lmey� beklemekted�r. 

Karac�ğer mal�gn�teler�nde Wnt-b-katen�n s�nyal yolunun �şlev�n�n çözülmes�, yen� terapöt�k stratej�lere ve b�reysel 

farmakogenom�k tedav�ler�n gel�şmes�ne yol açab�l�r [33].

5. Nükleus reseptörler�

Nüklear reseptör (NR) süper a�les�, 48 transkr�ps�yon faktöründen (TF) oluşur. Bu faktörler metabol�zma, üreme ve 

�nflamasyon g�b� b�yoloj�k akt�v�telerde öneml� b�r rol oynar. NR'ler�n çoğu endojen stero�d, ret�no�d ve fosfol�p�tler g�b� 

küçük l�pofil�k l�gandlarla düzenlen�r. A�lede ayrıca l�gandları henüz bel�rlenmem�ş olan “yet�m” üyeler� de var. L�gand 

bağlanması, reseptör �ç�ndek� konformasyon değ�ş�kl�kler�ne neden olur. Bu değ�ş�kl�kler, reseptörler�n genom boyunca 

spes�fik DNA d�z�ler�n� bağlamasını sağlar. Bundan sonra koregülatör prote�nler, kromat�n modelley�c�ler� ve genel 

transkr�ps�yon mekan�zması hedef gen �fades�n� akt�ve etmek veya baskılamak �ç�n bu DNA bölges�nde toplanır. NR'ler 

b�nlerce gen�n düzenlenmes�nden sorumludur ve anormal NR akt�v�tes� kanser, d�yabet ve kron�k enflamasyon g�b� sayısız 

hastalığa neden olab�lmekted�r [34].
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MYCN, BIRC5 (ant�apoptot�k prote�n� Surv�v�n'� kodlayan), NPM1, HDAC2 ve kök hücre �le �l�şk�l� genler�n �fadeler�n�n arttığını 

göster�r. Özell�kle, MYCN ve d�ğer MYC genler�n�n aşırı ekspresyonu ve MYC hedef genler�n�n sayısında artış C2 

hepatoblastomlarda gözlen�r. Bu bulgular doğrultusunda, farelerdek� MYC �le �ndüklenen hepatoblastom benzer� tümörler, 

�nsan C2 alt t�p�ne çarpıcı şek�lde benzemekted�r ve hepatoblastom hücreler�nde MYC'n�n deneysel �nh�b�syonu, �n v�vo 

olarak tümör�jenez� bozmuştur. Bu olaylar, hücre döngüsü kontrol noktalarının bozulmasıyla b�rl�kte, daha az farklılaşmış 

hepatoblastomların oluşumuna katkıda bulunur. Hastalığın bu durumu embr�yogenez boyunca �lerleyemeyen kök hücre-

lerden kaynaklanab�l�r. Çünkü bu hücreler kök hücrel�k (stemness)  �le �l�şk�l� genler� �fade ederler (örneğ�n AFP, AMPN, 

EPCAM, NANOG, POU5F1 (OCT4 olarak da b�l�n�r), SOX2, SOX9, BIRC5 ve SUZ12). Buna karşılık, fetal C1 hepatoblastom alt 

t�p�, Wnt-b-katen�n ve Notch s�nyal yollarının düzens�z �fades� �le b�potent hepatoblastlardan üret�leb�l�r [33].

Ayrıca b-katen�n, hepatoblastomdak� H�ppo s�nyal� g�b� d�ğer yollar �le b�rl�kte çalışır. Hepatoblastomlu hastaların 

tümör örnekler�nde b-katen�n ve anahtar H�ppo yolu prote�n� olan YAP1'�n nüklear lokal�zasyonu gözlen�r. Ayrıca, 

farelerde konst�tüt�f akt�f b-katen�n ve YAP1 formlarının aşırı �fade ed�lmeler�, hızlı b�r tümör gel�ş�m�ne yol açar. Bu 

tümörler, �nsan hepatoblastomunda görülen h�stoloj�k özell�kler� ve bel�rteçler� �fade etmekted�r [33].

4.2. Hepatosellüler kanser

HCC, dünya çapında en sık görülen altıncı kanser türüdür ve kansere bağlı ölümler�n üçüncü önde gelen neden�d�r. 

D�ğer kanserlerde olduğu g�b�, embr�yogenez sırasında öneml� olan s�nyal yolakları, karac�ğer hastalığı ve tümör�genez 

sırasında yen�den akt�ve olur. Bu özell�k aynı zamanda, HCC'de sıklıkla aşırı çalışan Wnt-b-katen�n yolu �ç�n de geçerl�d�r. 

Bu nedenle, HCC'ler�n %20-35'� genet�k mutasyonlara ve/veya bu düzenley�c� mekan�zmaya dah�l olan k�l�t genler�n 

anormal akt�vasyonuna sah�pt�r. Örneğ�n, CTNNB1'dek� mutasyonlar, hücre çoğalması, göçü ve metastazıyla �lg�l� genler�n 

transkr�ps�yonunu destekleyen b-katen�n stab�l�zasyonuna ve nükleer translokasyonuna yol açar. CTNNB1'de akt�ve 

ed�c� mutasyonlar, HCC'ler�n ~%8,5'�nde meydana gel�r. Her özel mutasyon, HCC veya hepatoselüler adenomu olan 

hastalarda farklı b�r b-katen�n akt�vasyon sev�yes� ve ayrıca farklı moleküler bel�rteçler (s�gnatures) serg�leyeb�l�r. AXIN1, 

HCC'ler�n %8'�nde mutasyona uğrar. Wnt yolağında yer alan d�ğer genler�n herb�r�, HCC'ler�n <%3'ünde mutasyona uğrar. 

Özell�kle, CTNNB1 mutasyonlarının sıklığı, HCC et�yoloj�s�ne bağlı olarak değ�ş�r. Hepat�t C v�rüsü (HCV) �le �l�şk�l� veya v�ral 

olmayan HCC'ler, Hepat�t B v�rüsüne (HBV) bağlı HCC'lerden (%11) daha yüksek CTNNB1 mutasyonlarına (sırasıyla %28 ve 

%26) sah�pt�r. Ayrıca, CTNBB1 mutasyonları alkolün neden olduğu HCC �le �l�şk�l�d�r (%42). AXIN1 mutasyonları, HBV �le 

�l�şk�l� HCC'lerde (%18), HCV �le �l�şk�l� veya v�ral olmayan HCC'lerde olduğundan daha sık görülür (sırasıyla %14 ve %8). 

Ayrıca, HBx ve uzun serp�şt�r�lm�ş element 1 (LINE1) d�z�s�n� �çeren b�r k�mer�k gen, HBV �le �l�şk�l� HCC'ler�n %23'ünde 

saptanmış ve b-katen�n transakt�vasyonu ve zayıf kl�n�k Sonuç �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r [33].

Wnt-b-katen�n yolağı b�leşenler�nde mutasyonların sıklığı, HCC'de b-katen�n s�nyal akt�vasyonunun olağandışı 

yaygınlığını tam olarak açıklayamamaktadır. DNA met�lasyonu, h�ston mod�fikasyonu veya kodlamayan RNA yoluyla 

yapılan ep�genet�k değ�ş�kl�kler de anormal Wnt-b-katen�n akt�vasyonuna katkıda bulunur. HCC'de, ep�genet�k 

mekan�zmalar Wnt-b-katen�n akt�vasyonunda rol oynar. Örneğ�n, kopyalanan ultra-korunmuş bölgeler (T-UCR'ler) 

olarak da b�l�nen uzun kodlayıcı olmayan RNA'lar (lncRNA'lar), Wnt-p-katen�n s�nyal aktarımının teşv�k ed�lmes�yle 

�l�şk�lend�r�lm�şt�r. Özell�kle, lncRNA uc.158−, hem HCC'lerde hem de CCA'larda kansere özgü b�r Wnt-b-katen�n s�nyal 

aracısıdır ve hücre ömrünü uzatır. Wnt l�gandları, HCC tümör hücreler� ve makrofajlar tarafından salgılanab�l�r. Ayrıca, Wnt 

l�gandlarının etk�s�n� veya FZD-LRP yardımcı reseptörler�n�n akt�v�tes�n� düzenleyen moleküller de farklı kanserler�n 

gel�ş�m�ne ve �lerlemes�nde rol alır. Örneğ�n Kall�stat�n, SFRP1, SFRP4 ve SFRP5 g�b� Wnt l�gandlarının farklı endojen 

�nh�b�törler�, �nsan HCC's�nde baskılanır. Bu �nh�b�törler, l�gandların Wnt reseptörler� �le etk�leş�m�n� teşv�k yoluyla b-

katen�n'� akt�ve eder [33].

4.3. Kolanj�yokars�nom (CCA)

CCA �k�nc� en sık görülen pr�mer karac�ğer kanser�d�r. Mevcut kemoterap� (s�splat�n-gems�tab�n rej�m�) �le ortalama 

sağkalımı b�r yıldan azdır. Bu kanser, b�l�yer farklılaşma bel�rteçler�n�n �fades�n� paylaşan heterojen b�r mal�gn tümör gru-

bunu �çer�r. HCC'ye benzer olarak, Wnt-b-katen�n s�nyal�n�n akt�vasyonu CCA tümörler�nde oldukça yaygındır ve tümör 

hücreler�n�n çoğalma ve hayatta kalması �le �l�şk�l�d�r. Bu nedenle, b�r �nsan CCA hücre hattında WNT2 veya CTNNBl'�n 

etk�s�zleşt�r�lmes� (knockdown), CCA hücre çoğalma hızını azaltmış ve apoptozu arttırmıştır. Ayrıca, b-katen�n'�n 

nükleusa lokal�zasyonunun artması ve plazma membranındak� prote�n sev�yeler�n�n azalması, CCA mal�gn�tes� �le 

koreled�r. CCA'da Wnt-b-katen�n akt�vasyonunun ep�genet�k etk� göstereb�l�r; çünkü bu s�nyal yolunun temel genler� 

HCC'de olduğundan daha az sıklıkla mutasyona uğramaktadır. Bu mutasyonlar arasında, AXIN1 (%4), APC (%2) ve 

CTNBB1 (%1,5) göze çarpmaktadır ve d�ğer genler daha az (<%1) mutasyona uğrar (DVL2, DVL3, FZD10, WNT10B ve 

WNT8B). SOX17, WNT3A, DKK2, SFRP1 ve SFRP2 de dah�l olmak üzere b�rçok Wnt-b-katen�n yolu �nh�b�törünün gen 

promotorları CCA tümör dokusu ve hücre hatlarında h�permet�llenm�şt�r. Bu genler�n bazılarının �fades�, CCA hücreler�n�n 

DNA met�ltransferaz �nh�b�törü, des�tab�n �le muameles�nden sonra yen�den mümkün olab�lmekted�r [33].

SOX17, kolanj�yos�t farklılaşmasında öneml� b�r transkr�ps�yon faktörüdür. Bu prote�n, s�tokerat�n 7 ve 19'un kazanımı 

ve korunmasını düzenler. SOX17, CCA'da baskılanır ve bu düşük SOX17 �fades�, tümör rezeks�yonundan sonra daha kötü 

Sonuçlar �le koreled�r. Böylece bu gen prognost�k b�r b�yobel�rteç olarak görev yapab�l�r. SOX17 ayrıca bu b�l�yer 

markörler�n ekspresyonunu ve �nsan CCA hücreler�nde pr�mer s�lyum uzunluğunu da ger� kazandırır [33].

CCA'lar desmoplast�k b�r stroma �le karakter�ze ed�l�r. Büyümüş fibröz ve bağ dokuda akt�ve ed�lm�ş makrofajlar b�r 

Wnt l�gand kaynağıdır ve CCA hücreler�nde b-katen�n akt�vasyonunu uyarırlar. Özell�kle Wnt7b m�ktarı, �nsan CCA 

tümörler�nde artış göster�r. Makrofajlar, bu Wnt7b l�gandının b�r�nc�l kaynağıdır [33].

Örneğ�n, CCA'nın çoklu �laçlara d�rençl� fenot�p�, b-katen�n ve P-gl�koprote�n�n�n m�ktarlarındak� artışla karakter�ze 

ed�l�r. P-gl�koprote�n, plazma membran bazlı b�r pompadır ve kemoterapöt�k ajanların hücre dışına atılması �ç�n 

öneml�d�r. Çoklu �laçlara d�rençl� b�r �nsan CCA hücre hattında, b-katen�n'�n susturulması �le P-gl�koprote�n� m�ktarı da 

azalmaktadır. Bazı genler�n CCA büyümes�, göçü ve kemod�rençl�l�ğ� üzer�ndek� pro-tümör�jen�k etk�s� kısmen bu gen 

ürünler�n�n Wnt-b-katen�n s�nyal yolağıyla etk�leş�mler�ne dayalıdır [33].

Ret�no�k as�t reseptörü g (RARg) �nsan CCA dokusunda poz�t�f düzenlen�r. Bu reseptörün artışı kötü tümör 

farklılaşması ve kötü prognoz g�b� kl�n�k özell�klerle koreled�r. RARg �fades� yüksek olan hastalarda amel�yat sonrası genel 

sağkalım süres�, CCA RARg ekspresyonu düşük olanlara göre, daha kısadır. RARg, b-katen�n'�n nükleusa translokas-

yonunu teşv�k eder ve böylel�kle CCA tümör hücres� çoğalmasını, göçünü, �st�lasını ve kemod�rençl�l�ğ�n� uyarır [33].

LKB1'�n baskılanması, Wnt-b-katen�n yolunun akt�vasyonu �le tümör hücres� büyümes�ne ve göçüne de yol açar.

Özetlen�rse, Wnt–b-katen�n, karac�ğer kars�nogenez�nde l�der b�r s�nyal yoludur. Tümör m�kroçevres�ne katkıları ve 

hepatoblastom ve CCA'nın patogenez� üzer�ne etk�s�n�n moleküler mekan�zmalar halen keşfed�lmey� beklemekted�r. 

Karac�ğer mal�gn�teler�nde Wnt-b-katen�n s�nyal yolunun �şlev�n�n çözülmes�, yen� terapöt�k stratej�lere ve b�reysel 

farmakogenom�k tedav�ler�n gel�şmes�ne yol açab�l�r [33].

5. Nükleus reseptörler�

Nüklear reseptör (NR) süper a�les�, 48 transkr�ps�yon faktöründen (TF) oluşur. Bu faktörler metabol�zma, üreme ve 

�nflamasyon g�b� b�yoloj�k akt�v�telerde öneml� b�r rol oynar. NR'ler�n çoğu endojen stero�d, ret�no�d ve fosfol�p�tler g�b� 

küçük l�pofil�k l�gandlarla düzenlen�r. A�lede ayrıca l�gandları henüz bel�rlenmem�ş olan “yet�m” üyeler� de var. L�gand 

bağlanması, reseptör �ç�ndek� konformasyon değ�ş�kl�kler�ne neden olur. Bu değ�ş�kl�kler, reseptörler�n genom boyunca 

spes�fik DNA d�z�ler�n� bağlamasını sağlar. Bundan sonra koregülatör prote�nler, kromat�n modelley�c�ler� ve genel 

transkr�ps�yon mekan�zması hedef gen �fades�n� akt�ve etmek veya baskılamak �ç�n bu DNA bölges�nde toplanır. NR'ler 

b�nlerce gen�n düzenlenmes�nden sorumludur ve anormal NR akt�v�tes� kanser, d�yabet ve kron�k enflamasyon g�b� sayısız 

hastalığa neden olab�lmekted�r [34].
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5.1. Nükleer Reseptör Süper A�les�n�n Yed� Alt A�les�

Alt grup 0: Bu grup, X kromozomunda at�p�k NR'ler�, doza duyarlı c�ns�yet reversal adrenal h�poplaz�s�n�n konjen�tal 

kr�t�k bölges�n�, X 1 kromozomu, Gene 1 (DAX) ve küçük heterod�mer partner� (SHP) �çer�r. Bu �k� prote�n, yapılarında 

benzers�zd�r ve sadece a�len�n ger� kalanıyla tutarlı b�r şek�lde katlanan b�r l�gand bağlama doma�n�ne (LBD) sah�pt�r. 

LBD'ler� ayrıca NR koakt�vatörler�nde yaygın olarak görülen mot�fler� de �çer�r. Bu mot�fler, transkr�ps�yonu düzenlemek 

�ç�n d�ğer NR LBD'lerle etk�leş�me g�rer [34].

Alt grup 1: Bu büyük a�le, t�ro�d hormon reseptörler� (TR), ret�no�k as�t reseptörler� (RAR), peroks�zom prol�feratör 

akt�fleşt�r�c� reseptörler (PPAR), revers-Erb reseptörler� (REV-ERB), ret�no�k as�tle �lg�l� reseptörler (ROR), farneso�d X 

reseptörler� (FXR), karac�ğer X reseptörler� (LXR) ve D v�tam�n� reseptörler�nden (VDR) oluşur. Bu reseptörler t�ro�d 

hormonu, yağ as�tler�, safra as�tler� ve steroller g�b� çeş�tl� l�pofil�k s�nyal moleküller� tarafından düzenlen�r.

Alt grup 2: Bu alt a�le, ret�no�d X reseptörler� (RXR), tavuk ovalbum�n üst uç (upstream) promotörü transkr�ps�yon 

faktörler� (COUP-TF) ve hepatos�t nükleer Faktörü 4 (HNF4) g�b� yet�m (orphan) reseptörler� �çer�r. Bu yet�mler�n tümü yağ 

as�tler�ne bağlanmaktadır. Bununla b�rl�kte, bu l�gandların d�nam�k l�gand odaklı regülasyonda b�r rolü olup olmadığı açık 

değ�ld�r. RXR özell�kle öneml�d�r; çünkü b�rçok NR �le heterod�mer�k kompleksler oluşturur ve l�gandı, 9-c�s ret�no�k as�tt�r.

Alt grup 3: Bu grup metabol�k, üreme ve gel�ş�m süreçler�n�n ana düzenley�c�ler� olan stero�d reseptörler�n� (SR'ler) 

�çer�r. SR a�les�, androjen reseptörü (AR), progesteron reseptörü (PR), glukokort�ko�d reseptörü (GR), m�neraklokort�ko�d 

reseptörü (MR) ve �k� östrojen reseptörünü (ERa ve ERb) �çer�r. Kort�zol ve östrojen g�b� kolesterol kaynaklı hormonlar, 

SR'ler� doğrudan bağlanma yoluyla düzenler.

Alt grup 4: Bu grup, yet�m nükleer reseptörler�, s�n�r büyüme Faktörü 1B'y� (NGF1-B), nurr benzer� Faktör-1'� 

(NURR1) ve nöron türevl� yet�m Reseptör-1'� (NOR-1) �çer�r. Bu prote�nler, nöron gel�ş�m� ve bakımı �ç�n gerekl�d�r.

Alt grup 5: Bu grup stero�dojen�k Faktör 1 (SF-1) ve karac�ğer reseptörü Homolog-1 (LRH-1) �çer�r. Bu prote�nler 

ayrıca fosfol�p�tler tarafından da düzenleneb�l�r. LRH-1 ve SF-1 gel�ş�m ve metabol�zma �ç�n hayat� öneme sah�pt�r.

Alt grup 6: Bu grup öksüz germ hücre nükleer faktörünü (GCNF) �çer�r. Gel�ş�mde kr�t�k b�r rolü vardır. Bu prote�n, 

LBD's�ndek� kr�t�k b�r fark neden�yle kend� kategor�s�nde kalır; HR (AF-H) akt�vatör fonks�yonunu �çermez ve gen 

susturmayı tet�kled�ğ� b�l�nmekted�r.

Şek�l 7. NR s�nyal �let�m mekan�zmaları-

nın şeması. (A) T�p I reseptörler�, şaperon pro-

te�nler� �le kompleks hal�nde s�toplazmada (C) 

bulunur. L�gand bağlanması üzer�ne (altıgen), 

reseptör bu kompleksten salınır ve transkr�ps�-

yonu düzenlemek �ç�n nükleusa (N) geçt�kten 

sonra b�r homod�mer formunda pal�ndrom�k 

hormon cevabı elemanlarına (HRE'ler) bağlanır. 

(B) T�p II reseptörler� nükleusta lokal�zed�r. L�-

gandın bağlanmadığı durumlarda, korepresör 

prote�nlerle etk�leş�me g�rerler; ancak, l�gand 

bağlanması üzer�ne koakt�vatörlerle b�rleş�rler. 

Bu gruptak� NR'ler genell�kle RXR heterod�-

mer�k kompleksler� oluşturur. (C) T�p II resep-

törler�ne benzer şek�lde, T�p III reseptörler� 

nükleusta bulunur ve koakt�vatörlere bağlan-

dıktan sonra tekrarlı HRE'lere homod�mer for-

munda bağlanırlar. (D) T�p IV reseptör mono-

merler� HRE'lere bağlanır. Bunun dışında T�p III �le aynı özell�kler� paylaşırlar [34].

5.2. Nükleer Reseptör S�nyal�

Nükleus reseptörler� etk� mekan�zmalarına göre dört alt t�pte (I-IV) sınıflandırılmıştır (Şek�l 7) [34].

T�p I NR: Bu grubun reseptörler� SR'd�r ve östrojen, androjen, progestagen ve kort�ko�d g�b� kolesterol kaynaklı 

stero�d hormonlarla akt�ve ed�l�r. Bu reseptörler, şaperon prote�nler�ne bağlınarak s�toplazmadan �zole ed�l�rler. L�gand 

akt�vasyonu üzer�ne nükleusa geçerler. Nükleusta RE'lere genell�kle homod�mer formda bağlanırlar (Şek�l 7A).

T�p II NR: RAR ve LXR g�b� bu t�p reseptörler, akt�fleşt�r�c� l�gandın varlığından bağımsız olarak çoğunlukla nükleusta 

tutulur. L�gandın bağlanması üzer�ne, korepresörden ayrılır ve ortak akt�vatörlere ve transkr�ps�yon kompleks�ne 

bağlanırlar. Bu reseptörler yaygın olarak RE'ler üzer�nde RXR heterod�merler� oluşturur (Şek�l 7B).

T�p III NR: VDR g�b� bu NR t�p�, T�p II NR'lere benzer b�r etk� mekan�zmasına sah�pt�r. RE'ler üzer�nde homod�merler 

oluştururlar (Şek�l 7C).

T�p IV NR: Bu NR t�p�, T�p II NR'lere benzer b�r etk� mekan�zmasına sah�pt�r. DNA'ya monomer formunda bağlanırlar 

(Şek�l 7D). Örnekler� arasında LRH-1 ve SF-1 yer alır.

5.3. Transakt�vasyon ve transrepresyon

NR'ler, n�hayet�nde spes�fik gen programlarının akt�vasyonu veya baskılanmasıyla Sonuçlanan b�rçok farklı 

mekan�zma yoluyla transkr�ps�yonu modüle eder. Yukarıda bel�rt�ld�ğ� g�b�, transkr�ps�yon akt�vasyonu, b�r akt�f durumu 

stab�l�ze eden l�gand bağlanması �le gerçekleşt�r�l�r. Bu durumda, NR'ler ko-akt�fleşt�r�c� �skele prote�nler�n� kullanır. Daha 

sonra h�ston aset�l transferazlar (HAT'ler) veya h�ston met�l transferazlar (HMT'ler) g�b� h�ston mod�fiye ed�c� enz�mler �le 

büyük prote�n kompleksler� oluştururlar. Bu akt�v�teler kromat�n�n açılmasını kolaylaştırır ve onu �lave düzenley�c� 

prote�nlere er�ş�leb�l�r hale get�r�rler. Son olarak, genel transkr�ps�yon mekan�zması ve RNA Pol�meraz II, transkr�ps�yonu 

başlatmak �ç�n toplanır (Şek�l. 8A). Öte yandan NR'ler �k� farklı mekan�zma �le transkr�ps�yonu baskılayab�lmekted�r. İlk 

olarak, T�p II-IV reseptörler�nde olduğu g�b� apo durumda korepresörlere bağlanab�l�rler. Bu korepresör prote�nler, h�ston 

deaset�lazlar (HDAC'ler) g�b� h�ston mod�fiye ed�c� enz�mler� bölgeye toplar (Şek�l 8B). İk�nc�s�nde, NR'ler “negat�f DNA 

yanıt elemanları” �le etk�leş�me g�reb�l�r. Bu elemanlara bağlanma, transkr�ps�yonun engellenmes�n� kolaylaştırır [34].

Şek�l 8. NR'ler hem transkr�ps�yonu akt�ve eder hem de bastırır. (A) Gen �fades�n� başlatmak �ç�n NR'ler (mav�), DNA cevap elemanları �le 
etk�leş�me g�rer. DNA'ya bağlı NR'ler, sırayla h�ston düzenley�c� enz�mler� alan ko-akt�vatör prote�nler� (koyu mor) toplar. Bu h�ston 
mod�fiye ed�c� enz�mler, h�ston kuyruklarını aset�lleyen h�ston aset�lazlardır (yeş�l). Bu mod�fikasyon, akt�f kromat�n�n b�r �şaret�d�r. 
Sonuçta, genel transkr�ps�yon kompleksler� ve RNA Pol�meraz Pol II (gr�), gen �fades�n� başlatmak �ç�n toplanır. (B) Transkr�ps�yonu 
baskılamak �ç�n, NR'ler korepresör prote�nler� bölgeye toplar (turuncu). Bu prote�nler h�ston aset�lasyonunu ters�ne çev�ren ve kromat�n 
er�ş�leb�l�rl�ğ�n� kısıtlayan başka h�ston deaset�lazları (kırmızı) kullanır. Kormozom kondansasyonu, transkr�ps�yon komplekes�n�n 
DNA'ya er�ş�m�n� önler ve böylece gen �fades� transkr�ps�yon düzey�nde baskılanır [34].

5.4. Kr�t�k Farmasöt�k Hedefler Olarak Nükleer Reseptörler

Bozuk nükleer reseptör s�nyal �let�m� kanser, d�yabet, obez�te g�b� sayısız hastalık durumuna katkıda bulunur. Bu 

nedenle, NR'ler başlıca farmasöt�k hedeflerd�r. NR b�yoloj�s�n�n gen�ş kapsamı ve karmaşıklığı neden�yle, l�gand 

tasarlamanın zor olduğu kanıtlanmıştır. Y�ne de, NR hedefl� l�gandlar mevcut FDA onaylı �laçların% 10-% 20's�n� 

oluşturmaktadır ve dünya çapında yıllık 30 m�lyar dolarlık b�r p�yasaya sah�pt�r. NR l�gandlarını tanımlamak �ç�n �k� ana 
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5.1. Nükleer Reseptör Süper A�les�n�n Yed� Alt A�les�

Alt grup 0: Bu grup, X kromozomunda at�p�k NR'ler�, doza duyarlı c�ns�yet reversal adrenal h�poplaz�s�n�n konjen�tal 

kr�t�k bölges�n�, X 1 kromozomu, Gene 1 (DAX) ve küçük heterod�mer partner� (SHP) �çer�r. Bu �k� prote�n, yapılarında 

benzers�zd�r ve sadece a�len�n ger� kalanıyla tutarlı b�r şek�lde katlanan b�r l�gand bağlama doma�n�ne (LBD) sah�pt�r. 

LBD'ler� ayrıca NR koakt�vatörler�nde yaygın olarak görülen mot�fler� de �çer�r. Bu mot�fler, transkr�ps�yonu düzenlemek 

�ç�n d�ğer NR LBD'lerle etk�leş�me g�rer [34].

Alt grup 1: Bu büyük a�le, t�ro�d hormon reseptörler� (TR), ret�no�k as�t reseptörler� (RAR), peroks�zom prol�feratör 

akt�fleşt�r�c� reseptörler (PPAR), revers-Erb reseptörler� (REV-ERB), ret�no�k as�tle �lg�l� reseptörler (ROR), farneso�d X 

reseptörler� (FXR), karac�ğer X reseptörler� (LXR) ve D v�tam�n� reseptörler�nden (VDR) oluşur. Bu reseptörler t�ro�d 

hormonu, yağ as�tler�, safra as�tler� ve steroller g�b� çeş�tl� l�pofil�k s�nyal moleküller� tarafından düzenlen�r.

Alt grup 2: Bu alt a�le, ret�no�d X reseptörler� (RXR), tavuk ovalbum�n üst uç (upstream) promotörü transkr�ps�yon 

faktörler� (COUP-TF) ve hepatos�t nükleer Faktörü 4 (HNF4) g�b� yet�m (orphan) reseptörler� �çer�r. Bu yet�mler�n tümü yağ 

as�tler�ne bağlanmaktadır. Bununla b�rl�kte, bu l�gandların d�nam�k l�gand odaklı regülasyonda b�r rolü olup olmadığı açık 

değ�ld�r. RXR özell�kle öneml�d�r; çünkü b�rçok NR �le heterod�mer�k kompleksler oluşturur ve l�gandı, 9-c�s ret�no�k as�tt�r.

Alt grup 3: Bu grup metabol�k, üreme ve gel�ş�m süreçler�n�n ana düzenley�c�ler� olan stero�d reseptörler�n� (SR'ler) 

�çer�r. SR a�les�, androjen reseptörü (AR), progesteron reseptörü (PR), glukokort�ko�d reseptörü (GR), m�neraklokort�ko�d 

reseptörü (MR) ve �k� östrojen reseptörünü (ERa ve ERb) �çer�r. Kort�zol ve östrojen g�b� kolesterol kaynaklı hormonlar, 

SR'ler� doğrudan bağlanma yoluyla düzenler.

Alt grup 4: Bu grup, yet�m nükleer reseptörler�, s�n�r büyüme Faktörü 1B'y� (NGF1-B), nurr benzer� Faktör-1'� 

(NURR1) ve nöron türevl� yet�m Reseptör-1'� (NOR-1) �çer�r. Bu prote�nler, nöron gel�ş�m� ve bakımı �ç�n gerekl�d�r.

Alt grup 5: Bu grup stero�dojen�k Faktör 1 (SF-1) ve karac�ğer reseptörü Homolog-1 (LRH-1) �çer�r. Bu prote�nler 

ayrıca fosfol�p�tler tarafından da düzenleneb�l�r. LRH-1 ve SF-1 gel�ş�m ve metabol�zma �ç�n hayat� öneme sah�pt�r.

Alt grup 6: Bu grup öksüz germ hücre nükleer faktörünü (GCNF) �çer�r. Gel�ş�mde kr�t�k b�r rolü vardır. Bu prote�n, 

LBD's�ndek� kr�t�k b�r fark neden�yle kend� kategor�s�nde kalır; HR (AF-H) akt�vatör fonks�yonunu �çermez ve gen 

susturmayı tet�kled�ğ� b�l�nmekted�r.

Şek�l 7. NR s�nyal �let�m mekan�zmaları-

nın şeması. (A) T�p I reseptörler�, şaperon pro-

te�nler� �le kompleks hal�nde s�toplazmada (C) 

bulunur. L�gand bağlanması üzer�ne (altıgen), 

reseptör bu kompleksten salınır ve transkr�ps�-

yonu düzenlemek �ç�n nükleusa (N) geçt�kten 

sonra b�r homod�mer formunda pal�ndrom�k 

hormon cevabı elemanlarına (HRE'ler) bağlanır. 

(B) T�p II reseptörler� nükleusta lokal�zed�r. L�-

gandın bağlanmadığı durumlarda, korepresör 

prote�nlerle etk�leş�me g�rerler; ancak, l�gand 

bağlanması üzer�ne koakt�vatörlerle b�rleş�rler. 

Bu gruptak� NR'ler genell�kle RXR heterod�-

mer�k kompleksler� oluşturur. (C) T�p II resep-

törler�ne benzer şek�lde, T�p III reseptörler� 

nükleusta bulunur ve koakt�vatörlere bağlan-

dıktan sonra tekrarlı HRE'lere homod�mer for-

munda bağlanırlar. (D) T�p IV reseptör mono-

merler� HRE'lere bağlanır. Bunun dışında T�p III �le aynı özell�kler� paylaşırlar [34].

5.2. Nükleer Reseptör S�nyal�

Nükleus reseptörler� etk� mekan�zmalarına göre dört alt t�pte (I-IV) sınıflandırılmıştır (Şek�l 7) [34].

T�p I NR: Bu grubun reseptörler� SR'd�r ve östrojen, androjen, progestagen ve kort�ko�d g�b� kolesterol kaynaklı 

stero�d hormonlarla akt�ve ed�l�r. Bu reseptörler, şaperon prote�nler�ne bağlınarak s�toplazmadan �zole ed�l�rler. L�gand 

akt�vasyonu üzer�ne nükleusa geçerler. Nükleusta RE'lere genell�kle homod�mer formda bağlanırlar (Şek�l 7A).

T�p II NR: RAR ve LXR g�b� bu t�p reseptörler, akt�fleşt�r�c� l�gandın varlığından bağımsız olarak çoğunlukla nükleusta 

tutulur. L�gandın bağlanması üzer�ne, korepresörden ayrılır ve ortak akt�vatörlere ve transkr�ps�yon kompleks�ne 

bağlanırlar. Bu reseptörler yaygın olarak RE'ler üzer�nde RXR heterod�merler� oluşturur (Şek�l 7B).

T�p III NR: VDR g�b� bu NR t�p�, T�p II NR'lere benzer b�r etk� mekan�zmasına sah�pt�r. RE'ler üzer�nde homod�merler 

oluştururlar (Şek�l 7C).

T�p IV NR: Bu NR t�p�, T�p II NR'lere benzer b�r etk� mekan�zmasına sah�pt�r. DNA'ya monomer formunda bağlanırlar 

(Şek�l 7D). Örnekler� arasında LRH-1 ve SF-1 yer alır.

5.3. Transakt�vasyon ve transrepresyon

NR'ler, n�hayet�nde spes�fik gen programlarının akt�vasyonu veya baskılanmasıyla Sonuçlanan b�rçok farklı 

mekan�zma yoluyla transkr�ps�yonu modüle eder. Yukarıda bel�rt�ld�ğ� g�b�, transkr�ps�yon akt�vasyonu, b�r akt�f durumu 

stab�l�ze eden l�gand bağlanması �le gerçekleşt�r�l�r. Bu durumda, NR'ler ko-akt�fleşt�r�c� �skele prote�nler�n� kullanır. Daha 

sonra h�ston aset�l transferazlar (HAT'ler) veya h�ston met�l transferazlar (HMT'ler) g�b� h�ston mod�fiye ed�c� enz�mler �le 

büyük prote�n kompleksler� oluştururlar. Bu akt�v�teler kromat�n�n açılmasını kolaylaştırır ve onu �lave düzenley�c� 

prote�nlere er�ş�leb�l�r hale get�r�rler. Son olarak, genel transkr�ps�yon mekan�zması ve RNA Pol�meraz II, transkr�ps�yonu 

başlatmak �ç�n toplanır (Şek�l. 8A). Öte yandan NR'ler �k� farklı mekan�zma �le transkr�ps�yonu baskılayab�lmekted�r. İlk 

olarak, T�p II-IV reseptörler�nde olduğu g�b� apo durumda korepresörlere bağlanab�l�rler. Bu korepresör prote�nler, h�ston 

deaset�lazlar (HDAC'ler) g�b� h�ston mod�fiye ed�c� enz�mler� bölgeye toplar (Şek�l 8B). İk�nc�s�nde, NR'ler “negat�f DNA 

yanıt elemanları” �le etk�leş�me g�reb�l�r. Bu elemanlara bağlanma, transkr�ps�yonun engellenmes�n� kolaylaştırır [34].

Şek�l 8. NR'ler hem transkr�ps�yonu akt�ve eder hem de bastırır. (A) Gen �fades�n� başlatmak �ç�n NR'ler (mav�), DNA cevap elemanları �le 
etk�leş�me g�rer. DNA'ya bağlı NR'ler, sırayla h�ston düzenley�c� enz�mler� alan ko-akt�vatör prote�nler� (koyu mor) toplar. Bu h�ston 
mod�fiye ed�c� enz�mler, h�ston kuyruklarını aset�lleyen h�ston aset�lazlardır (yeş�l). Bu mod�fikasyon, akt�f kromat�n�n b�r �şaret�d�r. 
Sonuçta, genel transkr�ps�yon kompleksler� ve RNA Pol�meraz Pol II (gr�), gen �fades�n� başlatmak �ç�n toplanır. (B) Transkr�ps�yonu 
baskılamak �ç�n, NR'ler korepresör prote�nler� bölgeye toplar (turuncu). Bu prote�nler h�ston aset�lasyonunu ters�ne çev�ren ve kromat�n 
er�ş�leb�l�rl�ğ�n� kısıtlayan başka h�ston deaset�lazları (kırmızı) kullanır. Kormozom kondansasyonu, transkr�ps�yon komplekes�n�n 
DNA'ya er�ş�m�n� önler ve böylece gen �fades� transkr�ps�yon düzey�nde baskılanır [34].

5.4. Kr�t�k Farmasöt�k Hedefler Olarak Nükleer Reseptörler

Bozuk nükleer reseptör s�nyal �let�m� kanser, d�yabet, obez�te g�b� sayısız hastalık durumuna katkıda bulunur. Bu 

nedenle, NR'ler başlıca farmasöt�k hedeflerd�r. NR b�yoloj�s�n�n gen�ş kapsamı ve karmaşıklığı neden�yle, l�gand 

tasarlamanın zor olduğu kanıtlanmıştır. Y�ne de, NR hedefl� l�gandlar mevcut FDA onaylı �laçların% 10-% 20's�n� 

oluşturmaktadır ve dünya çapında yıllık 30 m�lyar dolarlık b�r p�yasaya sah�pt�r. NR l�gandlarını tanımlamak �ç�n �k� ana 
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yaklaşım vardır. İlk önce, NR l�gandları, �nsan doku özler�nden �zole ed�ld�. Örneğ�n, böbreküstü bez� araştırmaları, �lt�habı 

bloke etmede etk�l� b�r b�leş�ğ�n bulunmasına yol açtı. Bu b�leş�ğ�n daha sonra GR �ç�n endojen l�gand olan kort�zol olduğu 

keşfed�ld�. Daha sonra, kort�zol sentez�, deksametazon ve predn�zolonun sentet�k b�leş�kler�n�n gel�şmes�ne yol açtı. Yen� 

nes�l NR l�gandları, “seç�c� nüklear reseptör modülatörler�” olarak adlandırılır. Bunların NR'ye özgü olması n�yetlenm�şt�r. 

Gelecekte bu g�b� l�gandların ER, AR ve GR'y� hedeflemede oldukça faydalı olacağı umulmaktadır [34].

6. Sonuç

Hücre yüzey�nde bulunan reseptör t�roz�n k�nazlar (RTK'lar) �lk hücre dışı s�nyal alıcılarıdır ve bu prote�nler� kodlayan 

genler çoğunlukla protoonkogen sınıfına g�rmekted�r. Akt�vasyonları hücren�n büyümes�n�, çoğalmasını ve hayatta 

kalmasını etk�ler. Örneğ�n, PI3K'da, katal�t�k alt b�r�m p110a �zoformunu kodlayan PIK3CA gen�nde mutasyonlar 

yumurtalık kanser�, kolorektal kanser, gl�oblastom, m�de kanser�, meme kanser� ve akc�ğer kanser� �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r. 

Yolağın alt ucuna doğru daha z�yade tümör supresör gen ürünler� yer almakta ve �lg�l� genlerdek� mutasyon sıklığı da 

azalmaktadır. Buradan reseptör k�nazlarla başlayan s�nyal yolaklarında mutasyon şansının yolağın alt ucuna doğru 

azaldığı sonucu çıkarılab�l�r. Son zamanlarda PIK3CA'nın aslında tüm kanserlerde mutasyonlar ve ampl�fikasyonlarla en 

değ�şm�ş onkogen olduğu varsayılmaktadır. Benzer şek�lde, P85a alt b�r�m�n� kodlayan genlerde meydana gelen 

onkojen�k mutasyonların, p110'u akt�ve ederek veya PTEN'� �nh�be ederek PI3K/AKT yolağının akt�vasyonunu 

hedefleyeb�ld�ğ� b�l�nmekted�r. AKT1 tüm dokularda bulunur ve apoptoz önleme ve hücre sağkalımının uyarılması g�b� 

çeş�tl� hücre süreçler�nde yer alır. Böylel�kle b�r protoonkogen �şlev� görür. Özetlen�rse, t�roz�n k�naz reseptörü, PI3K/P110 

alt b�r�m� veya AKT'n�n kend�s� g�b� çeş�tl� PI3K/AKT s�nyal yolu b�leşenler�nde meydana gelen kusurlar anormal s�nyal 

akt�v�teler� �le Sonuçlanmakta ve b�rçok �nsan hastalığının oluşmasına yol açmaktadır. 

PI3K yolağını bloke eden l�p�d fosfataz PTEN, tüm kanserlerde p53'ten sonra en çok mutasyona uğramış veya yok 

olmuş tümör baskılayıcıdır. PTEN hamartoma tümör sendromu (PHTS), PTEN eşey hücre hattı mutasyonlarının neden 

olduğu oldukça değ�şken kl�n�k bulgulara sah�p, nad�r b�r hastalık spektrumunun ortak b�r ter�m�d�r. Karakter�st�k 

semptomlar arasında bey�n büyümes�, nörogel�ş�m anormall�kler�, çoğul hamartomlar ve d�ğer �y� huylu lezyonların yanı 

sıra bazı kanser formları �ç�n yüksek r�sk bulunmaktadır.

Bölümde yer ver�len b�lg�ler�n tümünden yola çıkıldığında reseptör k�nazlarla başlayan s�nyal aktarım yolaklarında 

yer alan efektör moleküller�n farmasöt�k bakımdan daha kolay, organ gel�ş�m� ve büyüklüğünü kontrol eden Wnt ve H�ppo 

g�b� yolaklarda yer alan efektör moleküller�n �se daha zor hedefler olduğu sonucu çıkarılab�l�r. Öte yandan nükleus 

reseptör s�nyal aktarımında yer alan efektör moleküller�n en kolay hedefler� teşk�l edeb�leceğ� ancak bunlara �l�şk�n 

araştırmaların henüz başlangıç noktasında olunduğu anlaşılmaktadır.
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yaklaşım vardır. İlk önce, NR l�gandları, �nsan doku özler�nden �zole ed�ld�. Örneğ�n, böbreküstü bez� araştırmaları, �lt�habı 

bloke etmede etk�l� b�r b�leş�ğ�n bulunmasına yol açtı. Bu b�leş�ğ�n daha sonra GR �ç�n endojen l�gand olan kort�zol olduğu 

keşfed�ld�. Daha sonra, kort�zol sentez�, deksametazon ve predn�zolonun sentet�k b�leş�kler�n�n gel�şmes�ne yol açtı. Yen� 

nes�l NR l�gandları, “seç�c� nüklear reseptör modülatörler�” olarak adlandırılır. Bunların NR'ye özgü olması n�yetlenm�şt�r. 

Gelecekte bu g�b� l�gandların ER, AR ve GR'y� hedeflemede oldukça faydalı olacağı umulmaktadır [34].

6. Sonuç

Hücre yüzey�nde bulunan reseptör t�roz�n k�nazlar (RTK'lar) �lk hücre dışı s�nyal alıcılarıdır ve bu prote�nler� kodlayan 

genler çoğunlukla protoonkogen sınıfına g�rmekted�r. Akt�vasyonları hücren�n büyümes�n�, çoğalmasını ve hayatta 

kalmasını etk�ler. Örneğ�n, PI3K'da, katal�t�k alt b�r�m p110a �zoformunu kodlayan PIK3CA gen�nde mutasyonlar 

yumurtalık kanser�, kolorektal kanser, gl�oblastom, m�de kanser�, meme kanser� ve akc�ğer kanser� �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r. 

Yolağın alt ucuna doğru daha z�yade tümör supresör gen ürünler� yer almakta ve �lg�l� genlerdek� mutasyon sıklığı da 

azalmaktadır. Buradan reseptör k�nazlarla başlayan s�nyal yolaklarında mutasyon şansının yolağın alt ucuna doğru 

azaldığı sonucu çıkarılab�l�r. Son zamanlarda PIK3CA'nın aslında tüm kanserlerde mutasyonlar ve ampl�fikasyonlarla en 

değ�şm�ş onkogen olduğu varsayılmaktadır. Benzer şek�lde, P85a alt b�r�m�n� kodlayan genlerde meydana gelen 

onkojen�k mutasyonların, p110'u akt�ve ederek veya PTEN'� �nh�be ederek PI3K/AKT yolağının akt�vasyonunu 

hedefleyeb�ld�ğ� b�l�nmekted�r. AKT1 tüm dokularda bulunur ve apoptoz önleme ve hücre sağkalımının uyarılması g�b� 

çeş�tl� hücre süreçler�nde yer alır. Böylel�kle b�r protoonkogen �şlev� görür. Özetlen�rse, t�roz�n k�naz reseptörü, PI3K/P110 

alt b�r�m� veya AKT'n�n kend�s� g�b� çeş�tl� PI3K/AKT s�nyal yolu b�leşenler�nde meydana gelen kusurlar anormal s�nyal 

akt�v�teler� �le Sonuçlanmakta ve b�rçok �nsan hastalığının oluşmasına yol açmaktadır. 

PI3K yolağını bloke eden l�p�d fosfataz PTEN, tüm kanserlerde p53'ten sonra en çok mutasyona uğramış veya yok 

olmuş tümör baskılayıcıdır. PTEN hamartoma tümör sendromu (PHTS), PTEN eşey hücre hattı mutasyonlarının neden 

olduğu oldukça değ�şken kl�n�k bulgulara sah�p, nad�r b�r hastalık spektrumunun ortak b�r ter�m�d�r. Karakter�st�k 

semptomlar arasında bey�n büyümes�, nörogel�ş�m anormall�kler�, çoğul hamartomlar ve d�ğer �y� huylu lezyonların yanı 

sıra bazı kanser formları �ç�n yüksek r�sk bulunmaktadır.

Bölümde yer ver�len b�lg�ler�n tümünden yola çıkıldığında reseptör k�nazlarla başlayan s�nyal aktarım yolaklarında 

yer alan efektör moleküller�n farmasöt�k bakımdan daha kolay, organ gel�ş�m� ve büyüklüğünü kontrol eden Wnt ve H�ppo 

g�b� yolaklarda yer alan efektör moleküller�n �se daha zor hedefler olduğu sonucu çıkarılab�l�r. Öte yandan nükleus 

reseptör s�nyal aktarımında yer alan efektör moleküller�n en kolay hedefler� teşk�l edeb�leceğ� ancak bunlara �l�şk�n 

araştırmaların henüz başlangıç noktasında olunduğu anlaşılmaktadır.
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ÖZET

İsyankar kanser hücres�n�n kural tanımadan, kend� başına buyruk bölünerek, d�ğer dokuları da �st�la etmes� ve hatta 

beden� ölüme götürmes�n�n neden� araştırma konusudur. Hücre döngüsünün kontrolünün kaybı kanser gel�ş�m�nde kr�t�k 

b�r adımdır. Çoğunlukla kalıtsal mutasyonların neden olduğu ve çevresel faktörler�n tet�kled�ğ� kanser sürec�nde; normal 

b�r hücren�n b�r d�z� premal�gn evreden �nvaz�v kansere dönüşmes� genell�kle yıllar alır. Kansere, temel olarak, hücreler�n 

normal özell�kler�n� değ�şt�ren b�r d�z� moleküler olay neden olur. Bu dönüştürülmüş hücreler, hücre büyümes�n� 

engelleyen ve otonom� kazandıran s�nyaller�n varlığında b�le bölünür ve büyür; Bu nedenle, artık hücre büyümes�n� ve 

bölünmes�n� uyarmak �ç�n spes�fik s�nyallere �ht�yaç duymazlar. Bu hücreler büyüdükçe, hücre yapısındak� değ�ş�kl�kler, 

reseptör sayısındak� artış veya yen� enz�mler�n üret�m� g�b� yen� özell�kler gel�şt�r�rler. Sonuç olarak, çevreleyen dokudan 

bağımsız olarak çoğalırlar ve sonrasında da d�ğer dokuları �st�la ederler.

Anahtar kel�meler: Kanser, büyüme otonom�s�

ABSTRACT

The reason why the rebell�ous cancer cell �nvades other t�ssues and even leads the body to death �s the subject of 

research. Loss of control of the cell cycle �s a cr�t�cal step �n cancer development. In the cancer process caused mostly by 

hered�tary mutat�ons and tr�ggered by env�ronmental factors; �t usually takes years for a normal cell to evolve from a 

ser�es of premal�gnant stages to �nvas�ve cancer. Cancer �s bas�cally caused by a ser�es of molecular events that change 

the normal propert�es of cells. These transformed cells d�v�de and grow, even �n the presence of s�gnals that �nh�b�t cell 

growth and confer autonomy; therefore, they no longer need spec�fic s�gnals to st�mulate cell growth and d�v�s�on. As 

these cells grow, they develop new features such as changes �n cell structure, �ncrease �n receptor number, or product�on 

of new enzymes. As a result, they prol�ferate �ndependently of the surround�ng t�ssue and then �nvade other t�ssues.

Keywords: Cancer, growth autonomy

1. G�r�ş

Kanser, b�r grup anormal hücre grubunun normal hücre bölünmes� kurallarını göz ardı ederek kontrolsüz b�r şek�lde 

büyüdüğü  hastalık grubu olarak tanımlanab�l�r. Kanser hücreler�n� d�ğer hücrelerden ayıran başlıca özell�kler�; genet�k 

�nstab�l�tes�, hücre ölümüne d�renç  göstermes� ve  ölümsüzlük  kazanması, bağımsız  ve  kontrolsüz  çoğalab�lmes�, 

hücresel  düzeyde enerj� metabol�zmasında farklılaşmaların olması, �nflamatuar  m�kroçevre  oluşturarak �mmün 

s�stemden kaçab�lmes�, anj�yogenez �le �nvazyon ve metastaz yapab�lmes�d�r [1,2].  

Normal hücreler, hücren�n bölünmes� veya ölmes� gerekt�ğ�n� bel�rten s�nyallere sürekl� olarak maruz kalırlar. Kanser 

hücreler�nde �se; bu s�nyallerde otonom� gel�şerek kontrolsüz büyüme ve çoğalma �le Sonuçlanır [3]. Hücre bölünmes�n� 

düzenleyen  prote�n  kodlayan  genlerdek�  mutasyonlar bu otonom�n�n en öneml� nedenler�ndend�r. Mutasyona uğramış 

hücreler�n bazıları apop�toz�se g�tse de, d�ğerler�nde; genet�k çevren�n değ�şmes� �le normal hücrelerden çok daha hızlı 

çoğalmalarına olanak sağlayan b�r ortam gel�şm�ş olur. Genet�k �nstab�l�te  yan�  ardışık  mutasyonlar  sonucu  oluşan  
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fenot�p�k  heterojen�te  �le  b�rl�kte  tümör progrese olmaya başlar. Bu hücreler or�j�nal konumlarında kaldıkça, ben�gn 

kabul ed�l�rler; �st�lacı  olurlarsa mal�gn sayılırlar. Mal�gn  tümörlerdek�  kanser   hücreler�,  sıklıkla, yen� tümörler�n 

oluşab�leceğ� uzak bölgelere kanser hücreler�n� göndererek metastaz yapab�l�r. 

Büyüme s�nyaller�nden bağımsız çoğalab�lmen�n yanı sıra; kanser hücreler�n� normal hücrelerden ayıran b�rkaç 

özell�k daha sıralayab�l�r�z: Normal hücreler kontakt �nh�b�syonu göster�r; yan� d�ğer hücrelerle temas ett�kler�nde 

bölünme durur [4]. DNA hasarı olduğunda veya hücre bölünmes� anormal olduğunda da bölünmey� durdururlar [5]. D�ğer 

hücrelere dokunduktan sonra büyümeye devam eden ve büyük b�r hücre kütles�n�n oluşmasına neden olan kanser 

hücreler�nde �se kontakt �nh�b�syonu kaybolmuştur. Ayrıca kanser hücreler�, DNA'da büyük m�ktarda hasar olsa b�le veya 

hücreler anormal olduğunda bölünmeye devam ederler ve bu süreç devam ett�kçe, daha da zarar görmüş DNA 

b�r�kt�r�rler. Normal hücreler DNA'yı yalnızca sınırlı sayıda çoğaltab�ld�kler� �ç�n, ölmeden önce bel�rl� sayıda bölüneb�l�rler. 

Kromozom her çoğaldığında, uçlar (telomerler) kısalır. Büyüyen hücrelerde, telomeraz enz�m� bu kayıp uçların yer�n� alır. 

Yet�şk�n hücrelerde �se telomeraz eks�kl�ğ� vardır, bu da hücren�n bölünme sayısını sınırlar. Bununla b�rl�kte, telomeraz, 

kanser hücreler�nde akt�ve olur ve sınırsız sayıda hücre bölünmes�ne �z�n ver�r [6].

2. Sürekl� Hücre Bölünmes� ve Sınırsız Çoğalma

Tüm organ�zmalar hem doku hem de hücresel düzeyde tanımlanmış b�r boyuta ve şekle sah�pt�r. Hücre ve dokunun 

bütünlüğünü korumak �ç�n, hücre bölünme hızlarını kontrol eden moleküler düzeyde s�stemat�k b�r yazılımları mevcuttur. 

Hücreler herhang� b�r �çsel kısıtlama olmadan kontrol ed�lemez b�r şek�lde bölünmeye devam ederse, dokular organ�zma 

�ç�n ölümcül olab�lecek muazzam boyutlara geleb�l�r. Oysa bel�rl� sayıda bölündükten sonra hücreler artık bölünme 

yetenekler�n� kaybederler. Tümör hücreler� �se bölünme yetenekler�n� arttıracak mekan�zmalar gel�şt�rerek ölümsüzlük 

özell�ğ� kazanırlar. Günümüzde araştırma laboratuvarlarında halen kullanılmakta olan ‘’HeLa hücreler�’’ kanser 

hücreler�n�n ölümsüz olduğunun en güzel örneğ�d�r. Başlangıçta 1951'de Henr�etta Lacks adlı b�r kanser hastasından, 

serv�kal adenokars�nomdan kültürlenen bu hücreler, dünyadak� yüzlerce laboratuvarda büyümeye ve çoğalmaya devam 

etmekted�r [7].  Bu durum kanser hücreler�n�n, hücre �ç�ndek� yaşlanma düzenley�c�ler�n� atladığını ve sınırsız bölünme 

kapas�tes�ne sah�p olduğunu göstermekted�r (kopya potans�yel�).

2.1. Telomerler ve telomeraz akt�v�tes�:

Telomerler, kromozomların uçlarında bulunan DNA d�z�l�mler�d�r. Aynı baz d�z�l�m�n�n tekrarından oluşurlar. 

İnsanlarda telomer d�z�s� TTAGGG şekl�nded�r.  Hücre çoğalması sırasında kromozomal DNA molekülünün son kısmını 

tamamlayarak, hücre yıkımını ve/veya d�ğer hücrelerle yapışmasını önlerler [8]. Telomerler olmadan; serbest kalan DNA 

ucunda kırıklar oluşab�l�r ve düzgün tam�r ed�lmed�ğ� takd�rde hücre fonks�yonlarında da değ�ş�kl�kler ortaya çıkar.

B�r hücre DNA eşlenmes�n� başlattığı her seferde, kromozomlar yaklaşık 25-200 arasında baz kadar kısalır. Ancak 

uçları telomerler tarafından korunduğu �ç�n kromozomun kaybed�len kısmı sadece telomer olur ve DNA zarar görmez. 

Fakat her DNA repl�kasyonu turundan sonra, her kromozomun uçlarından telomer�n kısa b�r sekansı (50-100 baz ç�ft�) 

kaybolur. Sonuç olarak, her DNA repl�kasyonu turu, bu d�z�ler�n bozulmasına ve daha kısa kromozomlara yol açar. Her 

kromozomun sınırlı sayıda telomer tekrarı olduğu �ç�n, telomerler çok kısaldığında, kromozom artık eşlenemeyeceğ� b�r 

“kr�t�k uzunluk”a er�ş�r.  Bu “kr�t�k uzunluk” hücren�n apoptos�s (programlanmış hücre ölümü) adlı süreçle ölmes�n� 

tet�kler. Bu nedenle, her normal hücre, telomer uzunluğu �le bel�rlenen sınırlı b�r ömre sah�pt�r. Telomeraz �se, kromozom-

lara telomerler�n (TTAGGG d�z�l�m�n�) eklenmes�n� katal�zleyen r�bonükleoprote�n yapıda b�r reverstranskr�ptazdır [9] 

(Şek�l 1). 

İnsanda telomeraz akt�v�tes� �lk kez serv�kal kanser hücre hattı olan HeLa’da tesp�t ed�lm�şt�r. Telomeraz akt�v�tes�, 

yüksek oranda yen�den repl�ke olab�len bazı dokular har�ç b�rçok dokuda görülmezken; b�rçok kanser türünde görülür. Bu 

da kanser hücreler�n�n ölümsüzleşmes�ne ve kend�ler�n� kopyalamayı sürdürmeler�ne olanak tanır. Farklı kanser türler�n�n 

yaklaşık % 85’�nden fazlasında telomeraz akt�v�tes�ne rast-

lanmaktadır [10]. Yapılan b�r araştırmada; mal�gn veya meta-

stat�k bey�n tümörler�nde neredeyse % 100’e yakın telomeraz 

akt�v�tes� saptanmışken; normal bey�n dokusunda akt�v�te 

tesp�t ed�lemem�şt�r [11].  Ayrıca telomeraz poz�t�f olan kanser 

türler�nde prognozun daha kötü seyrett�ğ� bel�rt�lmekted�r. 

As�t may�, pelv�k/per�ton may�, plevral may�, �drar g�b� vücut 

sıvılarında telomeraz akt�v�tes�n�n ölçüleb�lmes� avantajı; 

kanser teşh�s ve prognozunda kullanılab�leceğ�ne �şaret 

etmekted�r [12]. Hücre ve dokulardak� telomeraz akt�v�tes�n�n 

tay�n�nde TRAP (Telomer�c Repeat Ampl�ficat�on Proto-

col/Telomer�k Tekrarların Çoğaltılması) yöntem� kullanılmak-

tadır [13]. 

2.2. S�kl�n grubu prote�nler:

S�kl�n grubu prote�nler, s�kl�n bağımlı k�nazları (CDK) 

akt�ve ederek gerek metabol�k akt�v�teler gerekse repl�kas-

yon g�b� hücre döngüsünün b�rçok aşamasında görev alırlar [15,16]. Ör-

neğ�n; hücren�n G-1(d�nlenme dönem�) fazının orta ve son dönemle-

r�nde S�kl�n  D-CDK 4'ü, S�kl�n D-CDK 6'yı, geç dönemler�nde �se s�kl�n 

E-CDK 2'y� ve S(sentez dönem�) fazında S�kl�n A-CDK 2 'y� akt�ve 

etmekted�r. Büyüme s�nyaller�, D s�kl�n grubunun sev�yes�n� ve uygun 

CDK'yı artırarak �şlev görmekted�rler. Bu nedenle D s�kl�n grubu prote�n 

salınımının bozulmasına yol açan b�r mutasyon hücrey� sentez  fazına 

sokarak kanserleşme sürec�n� başlatab�lmekted�r [17] (Şek�l 2). 

Hücre döngüsündek� öneml� b�r prote�n, p21 olarak adlandırılan b�r 

prote�n�n transkr�ps�yonunu akt�ve eden, DNA'ya bağlanan b�r trans-

kr�ps�yon faktörü olan p53'tür [18]. P21, G1'den �lerlemek �ç�n gereken b�r 

s�kl�ne bağımlı k�nazın akt�v�tes�n� bloke eder. Bu blok, hücren�n, 

kopyalanmadan önce DNA'yı tam�r etmes� �ç�n zaman sağlar. DNA hasarı 

onarılamayacak kadar gen�şse, p53 apop�toz�s� tet�kler. Kansere yol 

açan en yaygın mutasyon p53'ü yapan gended�r. S�kl�n bağımlı k�nazları 

�nh�be ederek hücre döngüsünü durduran d�ğer prote�nler, p16 ve RB 

(ret�noblastoma)'d�r. p53 dah�l olmak üzere bu prote�nler�n tümü, tümör baskılayıcılardır.

2.3. Metabol�k değ�ş�mler (Warburg fenomen�): 

Vücdumuzdak� normal hücreler genell�kle enerj� �ht�yaçlarını glukozu oks�dat�f fosfor�lasyon �le parçalayarak 1 mol 

glukozdan yaklaşık 36 mol ATP elde ederek g�der�rler. Ancak egzers�z sırasında kas hücreler�nde veya hızlı çoğalan 

hüreler�m�zde ac�l enerj� �ht�yacı olduğunda glukoz gl�kol�z yoluyla yıkılarak lakt�k as�de dönüştürülür ve bu yolla 1 mol 

gl�kozdan yaklaşık 2 mol ATP elde ed�l�r. ATP üret�m� açısından ver�ms�z b�r yol olmasına karşın oks�dat�f fosfor�lasyona 

oranla çok daha hızlı b�r yolak (yaklaşık 5 kat) olması neden�yle b�r�m zamanda daha fazla enerj� üret�lmes� mümkündür. 

Warburg fenomen� olayı; oks�jenden bağımsız ana bes�n olarak glukozun kullanılması ve  aerob�k şartlar altında 

gl�kol�z�s �le b�karbonat ve laktat üret�m�d�r k�; tümörün büyümes�n� kolaylaştırır [20,21]. Kanser hücreler� enerj� gerek-
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fenot�p�k  heterojen�te  �le  b�rl�kte  tümör progrese olmaya başlar. Bu hücreler or�j�nal konumlarında kaldıkça, ben�gn 

kabul ed�l�rler; �st�lacı  olurlarsa mal�gn sayılırlar. Mal�gn  tümörlerdek�  kanser   hücreler�,  sıklıkla, yen� tümörler�n 

oluşab�leceğ� uzak bölgelere kanser hücreler�n� göndererek metastaz yapab�l�r. 

Büyüme s�nyaller�nden bağımsız çoğalab�lmen�n yanı sıra; kanser hücreler�n� normal hücrelerden ayıran b�rkaç 

özell�k daha sıralayab�l�r�z: Normal hücreler kontakt �nh�b�syonu göster�r; yan� d�ğer hücrelerle temas ett�kler�nde 

bölünme durur [4]. DNA hasarı olduğunda veya hücre bölünmes� anormal olduğunda da bölünmey� durdururlar [5]. D�ğer 

hücrelere dokunduktan sonra büyümeye devam eden ve büyük b�r hücre kütles�n�n oluşmasına neden olan kanser 

hücreler�nde �se kontakt �nh�b�syonu kaybolmuştur. Ayrıca kanser hücreler�, DNA'da büyük m�ktarda hasar olsa b�le veya 

hücreler anormal olduğunda bölünmeye devam ederler ve bu süreç devam ett�kçe, daha da zarar görmüş DNA 

b�r�kt�r�rler. Normal hücreler DNA'yı yalnızca sınırlı sayıda çoğaltab�ld�kler� �ç�n, ölmeden önce bel�rl� sayıda bölüneb�l�rler. 

Kromozom her çoğaldığında, uçlar (telomerler) kısalır. Büyüyen hücrelerde, telomeraz enz�m� bu kayıp uçların yer�n� alır. 

Yet�şk�n hücrelerde �se telomeraz eks�kl�ğ� vardır, bu da hücren�n bölünme sayısını sınırlar. Bununla b�rl�kte, telomeraz, 

kanser hücreler�nde akt�ve olur ve sınırsız sayıda hücre bölünmes�ne �z�n ver�r [6].

2. Sürekl� Hücre Bölünmes� ve Sınırsız Çoğalma

Tüm organ�zmalar hem doku hem de hücresel düzeyde tanımlanmış b�r boyuta ve şekle sah�pt�r. Hücre ve dokunun 

bütünlüğünü korumak �ç�n, hücre bölünme hızlarını kontrol eden moleküler düzeyde s�stemat�k b�r yazılımları mevcuttur. 

Hücreler herhang� b�r �çsel kısıtlama olmadan kontrol ed�lemez b�r şek�lde bölünmeye devam ederse, dokular organ�zma 

�ç�n ölümcül olab�lecek muazzam boyutlara geleb�l�r. Oysa bel�rl� sayıda bölündükten sonra hücreler artık bölünme 

yetenekler�n� kaybederler. Tümör hücreler� �se bölünme yetenekler�n� arttıracak mekan�zmalar gel�şt�rerek ölümsüzlük 

özell�ğ� kazanırlar. Günümüzde araştırma laboratuvarlarında halen kullanılmakta olan ‘’HeLa hücreler�’’ kanser 

hücreler�n�n ölümsüz olduğunun en güzel örneğ�d�r. Başlangıçta 1951'de Henr�etta Lacks adlı b�r kanser hastasından, 

serv�kal adenokars�nomdan kültürlenen bu hücreler, dünyadak� yüzlerce laboratuvarda büyümeye ve çoğalmaya devam 

etmekted�r [7].  Bu durum kanser hücreler�n�n, hücre �ç�ndek� yaşlanma düzenley�c�ler�n� atladığını ve sınırsız bölünme 

kapas�tes�ne sah�p olduğunu göstermekted�r (kopya potans�yel�).

2.1. Telomerler ve telomeraz akt�v�tes�:

Telomerler, kromozomların uçlarında bulunan DNA d�z�l�mler�d�r. Aynı baz d�z�l�m�n�n tekrarından oluşurlar. 

İnsanlarda telomer d�z�s� TTAGGG şekl�nded�r.  Hücre çoğalması sırasında kromozomal DNA molekülünün son kısmını 

tamamlayarak, hücre yıkımını ve/veya d�ğer hücrelerle yapışmasını önlerler [8]. Telomerler olmadan; serbest kalan DNA 

ucunda kırıklar oluşab�l�r ve düzgün tam�r ed�lmed�ğ� takd�rde hücre fonks�yonlarında da değ�ş�kl�kler ortaya çıkar.

B�r hücre DNA eşlenmes�n� başlattığı her seferde, kromozomlar yaklaşık 25-200 arasında baz kadar kısalır. Ancak 

uçları telomerler tarafından korunduğu �ç�n kromozomun kaybed�len kısmı sadece telomer olur ve DNA zarar görmez. 

Fakat her DNA repl�kasyonu turundan sonra, her kromozomun uçlarından telomer�n kısa b�r sekansı (50-100 baz ç�ft�) 

kaybolur. Sonuç olarak, her DNA repl�kasyonu turu, bu d�z�ler�n bozulmasına ve daha kısa kromozomlara yol açar. Her 

kromozomun sınırlı sayıda telomer tekrarı olduğu �ç�n, telomerler çok kısaldığında, kromozom artık eşlenemeyeceğ� b�r 

“kr�t�k uzunluk”a er�ş�r.  Bu “kr�t�k uzunluk” hücren�n apoptos�s (programlanmış hücre ölümü) adlı süreçle ölmes�n� 

tet�kler. Bu nedenle, her normal hücre, telomer uzunluğu �le bel�rlenen sınırlı b�r ömre sah�pt�r. Telomeraz �se, kromozom-

lara telomerler�n (TTAGGG d�z�l�m�n�) eklenmes�n� katal�zleyen r�bonükleoprote�n yapıda b�r reverstranskr�ptazdır [9] 

(Şek�l 1). 

İnsanda telomeraz akt�v�tes� �lk kez serv�kal kanser hücre hattı olan HeLa’da tesp�t ed�lm�şt�r. Telomeraz akt�v�tes�, 

yüksek oranda yen�den repl�ke olab�len bazı dokular har�ç b�rçok dokuda görülmezken; b�rçok kanser türünde görülür. Bu 

da kanser hücreler�n�n ölümsüzleşmes�ne ve kend�ler�n� kopyalamayı sürdürmeler�ne olanak tanır. Farklı kanser türler�n�n 

yaklaşık % 85’�nden fazlasında telomeraz akt�v�tes�ne rast-

lanmaktadır [10]. Yapılan b�r araştırmada; mal�gn veya meta-

stat�k bey�n tümörler�nde neredeyse % 100’e yakın telomeraz 

akt�v�tes� saptanmışken; normal bey�n dokusunda akt�v�te 

tesp�t ed�lemem�şt�r [11].  Ayrıca telomeraz poz�t�f olan kanser 

türler�nde prognozun daha kötü seyrett�ğ� bel�rt�lmekted�r. 

As�t may�, pelv�k/per�ton may�, plevral may�, �drar g�b� vücut 

sıvılarında telomeraz akt�v�tes�n�n ölçüleb�lmes� avantajı; 

kanser teşh�s ve prognozunda kullanılab�leceğ�ne �şaret 

etmekted�r [12]. Hücre ve dokulardak� telomeraz akt�v�tes�n�n 

tay�n�nde TRAP (Telomer�c Repeat Ampl�ficat�on Proto-

col/Telomer�k Tekrarların Çoğaltılması) yöntem� kullanılmak-

tadır [13]. 

2.2. S�kl�n grubu prote�nler:

S�kl�n grubu prote�nler, s�kl�n bağımlı k�nazları (CDK) 

akt�ve ederek gerek metabol�k akt�v�teler gerekse repl�kas-

yon g�b� hücre döngüsünün b�rçok aşamasında görev alırlar [15,16]. Ör-

neğ�n; hücren�n G-1(d�nlenme dönem�) fazının orta ve son dönemle-

r�nde S�kl�n  D-CDK 4'ü, S�kl�n D-CDK 6'yı, geç dönemler�nde �se s�kl�n 

E-CDK 2'y� ve S(sentez dönem�) fazında S�kl�n A-CDK 2 'y� akt�ve 

etmekted�r. Büyüme s�nyaller�, D s�kl�n grubunun sev�yes�n� ve uygun 

CDK'yı artırarak �şlev görmekted�rler. Bu nedenle D s�kl�n grubu prote�n 

salınımının bozulmasına yol açan b�r mutasyon hücrey� sentez  fazına 

sokarak kanserleşme sürec�n� başlatab�lmekted�r [17] (Şek�l 2). 

Hücre döngüsündek� öneml� b�r prote�n, p21 olarak adlandırılan b�r 

prote�n�n transkr�ps�yonunu akt�ve eden, DNA'ya bağlanan b�r trans-

kr�ps�yon faktörü olan p53'tür [18]. P21, G1'den �lerlemek �ç�n gereken b�r 

s�kl�ne bağımlı k�nazın akt�v�tes�n� bloke eder. Bu blok, hücren�n, 

kopyalanmadan önce DNA'yı tam�r etmes� �ç�n zaman sağlar. DNA hasarı 

onarılamayacak kadar gen�şse, p53 apop�toz�s� tet�kler. Kansere yol 

açan en yaygın mutasyon p53'ü yapan gended�r. S�kl�n bağımlı k�nazları 

�nh�be ederek hücre döngüsünü durduran d�ğer prote�nler, p16 ve RB 

(ret�noblastoma)'d�r. p53 dah�l olmak üzere bu prote�nler�n tümü, tümör baskılayıcılardır.

2.3. Metabol�k değ�ş�mler (Warburg fenomen�): 

Vücdumuzdak� normal hücreler genell�kle enerj� �ht�yaçlarını glukozu oks�dat�f fosfor�lasyon �le parçalayarak 1 mol 

glukozdan yaklaşık 36 mol ATP elde ederek g�der�rler. Ancak egzers�z sırasında kas hücreler�nde veya hızlı çoğalan 

hüreler�m�zde ac�l enerj� �ht�yacı olduğunda glukoz gl�kol�z yoluyla yıkılarak lakt�k as�de dönüştürülür ve bu yolla 1 mol 

gl�kozdan yaklaşık 2 mol ATP elde ed�l�r. ATP üret�m� açısından ver�ms�z b�r yol olmasına karşın oks�dat�f fosfor�lasyona 

oranla çok daha hızlı b�r yolak (yaklaşık 5 kat) olması neden�yle b�r�m zamanda daha fazla enerj� üret�lmes� mümkündür. 

Warburg fenomen� olayı; oks�jenden bağımsız ana bes�n olarak glukozun kullanılması ve  aerob�k şartlar altında 

gl�kol�z�s �le b�karbonat ve laktat üret�m�d�r k�; tümörün büyümes�n� kolaylaştırır [20,21]. Kanser hücreler� enerj� gerek-
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s�n�mler�n�n yaklaşık % 85'�n� bu yolla karşılarlar. Bu olay tümör m�kroçevres�nde as�d�k b�r ortam oluşturur. As�d�k ortam 

sayes�nde tümör �nvazyonu kolaylaşırken b�r taraftan da m�kroçevrede bulunan ant�-kanser �mmün efektör meka-

n�zmalar baskılanır. Etraftak� stromal hücreler tarafından pür�vata dönüştürülen laktat tekrar kanser hücreler�nde bes�n 

olarak kullanılab�l�r. Hem anaerob�k ortam (kanser hücres�) hem de aerob�k ortam (stromal hücre) tümörün büyümes� �ç�n 

gerekl� enerj� kaynaklarındandır.

Kanser hücres�n�n karakter�st�ğ� olan artmış glukoz alımı, kanser hücres�n�n görüntülenmes�nde de kullanılmıştır. 

Glukoz analoğu olan floro-2-deoks�-D-glukoz, glukoz taşıyıcıları tarafından hücre �ç�ne alınır ve fosfor�le ed�l�r. Fosfat 

bağlandığı �ç�n tekrar hücre dışına çıkamaz ya da metabol�ze ed�lemez. Bunun avantajı, flor-18 �le konjuge ed�lerek PET 

yöntem� �le kanser hücres�n�n aldığı glukoz m�ktarının ve dolayısı �le tümörün metabol�k akt�v�tes�n�n ölçüleb�lmes� ve 

görüntüleneb�lmes�d�r [22].

Kanser hücreler�nde glukoz metabol�zmasına aracılık eden fosfo�nos�t�d 3-k�naz (PI3K) yolağı vardır [23].  Normal 

şartlarda PI3K s�nyal� yolağı �le �nsül�n hormonu, kas ve yağ g�b� dokulardak� gl�koz alımını arttırır. Ancak, b�rçok kanser 

hücres�nde, PI3K yolağının çeş�tl� b�leşenler� (transkr�ps�yon faktörler�, vs) mutasyona uğradığı �ç�n �nsül�nden bağımsız 

olarak fazla m�ktarda  glukoz alımı sağlanab�lmekted�r. S�nyal b�leşenler�ne �laveten, metabol�k enz�mler�n mutasyona 

uğraması sonucu da; enz�m akt�v�teler�n�n değ�şmes� neden� �le de kanserlerde büyüme görüleb�lmekted�r. Örneğ�n, 

Krebs döngüsünde rol alan süks�nat deh�drogenaz (SDH) ve fumarat h�drataz (FH) enz�mler�ndek� mutasyonlar sonucu  

süks�nat ve fumarat b�r�k�r. Bu metabol�tler�n b�r�k�m� renal kanserlere neden olab�l�r. Glukozun bu şek�lde metabol�k 

yolakta kullanılması sonucu gl�kol�t�k yolak ara ürünler� ve enz�mler� aşırı m�ktarda sentezlenmeye ve salınmaya başlar.  

2.4. Sürekl� büyüme s�nyaller� (onkogenler):

H�çb�r hücre �zolasyonda hayatta kalamaz. Her hücre b�r doku veya organı oluşturan topluluğun b�r parçasıdır. Hücre 

davranışı neredeyse her zaman, hücre bölünmes�n� tet�kleyen çevredek� (m�tojen�k) büyüme s�nyaller�ne bağlıdır. Bu dış 

büyüme faktörler� (veya l�gandlar), mesajı spes�fik genler�n ekspresyonunu destekleyen veya �nh�be eden b�r d�z� hücre �ç� 

s�nyal yoluyla �leten, zara bağlı gl�koprote�n reseptörler�ne bağlanırlar. Hücre dışındak� m�kroçevrede bulunan büyüme 

faktörler�, büyüme faktörü reseptörler�ne bağlanarak reseptörün akt�f hale gelmes�n� sağlarlar [24]. Prote�nler aracılığıyla 

hücren�n dış kısmından alınan s�nyaller çek�rdeğe kadar �let�l�r. DNA'nın bel�rl� bölgeler�ne bağlanan prote�nler hücre 

çoğalması, farklılaşması ve d�ğer yaşamsal faal�yetler �le �lg�l� 

genler�n akt�f hale gelmes�n� sağlarlar (Şek�l 3). Dışsal büyü-

me faktörler�ne bu bağımlılık, doku �ç�ndek� hücre davranı-

şını kontrol etmek �ç�n kr�t�k b�r homeostat�k mekan�zmadır.

Öte yandan kanser hücreler�, bu normal büyüme 

s�nyaller�n� (proto-onkojen�k prote�nler) takl�t eden mutant 

prote�nler (onkojen�k prote�nler) üret�r. Proto-onkogenler�n 

onkogenlere dönüşmes�; mutasyonlar, kromozomal 

düzenlemeler, v�ral enfeks�yonlar, gen ampl�fikasyonları g�b� 

çeş�tl� faktörler tarafından gerçekleşt�r�l�r. Onkogen�k dönü-

şümün sonucu �se, tümör hücreler�n�n herhang� b�r normal 

doku m�kro-ortamındak� bu dış büyüme s�nyal faktörler�n-

den bağımsız hale gelmes�d�r. Tümör hücreler� tarafından 

ed�n�len bu özell�k deneysel olarak (�n v�tro) da göster�leb�l�r. 

Örneğ�n; PDGF'n�n (trombos�t kaynaklı büyüme faktörü) 

gl�oblastom olarak adlandırılan b�r bey�n tümörü tarafından 

üret�lmes� bu duruma örnekt�r. 

B�r v�ral onkoprote�n olan v-s�s �le enfekte olmuş hücreler, aynı hücren�n PDGF reseptörler�ne bağlanan büyük 

m�ktarlarda PDGF benzer� onkoprote�nler�n (PDGF-b) salınımına neden olurlar [26]. Bu, hücren�n kend� büyüme faktörü 

s�nyal�n� oluşturduğu otokr�n s�nyal döngüsüne neden olur ve büyüme uyarımı �le Sonuçlanır.

2.5. Reseptörler�n sürekl� akt�f hale gelmes�:

Normal şartlar altında büyüme faktörü reseptörler� (Ep�dermal büyüme faktörü reseptörü - EGFR, İnsül�n benzer� 

büyüme faktörü - IGFR, Transform�ng growth factor receptor - TGFR, Vascular Endothel�al Growth Factor Receptor - 

VEGFR, Platelet der�ved growth factor receptor – PDGFR g�b�) bel�rl� durumlarda akt�f hale gelerek hücren�n çoğalmasını 

yönet�r. Ancak DNA hasarlarının b�r�kmes� �le reseptörlerde değ�ş�kl�kler meydana gel�r. Tümör m�kroçevres�nde 

normalden fazla m�ktarda büyüme faktörü bulunur. Bu faktörler reseptörlere bağlanarak kanser hücres�n�n agres�f 

büyümes�n� tet�kler. Aynı zamanda büyüme faktörü reseptörler�n�n üret�lmes�n� sağlayan genlerde meydana gelen 

mutasyonlar sonucunda da reseptör aşırı eksprese olab�l�r, l�gand bağımsız akt�fleşeb�l�r ve sürekl� akt�f hale döneb�l�r.

Örneğ�n; meme, over ve gastr�k kanserle �l�şk�lend�r�len 'erb-B2' onkogen�, HER2/neu olarak da b�l�nen erb-B2 

ep�dermal büyüme faktörü (EGF) �ç�n reseptör analoğudur [27]. Fakat EGF reseptöründen farklı olarak EGF bağlanma 

bölges� �çermez. Gen ampl�fikasyonu �le akt�fleşen erb-B2 onkoprote�n� t�roz�n k�naz aracılığı �le nükleusa sürekl� 

bölünme s�nyaller� �let�r. Bunun yanısıra kanser hücreler�, eksprese ett�kler� reseptör t�pler�n� de değ�şt�reb�l�r,  �ntegr�n 

reseptörler� üzer�nden hücrey� akt�fleşmes� yönünde sürekl� uyarab�l�rler.

2.6. Prol�ferasyonu uyaran hücre �ç� s�nyal yollarındak� değ�ş�kl�kler: 

 Hücre döngüsü �le �lg�l� k�naz (c-crk) prote�nler�n�n temel �şlev�, substrat prote�nler�n� t�roz�n k�naz reseptörler�ne 

(TKR) get�rmekt�r. V�ral onkoprote�n Bcr-Abl, c-crk �ç�n b�r substrat olarak görev yapar, t�roz�n k�naz reseptörler�n�n 

sürekl� akt�vasyonuna neden olur ve hücre çoğalmasına neden olur. TKR'n�n c-crk prote�nler� tarafından akt�fleşt�r�lmes�, 

bazı �nsan kron�k m�yelo�d lösem�ler�nde (KML) yer almıştır [21].

Hücre membranının �ç tarafına lokal�ze Ras protoonkogen� GTPaz akt�v�tes�ne sah�pt�r ve hücresel büyümen�n 

kontrolünden sorumlu olan p21 prote�n�n� kodlar [28]. Hücre büyüme faktörü �le uyarıldığında GTP �le bağlanıp akt�fleşen 

p21 s�toplazm�k k�nazları akt�fleyerek hücre prol�-

ferasyonunu uyarıcı s�nyal�n nükleusa �let�lmes�n� 

sağlarlar (Şek�l 4). Sonrasında �ntr�ns�k GTPaz 

akt�v�tes� �le GTP h�drol�ze ed�lerek,  p21 GDP bağlı 

�nakt�f formuna döner. Ras onkogen�  mutasyona 

uğradığında p21'�n �ntr�ns�k GTPaz akt�v�tes� azalır 

ve p21 sürekl� GTP bağlı akt�f formunda kaldığından 

hücre sürekl� bölünmeye devam eder. 

Şek�l 4: Ras s�nyaller�. GDP'y� ve (Guan�n nükleot�t 

D�Fosfat)  akt�f GTP'ye (Guan�n nükleot�t Tr�Fosfat)  (GF 

s�nyalleşmes�n� uyardığında) bağlarlar. Akt�f olmayan 

Ras, GEF (Guan�n nükleot�t Değ�ş�m Faktörü) tarafından 

akt�fleşt�r�l�r. Bu adım kısa sürel�d�r, çünkü Ras, kend�n-

den GTPase akt�v�tes�ne sah�pt�r, yan� GTP'y� GDP'ye h�d-

rol�ze eder (b�r fosfat grubu çıkarılır), böylece akt�f 

olmayan duruma ger� döner. GTPase fonks�yonunu bloke 

eden mutasyonlar veya onkoprote�nler, Ras'ı sürekl� akt�f, 

s�nyalleşme durumunda kısıtlar [29]. 
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s�n�mler�n�n yaklaşık % 85'�n� bu yolla karşılarlar. Bu olay tümör m�kroçevres�nde as�d�k b�r ortam oluşturur. As�d�k ortam 

sayes�nde tümör �nvazyonu kolaylaşırken b�r taraftan da m�kroçevrede bulunan ant�-kanser �mmün efektör meka-

n�zmalar baskılanır. Etraftak� stromal hücreler tarafından pür�vata dönüştürülen laktat tekrar kanser hücreler�nde bes�n 

olarak kullanılab�l�r. Hem anaerob�k ortam (kanser hücres�) hem de aerob�k ortam (stromal hücre) tümörün büyümes� �ç�n 

gerekl� enerj� kaynaklarındandır.

Kanser hücres�n�n karakter�st�ğ� olan artmış glukoz alımı, kanser hücres�n�n görüntülenmes�nde de kullanılmıştır. 

Glukoz analoğu olan floro-2-deoks�-D-glukoz, glukoz taşıyıcıları tarafından hücre �ç�ne alınır ve fosfor�le ed�l�r. Fosfat 

bağlandığı �ç�n tekrar hücre dışına çıkamaz ya da metabol�ze ed�lemez. Bunun avantajı, flor-18 �le konjuge ed�lerek PET 

yöntem� �le kanser hücres�n�n aldığı glukoz m�ktarının ve dolayısı �le tümörün metabol�k akt�v�tes�n�n ölçüleb�lmes� ve 

görüntüleneb�lmes�d�r [22].

Kanser hücreler�nde glukoz metabol�zmasına aracılık eden fosfo�nos�t�d 3-k�naz (PI3K) yolağı vardır [23].  Normal 

şartlarda PI3K s�nyal� yolağı �le �nsül�n hormonu, kas ve yağ g�b� dokulardak� gl�koz alımını arttırır. Ancak, b�rçok kanser 

hücres�nde, PI3K yolağının çeş�tl� b�leşenler� (transkr�ps�yon faktörler�, vs) mutasyona uğradığı �ç�n �nsül�nden bağımsız 

olarak fazla m�ktarda  glukoz alımı sağlanab�lmekted�r. S�nyal b�leşenler�ne �laveten, metabol�k enz�mler�n mutasyona 

uğraması sonucu da; enz�m akt�v�teler�n�n değ�şmes� neden� �le de kanserlerde büyüme görüleb�lmekted�r. Örneğ�n, 

Krebs döngüsünde rol alan süks�nat deh�drogenaz (SDH) ve fumarat h�drataz (FH) enz�mler�ndek� mutasyonlar sonucu  

süks�nat ve fumarat b�r�k�r. Bu metabol�tler�n b�r�k�m� renal kanserlere neden olab�l�r. Glukozun bu şek�lde metabol�k 

yolakta kullanılması sonucu gl�kol�t�k yolak ara ürünler� ve enz�mler� aşırı m�ktarda sentezlenmeye ve salınmaya başlar.  

2.4. Sürekl� büyüme s�nyaller� (onkogenler):

H�çb�r hücre �zolasyonda hayatta kalamaz. Her hücre b�r doku veya organı oluşturan topluluğun b�r parçasıdır. Hücre 

davranışı neredeyse her zaman, hücre bölünmes�n� tet�kleyen çevredek� (m�tojen�k) büyüme s�nyaller�ne bağlıdır. Bu dış 

büyüme faktörler� (veya l�gandlar), mesajı spes�fik genler�n ekspresyonunu destekleyen veya �nh�be eden b�r d�z� hücre �ç� 

s�nyal yoluyla �leten, zara bağlı gl�koprote�n reseptörler�ne bağlanırlar. Hücre dışındak� m�kroçevrede bulunan büyüme 

faktörler�, büyüme faktörü reseptörler�ne bağlanarak reseptörün akt�f hale gelmes�n� sağlarlar [24]. Prote�nler aracılığıyla 

hücren�n dış kısmından alınan s�nyaller çek�rdeğe kadar �let�l�r. DNA'nın bel�rl� bölgeler�ne bağlanan prote�nler hücre 

çoğalması, farklılaşması ve d�ğer yaşamsal faal�yetler �le �lg�l� 

genler�n akt�f hale gelmes�n� sağlarlar (Şek�l 3). Dışsal büyü-

me faktörler�ne bu bağımlılık, doku �ç�ndek� hücre davranı-

şını kontrol etmek �ç�n kr�t�k b�r homeostat�k mekan�zmadır.

Öte yandan kanser hücreler�, bu normal büyüme 

s�nyaller�n� (proto-onkojen�k prote�nler) takl�t eden mutant 

prote�nler (onkojen�k prote�nler) üret�r. Proto-onkogenler�n 

onkogenlere dönüşmes�; mutasyonlar, kromozomal 

düzenlemeler, v�ral enfeks�yonlar, gen ampl�fikasyonları g�b� 

çeş�tl� faktörler tarafından gerçekleşt�r�l�r. Onkogen�k dönü-

şümün sonucu �se, tümör hücreler�n�n herhang� b�r normal 

doku m�kro-ortamındak� bu dış büyüme s�nyal faktörler�n-

den bağımsız hale gelmes�d�r. Tümör hücreler� tarafından 

ed�n�len bu özell�k deneysel olarak (�n v�tro) da göster�leb�l�r. 

Örneğ�n; PDGF'n�n (trombos�t kaynaklı büyüme faktörü) 

gl�oblastom olarak adlandırılan b�r bey�n tümörü tarafından 

üret�lmes� bu duruma örnekt�r. 

B�r v�ral onkoprote�n olan v-s�s �le enfekte olmuş hücreler, aynı hücren�n PDGF reseptörler�ne bağlanan büyük 

m�ktarlarda PDGF benzer� onkoprote�nler�n (PDGF-b) salınımına neden olurlar [26]. Bu, hücren�n kend� büyüme faktörü 

s�nyal�n� oluşturduğu otokr�n s�nyal döngüsüne neden olur ve büyüme uyarımı �le Sonuçlanır.

2.5. Reseptörler�n sürekl� akt�f hale gelmes�:

Normal şartlar altında büyüme faktörü reseptörler� (Ep�dermal büyüme faktörü reseptörü - EGFR, İnsül�n benzer� 

büyüme faktörü - IGFR, Transform�ng growth factor receptor - TGFR, Vascular Endothel�al Growth Factor Receptor - 

VEGFR, Platelet der�ved growth factor receptor – PDGFR g�b�) bel�rl� durumlarda akt�f hale gelerek hücren�n çoğalmasını 

yönet�r. Ancak DNA hasarlarının b�r�kmes� �le reseptörlerde değ�ş�kl�kler meydana gel�r. Tümör m�kroçevres�nde 

normalden fazla m�ktarda büyüme faktörü bulunur. Bu faktörler reseptörlere bağlanarak kanser hücres�n�n agres�f 

büyümes�n� tet�kler. Aynı zamanda büyüme faktörü reseptörler�n�n üret�lmes�n� sağlayan genlerde meydana gelen 

mutasyonlar sonucunda da reseptör aşırı eksprese olab�l�r, l�gand bağımsız akt�fleşeb�l�r ve sürekl� akt�f hale döneb�l�r.

Örneğ�n; meme, over ve gastr�k kanserle �l�şk�lend�r�len 'erb-B2' onkogen�, HER2/neu olarak da b�l�nen erb-B2 

ep�dermal büyüme faktörü (EGF) �ç�n reseptör analoğudur [27]. Fakat EGF reseptöründen farklı olarak EGF bağlanma 

bölges� �çermez. Gen ampl�fikasyonu �le akt�fleşen erb-B2 onkoprote�n� t�roz�n k�naz aracılığı �le nükleusa sürekl� 

bölünme s�nyaller� �let�r. Bunun yanısıra kanser hücreler�, eksprese ett�kler� reseptör t�pler�n� de değ�şt�reb�l�r,  �ntegr�n 

reseptörler� üzer�nden hücrey� akt�fleşmes� yönünde sürekl� uyarab�l�rler.

2.6. Prol�ferasyonu uyaran hücre �ç� s�nyal yollarındak� değ�ş�kl�kler: 

 Hücre döngüsü �le �lg�l� k�naz (c-crk) prote�nler�n�n temel �şlev�, substrat prote�nler�n� t�roz�n k�naz reseptörler�ne 

(TKR) get�rmekt�r. V�ral onkoprote�n Bcr-Abl, c-crk �ç�n b�r substrat olarak görev yapar, t�roz�n k�naz reseptörler�n�n 

sürekl� akt�vasyonuna neden olur ve hücre çoğalmasına neden olur. TKR'n�n c-crk prote�nler� tarafından akt�fleşt�r�lmes�, 

bazı �nsan kron�k m�yelo�d lösem�ler�nde (KML) yer almıştır [21].

Hücre membranının �ç tarafına lokal�ze Ras protoonkogen� GTPaz akt�v�tes�ne sah�pt�r ve hücresel büyümen�n 

kontrolünden sorumlu olan p21 prote�n�n� kodlar [28]. Hücre büyüme faktörü �le uyarıldığında GTP �le bağlanıp akt�fleşen 

p21 s�toplazm�k k�nazları akt�fleyerek hücre prol�-

ferasyonunu uyarıcı s�nyal�n nükleusa �let�lmes�n� 

sağlarlar (Şek�l 4). Sonrasında �ntr�ns�k GTPaz 

akt�v�tes� �le GTP h�drol�ze ed�lerek,  p21 GDP bağlı 

�nakt�f formuna döner. Ras onkogen�  mutasyona 

uğradığında p21'�n �ntr�ns�k GTPaz akt�v�tes� azalır 

ve p21 sürekl� GTP bağlı akt�f formunda kaldığından 

hücre sürekl� bölünmeye devam eder. 

Şek�l 4: Ras s�nyaller�. GDP'y� ve (Guan�n nükleot�t 

D�Fosfat)  akt�f GTP'ye (Guan�n nükleot�t Tr�Fosfat)  (GF 

s�nyalleşmes�n� uyardığında) bağlarlar. Akt�f olmayan 

Ras, GEF (Guan�n nükleot�t Değ�ş�m Faktörü) tarafından 

akt�fleşt�r�l�r. Bu adım kısa sürel�d�r, çünkü Ras, kend�n-

den GTPase akt�v�tes�ne sah�pt�r, yan� GTP'y� GDP'ye h�d-

rol�ze eder (b�r fosfat grubu çıkarılır), böylece akt�f 

olmayan duruma ger� döner. GTPase fonks�yonunu bloke 

eden mutasyonlar veya onkoprote�nler, Ras'ı sürekl� akt�f, 

s�nyalleşme durumunda kısıtlar [29]. 
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3. Büyüme önley�c� s�nyaller�n kanser hücres� tarafından atlanması

Hücreye dış veya �ç ortamdan �let�len s�nyaller onun akıbet�n� bel�rler. Örneğ�n, G1(d�nlenme) fazının sonunda DNA 

repl�kasyonunda yer alan prote�nler�n varlığı, hücrey� S(sentez) fazına �ter, oysa c�dd� DNA hasarı, hücrey� apoptoz �ç�n 

tet�kleyeb�l�r. Bu kontroller, hücren�n doğru zamanda ve en uygun büyüme koşulları altında hücre bölünmes�ne �lerlemes� 

�ç�n kr�t�k b�r homeostat�k mekan�zma sağlar [30].  

Öte yandan kanser hücreler�, kend� büyüme ve çoğalmalarını sağlamak �ç�n bu büyüme önley�c� s�nyaller� atlar veya 

bunlardan kaçınırlar. Örneğ�n, tümör baskılayıcı b�r prote�n olan ret�noblastom (Rb) prote�n�, hücre döngüsünün G1'den S 

fazına �lerlemes� �ç�n gerekl� olan çok sayıda gen�n ekspresyonunu kontrol eden E2F olarak adlandırılan b�r anahtar 

transkr�ps�yon faktörünün fonks�yonunu değ�şt�rerek prol�ferasyonu bloke eder. Serv�kal kars�nomlar g�b� bazı DNA 

v�rüsünün neden olduğu tümörlerde, �nsan pap�lloma v�rüsüne a�t E7 onkoprote�n� pRb n�n fonks�yon kaybına neden olur 

[31].

D�ğer b�r tümör baskılayıcı prote�n p53; b�r transkr�ps�yon faktörü olarak görev yapan ve hücre döngüsü 

�lerlemes�n�n durdurulmasında ya da DNA onarımının (hasar küçükse) ya da hücre ölümünün (hasar büyükse) 

�ndüklenmes�nde rol oynayan genler� �fade eden b�r tetramer oluşturur. Bununla b�rl�kte, tümörlerde, p53 fonks�yonunun 

kaybı,  hücren�n DNA'ya zarar veren mutasyonlara rağmen bölünmeye devam etmes�ne �z�n ver�r [32].
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ÖZET

Kanser, DNA’da kontrolsüz hücre çoğalması sonucunda b�r ser� fiz�ksel değ�ş�kl�ğe bağlı olarak meydana gelmekted�r. 

B�r�nc� sınıf; hücre çoğalmasını d�rekt olarak etk�leyen ya poz�t�f [onkogenler] veya negat�f [tümör baskılayıcı genler] 

etk�leyen genler� �çer�r. Ret�noblastom [Rb] klonlanan �lk tümör baskılayıcı gend�r. Rb prote�n� hücre döngüsünün G1 

fazından S fazına doğru �lerlemes�nden sorumlu olan genler�n ekspresyonunu uyaran uzama faktörü-2 [E2F] transkr�ps�yon 

faktörler�n� baskılayarak G1-S faz geç�ş�n�, dolayısıyla hücre çoğalmasını negat�f olarak düzenlemekted�r. p53 gen� �lk 

olarak tümör gel�ş�m�nde �şlev gösteren b�r prote�n olarak tanımlanmıştır. p53 hücren�n tümör baskılayıcı mekan�zmasının 

merkez�nde yer almaktadır. PTEN gen�, �nsan tümörler�nde yaygın olarak görülen, tümör süpresör genlerden b�r�d�r. PTEN'�n 

genet�k değ�ş�kl�kler�, hücre prol�ferasyonunun, sağkalımın, farklılaşmanın, enerj� metabol�zmasının ve hücresel yapı ve 

hareketl�l�ğ�n düzens�zleşmes�ne yol açab�l�r. Tümör süpresör genler�n de oluşacak olan b�r mutasyon, meydana gelen 

hasarı engelleyemeyeceğ� �ç�n kanser hücreler� �nh�b�tör faktörler olan tümör süpresyonundan kaçarak sonuçta kontrolsüz 

hücre çoğalması ve kanser gel�ş�m�ne neden olacaktır.

Anahtar Kel�meler: Ret�noblastom, p53, PTEN

ABSTRACT

Cancer occurs as a result of uncontrolled cell prol�ferat�on �n DNA due to a ser�es of phys�cal changes. F�rst class; cells 

that d�rectly a�ect cell prol�ferat�on, e�ther pos�t�ve [oncogenes] or negat�ve [tumor suppressor genes]. Ret�noblastoma 

[Rb] �s the first clon�ng tumor suppressor gene. The Rb prote�n negat�vely regulates G1-S phase trans�t�on, thus cell 

prol�ferat�on, by suppress�ng the growth factor-2 [E2F] transcr�pt�on factors that st�mulate the express�on of genes 

respons�ble for the progress�on of the cell cycle from the G1 phase to the S phase. The p53 gene was first descr�bed as a 

prote�n that funct�ons �n tumor development. p53 �s located at the center of the cell's tumor suppressor mechan�sm. The 

PTEN gene �s one of the tumor suppressor genes commonly seen �n human tumors. Genet�c changes �n PTEN can lead to cell 

prol�ferat�on, surv�val, d��erent�at�on, energy metabol�sm, and cellular structure and mob�l�ty d�sorder. S�nce a mutat�on �n 

the tumor suppressor genes cannot prevent damage, the cancer cells w�ll escape from tumor suppress�on, wh�ch are 

�nh�b�tory factors, result�ng �n uncontrolled cell prol�ferat�on and cancer development.
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1. Tümör Süpresör Genler

Kanser, DNA’da kontrolsüz hücre çoğalması sonucunda b�r ser� fiz�ksel değ�ş�kl�ğe bağlı olarak meydana 

gelmekted�r.Bu değ�ş�kl�kler, genel de DNA’da k� gerçek baz d�z�s� değ�ş�kl�kler�d�r [örneğ�n mutasyonlar]. DNA baz d�z�s� 

değ�ş�kl�kler�; yanlış tam�r �şlemler�, kars�nojenler�n etk�s�nde kalma [örneğ�n; ışın] ve repl�kasyon sırasında rastgele oluşan 

hataların sonucudur. Kanserler�n çoğu; sporad�k olarak ortaya çıkarken b�r kanser gen�nde germl�ne mutasyon taşıyan bazı 

a�lelerde �se kanserler�n a�lesel yığılımı görülmekted�r. Kanser genler�n�n �k� genel sınıfı vardır. B�r�nc� sınıf; hücre 

çoğalmasını d�rekt olarak etk�leyen ya poz�t�f [onkogenler] veya negat�f [tümör baskılayıcı genler] etk�leyen genler� �çer�r. Bu 

genler tümör büyümes� üzer�ne olan etk�ler�n�, hücre bölünmes�n� [hücre doğumu] veya ölümünü [apop�toz�s] kontrol etme 

yetenekler�yle göster�rler. Tümör baskılayıcı genler�n normal fonks�yonu hücre çoğalmasını frenlemekted�r. Bu fonks�yon 
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1. Tümör Süpresör Genler

Kanser, DNA’da kontrolsüz hücre çoğalması sonucunda b�r ser� fiz�ksel değ�ş�kl�ğe bağlı olarak meydana 

gelmekted�r.Bu değ�ş�kl�kler, genel de DNA’da k� gerçek baz d�z�s� değ�ş�kl�kler�d�r [örneğ�n mutasyonlar]. DNA baz d�z�s� 

değ�ş�kl�kler�; yanlış tam�r �şlemler�, kars�nojenler�n etk�s�nde kalma [örneğ�n; ışın] ve repl�kasyon sırasında rastgele oluşan 

hataların sonucudur. Kanserler�n çoğu; sporad�k olarak ortaya çıkarken b�r kanser gen�nde germl�ne mutasyon taşıyan bazı 

a�lelerde �se kanserler�n a�lesel yığılımı görülmekted�r. Kanser genler�n�n �k� genel sınıfı vardır. B�r�nc� sınıf; hücre 

çoğalmasını d�rekt olarak etk�leyen ya poz�t�f [onkogenler] veya negat�f [tümör baskılayıcı genler] etk�leyen genler� �çer�r. Bu 

genler tümör büyümes� üzer�ne olan etk�ler�n�, hücre bölünmes�n� [hücre doğumu] veya ölümünü [apop�toz�s] kontrol etme 

yetenekler�yle göster�rler. Tümör baskılayıcı genler�n normal fonks�yonu hücre çoğalmasını frenlemekted�r. Bu fonks�yon 



kanser hücreler�nde kaybolur. Memel� hücreler�n�n d�plo�d yapısı neden�yle, tümör baskılayıcı gen fonks�yonunun hücre 

sev�yes�nde reses�f b�r mekan�zmaya yol açar tarzda tamamen kaybolması �ç�n her �k� allel�nde �nakt�ve olması zorunludur [1] 

Tümör baskılayıcı genler�n varlığı Henry Harr�s ve arkadaşlarının 1969 ‘ta yapmış oldukları somat�k hücre 

çalışmalarında ortaya konulmuştur. Bu çalışma da; normal hücrelerle tümör hücreler�n� b�rleşt�rd�kler�nde atasal 

kromozomlara sah�p tümör olmayan hücreler�n meydana geld�ğ�n� gözlemlem�şlerd�r [2].

“İk� vuruş h�potez�”, Alfred Knudson’ın fam�lyal ve sporad�k ret�noblastomaya a�t ep�dem�yoloj�k ver�lerle ortaya çıkan 

b�r Sonuçtur. Ret�noblastoma üzer�nde yapılan araştırmalar kanser genet�ğ�n�n tar�hçes�nde öneml� b�r yer kaplamaktadır.. 

Alfred Knudson’un 1971 de ortaya attığı varsayıma göre, ret�noblastoma oluşab�lmes� �ç�n 2 farklı mutasyon gerekmekted�r. 

İnsanlar g�b� d�plo�d organ�zmalarda [X ve Y kromozomları üzer�ndek� genler� ayıracak olursak] her b�r gen�n b�r� anne d�ğer� 

de baba kökenl� olmak üzere �k� kopyadan [allel] oluşmaktadır. Sporad�k ret�noblastomada aynı ret�na hücres�nde RB 

gen�n�n �k� kopyasının peş peşe somat�k mutasyona uğraması gerekl�d�r. Fam�lyal olanlar da �se k�ş� bu mutasyonlardan b�r 

tanes�n� germl�ne yoluyla kend�nden öncek� kuşaktan almıştır. Bu nedenle vücudunun tüm hücreler�nde [buna göz de dah�l 

olmak üzere tüm somat�k dokularında ve kend�s�n�n germl�ne hücreler�nde] Ret�noblastom [RB] gen mutasyonunu 

doğuştan heteroz�got şek�lde taşımaktadır. Fakat tümör gel�ş�m� �ç�n bunlar yeterl� olmayıp sağlam olan �k�nc� kopyanın da 

somat�k b�r mutasyonla etk�s�z hale get�r�lmes� gerekl�d�r. Görüldüğü üzere ret�noblastomanın her �k� t�p�nde de kr�t�k olan 

“�k� vuruş” olmalıdır. Aralarında k� fark �se, fam�lyal olanda var olan gerekl� vuruşlardan b�r�n�n ; k�ş� dünyaya geld�ğ� anda 

vücudunun tüm hücreler�nde hal� hazırda gerçekleşm�ş olması ve herhang� b�r ret�na hücres�nde �k�nc� b�r vuruşun meydana 

gelmes�yle tümörün hayatın daha erken dönem�nde ortaya çıkab�lmes�d�r. Bu �k�nc� olay, ender olmayarak b�rden fazla 

hücrede ortaya çıkab�ld�ğ�nden tümörler �k� ve/veya çok odaklı olab�lmekted�r [3].

Onkogenez çok aşamalı b�r süreçt�r: Hücren�n kanserleşmes�yle Sonuçlanan bu süreçte b�r takım genler�n mutasyona 

uğraması gerekmekted�r. Bu genler�n görevler�ne bakıldığında hemen da�ma ya b�r proto-onkogen ya da b�r tümör 

süpresör gen� olduğu görülmekted�r. Özell�kle kolon kanser� vakaları üzer�nde yapılan araştırmalar onkogenez �ç�n tek b�r 

“genet�k olay”ın yeterl� olmadığını, tümör süpresör genler ve proto-onkogenlerde b�r d�z� mutasyonun oluşması gerekt�ğ�n� 

gösterm�şt�r. Sonuç olarak onkogenez, aslında genet�k açıdan çok aşamalı [mult�step] b�r süreçt�r. Bu aşamada meydana 

gelen mutasyonlar kend�l�ğ�nden ya da mutajen�k etk�lere [örneğ�n radyasyon] bağlı olarak gel�şeb�l�r. Bu nedenle, yukarıda 

sözü geçen “�k� vuruş h�potez�” tar�hsel önem� olmasına rağmen, yen� b�lg�ler çerçeves�nde onkogenez� anlatmakta yeterl� 

değ�ld�r [4].

Ret�noblastoma prote�n�n� kodlayan tümör baskılayıcı genler�n tanımlanması, genet�k olarak önceden bel�rlenm�ş 

k�ş�ler�n klonlama, bağlantı anal�zler�, poz�syonel klonlama, veya mutasyonel anal�zler�n�n b�r komb�nasyonunu 

�çermekted�r. Karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon, o zamandan ber� kanserde büyütüleb�len veya s�l�neb�len çeş�tl� 

genler� ortaya çıkarmasıyla, �nsan genom projeler� keş�f hızını daha da artırmaktadır [5]. Bazı mal�ngn�teler�n �ncelenmes�n 

de örneğ�n meme kanser� genom �ncelenmes�nde; sıklıkla mutasyona uğramış, b�rkaç gen�n bulunduğunu, ancak pek 

çoğunun nad�ren mutasyona uğradığı tesp�t ed�lm�şt�r. Sekanslanan meme kanser� genomlarında, çoğunlukla 

�ntrachromozomal tandem kopyaları olan kompleks somat�k DNA düzenlemeler� bulunmuştur. Bu düzenlemeler�n çoğu 

homolog olmayan son b�rleşme neden�yled�r [6]. Pr�mer meme kanser� ve kanser metastazı genom d�z�ler� karşılaştırıldığın 

da pr�mer tümörde k� mutasyona ek olarak metastazlar da sınırlı de novo mutasyonlara rastlanılmaktadır [7].

Tümör baskılayıcı genler hücre büyümes�n� baskılayıcı etk�ler� �le kanser�n gel�şmes�n� önleyen oldukça öneml� 

hücreler olup bu genlerde meydana gelecek olan �nakt�vasyon kanser patogenez�nde öneml� rol oynar [Şek�l 1]. Aslında 

tümör baskılayıcı genler�n kaybı kanser�n oluşumu �ç�n gerekl� olan onkogen akt�vasyonundan daha öneml�d�r. Çoğu tümör 

baskılayıcı gen hücre döngüsünü �nh�be ederek hücren�n farklılaşmasına yol açarak, apop�tozu tet�kleyerek hücreler�n 

kontrolsüz çoğalmasını engellemekted�r. Tümör gel�ş�m� sırasında tümör baskılayıcı genlerde gözlemlenen fiz�ksel 

lezyonların başlıca �k� t�p� nokta mutasyonları ve büyük delesyonlardır. Tümör baskılayıcı genler�n kodlama bölges�nde k� 

nokta mutasyonları sıklıkla güdük prote�nlere veya b�r başka değ�şle �şlevs�z prote�nler�n oluşumuna neden olur. Benzer 

şek�lde fonks�yonel b�r gen ürününün veya bazen de tüm b�r gen�n hatta tüm b�r kromozomun kolunu kapsayacak şek�lde 

kaybına neden olan delesyonlar, komşu normal doku DNA’sı �le karşılaştırıldığında tümör dokusu DNA’sın da heteroz�gos�te 

kaybına [Loss of heteroz�gos�ty-LOH] yol açarlar. Tümör DNA’sın da k� LOH, özel b�r lokusta k� tümör baskılayıcı gen�n 

varlığını gösteren öneml� b�r �şaret olarak değerlend�r�l�r. LOH çalışmalarından, tümör baskılayıcı genler�n çoğunun 

poz�syonel kopyalanmasında yararlanılmaktadır. Gen sess�zleşmes� tümör baskılayıcı gen �nakt�vasyonunda k� b�r d�ğer 

mekan�zma olarak promotor’un h�permet�lasyonu �le oluşur. Sess�zleşme b�r DNA d�z�s� değ�ş�kl�ğ�nden z�yade ep�genet�k 

b�r değ�ş�kl�kt�r [1].

Eğer b�r tümör baskılayıcı gen�n her �k� kopyası da mutasyon ve ep�genet�k değ�ş�kl�klerle etk�s�z hale gel�rse, 

engelley�c� s�nyal kaybolur ve bel�rs�z hücre büyümes� meydana geleb�l�r. D�ğer baskılayıcı gen ürünler� DNA onarımında rol 

oynar. Etk�n değ�lse, DNA onarımı bozuk olab�l�r ve DNA’nın tam�r ed�lmemes� kansere neden olan mutasyonlara yol açab�l�r 

[8] [Şek�l2].

Örneğ�n meme kanser�n� ele alırsak meme kanser� hücre hatlarında ve pr�mer 

tümörlerde Rb’n�n mutasyonları 1988’de rapor ed�lm�şt�r [9]. Meme kanser� duyarlılık 

genler� BRCA1 ve BRCA2 örnekler�ne bakalım. Bazı a�leler de meme ve yumurtalık kanser� 

gel�şme r�sk�n� artırmıştır. Kalıtsal meme ve yumurtalık kanser� duyarlılığı genler� BRCA1 

ve BRCA2, tüm meme kanser� vakalarının %5-10’nunu oluşturmaktadır. Bu kalıtsal 

sendromlar da rol oynadığı �y� b�l�nen tümör baskılayıcı genlerd�r. Mutasyona uğramış 

genler çoğunlukla kes�lm�ş b�r prote�n üret�r ve bundan dolayı fonks�yon kaybına neden 

olur. Bu k�ş�ler de gel�şen meme ve yumurtalık tümörler� heteroz�goz�te kaybı serg�lerler. 

Bazı spes�fik vakalarda [kalıtsal olmayan] meme kanser�, BRCA1 prote�n sev�yeler�, 

mutasyon neden�yle değ�l, ep�genet�k mekan�zmaların b�r sonucu olarak azalmaktadır. Her b�r BRCA prote�n� homolog 

rekomb�nasyon ve ç�ft sarmal kırma onarımına katılmaktadır. Bu nedenle genomun bütünlüğünün korunmasına da katkıda 

bulunur. Bundan başka BRCA1 ve BRCA2 arasında net b�r homoloj� bulunmadığına da d�kkat ed�lmel�d�r [8].

Hücre döngüsünü düzenleyen s�stemler�n b�rden fazla b�leşen�n�n kanserle �l�şk�s� olduğundan kanser, b�r hücre 

döngüsü düzens�zl�k hastalığı olarak da b�l�nmekted�r. G1,S G2 ve M evreler�nden oluşan hücre döngüsü b�r evres�nden 

d�ğer�ne geç�ş�; döngü basamağına göre düzeyler� artan ya da azalan s�kl�n prote�nler�yle kontrol ed�lmekted�r. Döngüde 

rolü olan pek çok onkogen ve tümör baskılayan gen, G1 kontrol noktasında k� hatalarla �l�şk�l�d�r [10].

G1/S geç�ş noktasının kontrolünde; s�kl�nler�n sentez ve yıkımlarının kontrol ed�lmes�, kend�s�ne bağlanan ve 

düzeyler� döngü boyunca değ�şmeyen ancak akt�v�teler� kontrol ed�leb�len katal�t�k özgün k�nazlarla b�rleşmes� 

sonucunda s�kl�n-bağımlı k�naz[CDK] kompleks� oluşmakta, oluşan bu kompleks�n oto-fosfor�lasyonla akt�fleşmes�, 

C�p/K�p ve INK4/ARF g�b� hücre döngüsü �nh�b�törler�n�n etk�s�yle �nakt�fleşmes� olaylarıyla sağlanır [11]. D t�p� s�kl�nler 

G2

M

S

G1

G0
R Noktası

Büyüme
Faktörü

Şek�l 2: Normal b�r hücre dön-

güsünün şemat�k görünümü

GENE

Rb

P53

APC

WT 1

DCC

NF-1

NF-2

VHL

Chromosomal

locat�on

13q14

17p13.1

5q21

11p13

18q21

17q11

22q12

3p25

Celluar
locat�on

Nucleus

Nucleus

CCytoplasm

Nucleus

Membrane

Cytoplasm

Inner

membrane

Cytoplasm

Mode of act�on

Transcr�pt�onal regulator

Transcr�pt�onal 

factor/regulator

Unkown

Transcr�pt�onal factor cell 

adhes�on molecule

P21 ,ras GTPase act�vator

Cytoskeleton membrane l�nk

Inh�b�ts transcr�pt�onal 
alogat�on

Neoplasm assoc�ated w�th 

somat�c mutat�on

Ret�nablostoma,osteosarcoma,

carc�nonomas of breast, prostate,

bladder and lung most human 

cancers breast, bra�n, sarcomas,

leukem�as.Carc�nomas of colon,

stomach and pancreas.

Nephroblastoma Carc�nomas 

of colon and stomach 

Schwannomas

Schwannomas ,men�ng�omas

Rena cell carc�noma

Neoplasm assoc�ated w�th �nher�ted 

mutat�on

Ret�noblastoma, osteosarcoma

L�-Fraumen� syndrome,carc�nomas 
of oral cav�ty

Fam�l�al adenomatos�s polypos�s col�,

carc�noma of colon W�lms' tumor 

Unkown

Neurofibromatos�s type 1

Neurofibromatos�s type-2 schwanno-

mas men�ng�omas.Von H�ppel-L�ndau 

d�sease, ang�omas and cysts of var�ous 

v�sceral organs

Tümör supressorgenes �nvolved �n human neoplasms

Tablo 1:Tümör baskılayıcı gen örnekler�

190   •   Mustafa Güldü Her Yönüyle Kanser   •   191



kanser hücreler�nde kaybolur. Memel� hücreler�n�n d�plo�d yapısı neden�yle, tümör baskılayıcı gen fonks�yonunun hücre 

sev�yes�nde reses�f b�r mekan�zmaya yol açar tarzda tamamen kaybolması �ç�n her �k� allel�nde �nakt�ve olması zorunludur [1] 

Tümör baskılayıcı genler�n varlığı Henry Harr�s ve arkadaşlarının 1969 ‘ta yapmış oldukları somat�k hücre 

çalışmalarında ortaya konulmuştur. Bu çalışma da; normal hücrelerle tümör hücreler�n� b�rleşt�rd�kler�nde atasal 

kromozomlara sah�p tümör olmayan hücreler�n meydana geld�ğ�n� gözlemlem�şlerd�r [2].

“İk� vuruş h�potez�”, Alfred Knudson’ın fam�lyal ve sporad�k ret�noblastomaya a�t ep�dem�yoloj�k ver�lerle ortaya çıkan 

b�r Sonuçtur. Ret�noblastoma üzer�nde yapılan araştırmalar kanser genet�ğ�n�n tar�hçes�nde öneml� b�r yer kaplamaktadır.. 

Alfred Knudson’un 1971 de ortaya attığı varsayıma göre, ret�noblastoma oluşab�lmes� �ç�n 2 farklı mutasyon gerekmekted�r. 

İnsanlar g�b� d�plo�d organ�zmalarda [X ve Y kromozomları üzer�ndek� genler� ayıracak olursak] her b�r gen�n b�r� anne d�ğer� 

de baba kökenl� olmak üzere �k� kopyadan [allel] oluşmaktadır. Sporad�k ret�noblastomada aynı ret�na hücres�nde RB 

gen�n�n �k� kopyasının peş peşe somat�k mutasyona uğraması gerekl�d�r. Fam�lyal olanlar da �se k�ş� bu mutasyonlardan b�r 

tanes�n� germl�ne yoluyla kend�nden öncek� kuşaktan almıştır. Bu nedenle vücudunun tüm hücreler�nde [buna göz de dah�l 

olmak üzere tüm somat�k dokularında ve kend�s�n�n germl�ne hücreler�nde] Ret�noblastom [RB] gen mutasyonunu 

doğuştan heteroz�got şek�lde taşımaktadır. Fakat tümör gel�ş�m� �ç�n bunlar yeterl� olmayıp sağlam olan �k�nc� kopyanın da 

somat�k b�r mutasyonla etk�s�z hale get�r�lmes� gerekl�d�r. Görüldüğü üzere ret�noblastomanın her �k� t�p�nde de kr�t�k olan 

“�k� vuruş” olmalıdır. Aralarında k� fark �se, fam�lyal olanda var olan gerekl� vuruşlardan b�r�n�n ; k�ş� dünyaya geld�ğ� anda 

vücudunun tüm hücreler�nde hal� hazırda gerçekleşm�ş olması ve herhang� b�r ret�na hücres�nde �k�nc� b�r vuruşun meydana 

gelmes�yle tümörün hayatın daha erken dönem�nde ortaya çıkab�lmes�d�r. Bu �k�nc� olay, ender olmayarak b�rden fazla 

hücrede ortaya çıkab�ld�ğ�nden tümörler �k� ve/veya çok odaklı olab�lmekted�r [3].

Onkogenez çok aşamalı b�r süreçt�r: Hücren�n kanserleşmes�yle Sonuçlanan bu süreçte b�r takım genler�n mutasyona 

uğraması gerekmekted�r. Bu genler�n görevler�ne bakıldığında hemen da�ma ya b�r proto-onkogen ya da b�r tümör 

süpresör gen� olduğu görülmekted�r. Özell�kle kolon kanser� vakaları üzer�nde yapılan araştırmalar onkogenez �ç�n tek b�r 

“genet�k olay”ın yeterl� olmadığını, tümör süpresör genler ve proto-onkogenlerde b�r d�z� mutasyonun oluşması gerekt�ğ�n� 

gösterm�şt�r. Sonuç olarak onkogenez, aslında genet�k açıdan çok aşamalı [mult�step] b�r süreçt�r. Bu aşamada meydana 

gelen mutasyonlar kend�l�ğ�nden ya da mutajen�k etk�lere [örneğ�n radyasyon] bağlı olarak gel�şeb�l�r. Bu nedenle, yukarıda 

sözü geçen “�k� vuruş h�potez�” tar�hsel önem� olmasına rağmen, yen� b�lg�ler çerçeves�nde onkogenez� anlatmakta yeterl� 

değ�ld�r [4].

Ret�noblastoma prote�n�n� kodlayan tümör baskılayıcı genler�n tanımlanması, genet�k olarak önceden bel�rlenm�ş 

k�ş�ler�n klonlama, bağlantı anal�zler�, poz�syonel klonlama, veya mutasyonel anal�zler�n�n b�r komb�nasyonunu 

�çermekted�r. Karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon, o zamandan ber� kanserde büyütüleb�len veya s�l�neb�len çeş�tl� 

genler� ortaya çıkarmasıyla, �nsan genom projeler� keş�f hızını daha da artırmaktadır [5]. Bazı mal�ngn�teler�n �ncelenmes�n 

de örneğ�n meme kanser� genom �ncelenmes�nde; sıklıkla mutasyona uğramış, b�rkaç gen�n bulunduğunu, ancak pek 

çoğunun nad�ren mutasyona uğradığı tesp�t ed�lm�şt�r. Sekanslanan meme kanser� genomlarında, çoğunlukla 

�ntrachromozomal tandem kopyaları olan kompleks somat�k DNA düzenlemeler� bulunmuştur. Bu düzenlemeler�n çoğu 

homolog olmayan son b�rleşme neden�yled�r [6]. Pr�mer meme kanser� ve kanser metastazı genom d�z�ler� karşılaştırıldığın 

da pr�mer tümörde k� mutasyona ek olarak metastazlar da sınırlı de novo mutasyonlara rastlanılmaktadır [7].

Tümör baskılayıcı genler hücre büyümes�n� baskılayıcı etk�ler� �le kanser�n gel�şmes�n� önleyen oldukça öneml� 

hücreler olup bu genlerde meydana gelecek olan �nakt�vasyon kanser patogenez�nde öneml� rol oynar [Şek�l 1]. Aslında 

tümör baskılayıcı genler�n kaybı kanser�n oluşumu �ç�n gerekl� olan onkogen akt�vasyonundan daha öneml�d�r. Çoğu tümör 

baskılayıcı gen hücre döngüsünü �nh�be ederek hücren�n farklılaşmasına yol açarak, apop�tozu tet�kleyerek hücreler�n 

kontrolsüz çoğalmasını engellemekted�r. Tümör gel�ş�m� sırasında tümör baskılayıcı genlerde gözlemlenen fiz�ksel 

lezyonların başlıca �k� t�p� nokta mutasyonları ve büyük delesyonlardır. Tümör baskılayıcı genler�n kodlama bölges�nde k� 

nokta mutasyonları sıklıkla güdük prote�nlere veya b�r başka değ�şle �şlevs�z prote�nler�n oluşumuna neden olur. Benzer 

şek�lde fonks�yonel b�r gen ürününün veya bazen de tüm b�r gen�n hatta tüm b�r kromozomun kolunu kapsayacak şek�lde 

kaybına neden olan delesyonlar, komşu normal doku DNA’sı �le karşılaştırıldığında tümör dokusu DNA’sın da heteroz�gos�te 

kaybına [Loss of heteroz�gos�ty-LOH] yol açarlar. Tümör DNA’sın da k� LOH, özel b�r lokusta k� tümör baskılayıcı gen�n 

varlığını gösteren öneml� b�r �şaret olarak değerlend�r�l�r. LOH çalışmalarından, tümör baskılayıcı genler�n çoğunun 

poz�syonel kopyalanmasında yararlanılmaktadır. Gen sess�zleşmes� tümör baskılayıcı gen �nakt�vasyonunda k� b�r d�ğer 

mekan�zma olarak promotor’un h�permet�lasyonu �le oluşur. Sess�zleşme b�r DNA d�z�s� değ�ş�kl�ğ�nden z�yade ep�genet�k 

b�r değ�ş�kl�kt�r [1].

Eğer b�r tümör baskılayıcı gen�n her �k� kopyası da mutasyon ve ep�genet�k değ�ş�kl�klerle etk�s�z hale gel�rse, 

engelley�c� s�nyal kaybolur ve bel�rs�z hücre büyümes� meydana geleb�l�r. D�ğer baskılayıcı gen ürünler� DNA onarımında rol 

oynar. Etk�n değ�lse, DNA onarımı bozuk olab�l�r ve DNA’nın tam�r ed�lmemes� kansere neden olan mutasyonlara yol açab�l�r 

[8] [Şek�l2].

Örneğ�n meme kanser�n� ele alırsak meme kanser� hücre hatlarında ve pr�mer 

tümörlerde Rb’n�n mutasyonları 1988’de rapor ed�lm�şt�r [9]. Meme kanser� duyarlılık 

genler� BRCA1 ve BRCA2 örnekler�ne bakalım. Bazı a�leler de meme ve yumurtalık kanser� 

gel�şme r�sk�n� artırmıştır. Kalıtsal meme ve yumurtalık kanser� duyarlılığı genler� BRCA1 

ve BRCA2, tüm meme kanser� vakalarının %5-10’nunu oluşturmaktadır. Bu kalıtsal 

sendromlar da rol oynadığı �y� b�l�nen tümör baskılayıcı genlerd�r. Mutasyona uğramış 

genler çoğunlukla kes�lm�ş b�r prote�n üret�r ve bundan dolayı fonks�yon kaybına neden 

olur. Bu k�ş�ler de gel�şen meme ve yumurtalık tümörler� heteroz�goz�te kaybı serg�lerler. 

Bazı spes�fik vakalarda [kalıtsal olmayan] meme kanser�, BRCA1 prote�n sev�yeler�, 

mutasyon neden�yle değ�l, ep�genet�k mekan�zmaların b�r sonucu olarak azalmaktadır. Her b�r BRCA prote�n� homolog 

rekomb�nasyon ve ç�ft sarmal kırma onarımına katılmaktadır. Bu nedenle genomun bütünlüğünün korunmasına da katkıda 

bulunur. Bundan başka BRCA1 ve BRCA2 arasında net b�r homoloj� bulunmadığına da d�kkat ed�lmel�d�r [8].

Hücre döngüsünü düzenleyen s�stemler�n b�rden fazla b�leşen�n�n kanserle �l�şk�s� olduğundan kanser, b�r hücre 

döngüsü düzens�zl�k hastalığı olarak da b�l�nmekted�r. G1,S G2 ve M evreler�nden oluşan hücre döngüsü b�r evres�nden 

d�ğer�ne geç�ş�; döngü basamağına göre düzeyler� artan ya da azalan s�kl�n prote�nler�yle kontrol ed�lmekted�r. Döngüde 

rolü olan pek çok onkogen ve tümör baskılayan gen, G1 kontrol noktasında k� hatalarla �l�şk�l�d�r [10].

G1/S geç�ş noktasının kontrolünde; s�kl�nler�n sentez ve yıkımlarının kontrol ed�lmes�, kend�s�ne bağlanan ve 

düzeyler� döngü boyunca değ�şmeyen ancak akt�v�teler� kontrol ed�leb�len katal�t�k özgün k�nazlarla b�rleşmes� 

sonucunda s�kl�n-bağımlı k�naz[CDK] kompleks� oluşmakta, oluşan bu kompleks�n oto-fosfor�lasyonla akt�fleşmes�, 

C�p/K�p ve INK4/ARF g�b� hücre döngüsü �nh�b�törler�n�n etk�s�yle �nakt�fleşmes� olaylarıyla sağlanır [11]. D t�p� s�kl�nler 
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[s�kl�n D1,D2,D3],CDK4 ve CDK6’yı akt�ve eder ve G1’�n �lerley�ş�nden sorumludur [12] .Ret�noblastoma [Rb] hücre döngü 

düzenley�c�s� ve tümör baskılayıcısı olarak b�l�nen b�r gend�r. S�kl�n �le oluşan CDK4 ve CDK6 kompleksler� Rb prote�nler�n� 

fosfor�le ederek onu �nakt�ve eder. İnakt�f Rb, akt�fken kend�s�ne bağlı olan transkr�ps�yon uzama faktörü-2 [E2F]’y� 

serbest bırakır. E2F’de, G1/S geç�ş� ve S evres�ne g�r�ş �ç�n gerekl� s�kl�n A,E ve CDK1, myb, d�h�drofolat redüktaz, t�m�d�n 

k�naz g�b� genler�n ortaya çıkmasını sağlar [13] .E2F, d�ğer döngü düzenley�c�ler� g�b� DNA sentez�, DNA onarımı ve 

apop�toz�s olaylarında rol oynamaktadır [14]. Hücre döngüsünün öneml� düzenley�c�ler�nden b�r d�ğer� de p53 gen�d�r. 

DNA hasarı oluşan hücrede p53 gen ürünü akt�ve olmaktadır ve böylece hücre döngüsü durdurmakta, DNA onarımı ve 

apop�toz�s olayları başlamaktadır [15] . İnsan kanserler�nde mutasyonun en sık görüldüğü genlerden b�r� genom�k 

bütünlüğün korunmasında hücre döngü düzenley�c�s� olan p53 dür [16] . p53 DNA hasarına yanıt olarak etk�s�n�, s�kl�n 

bağımlı k�naz �nh�b�törler�nden [CDK1] b�r� olan p21 prote�n�n�n ortaya çıkmasını sağlayarak göster�r [17]. G1 

düzenley�c�ler�nden s�kl�n D1,CDK4 ve p16 over kanser�n�n gel�ş�mes�nde öneml� b�r rol oynar [18]. B�r hastalığın meydana 

gelmes�nde ve tedav� �ç�n uygulanan �laca ver�len yanıtta çevre, yaş, beslenme, yaşam b�ç�m� g�b� faktörlere ek olarak, 

k�ş�n�n genet�k yapı değ�ş�kl�kler�n�n rolü yok sayılamaz. Bu sebeple toplumların genom yapısında k� varyasyonların ve 

k�ş�sel gen mutasyonlarının çalışılması kanser oluşum r�sk�n�n, �laç toks�s�tes� ve etk�nl�ğ�n�n bel�rlenmes�nde yararlı 

olmaktadır. Sonuç �t�bar�yle s�kl�nler CDK kompleksler� ve CDKI moleküller�, hücre döngüsü, farklılaşma, DNA onarımı ve 

apop�toz�s s�stemler�n�n düzenlenmes� �le �lg�l� genler�n �fade ed�lmes�n� kontrol etmekted�r [11].

2. Ret�noblastom

Rb gen� 1987 yılında tanımlanan ve klonlanan �lk tümör baskılayıcı gend�r. Rb gen�n�n keşfi, ret�na hücreler�nden 

köken alan çocukluk dönem� göz tümörü olan ret�noblastoma �le yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Gen�n her �k� 

allel�n�n mutasyon sonucu �nakt�vasyona uğraması �le ret�noblastoma ortaya çıkmaktadır. Yalnızca ret�na hücreler�nde 

değ�l d�ğer dokularda da hücre döngüsünün negat�f düzenlenmes�nde rol alan Rb gen� oldukça kr�t�k b�r öneme sah�pt�r. 

Kend�s�ne �sm�n� veren ret�noblastomadan keşfed�lm�ş olmasına rağmen, Rb gen�ne a�t fonks�yon bozuklukları meme, 

kem�k, prostat, bey�n, melanoma, mesane ve akc�ğer kanser� g�b� çeş�tl� kanserlerde de tesp�t ed�lm�şt�r. Rb gen�nde k� 

mutasyonları gösteren b�rçok DNA anal�z yöntem� gel�şt�r�lerek prenatal tanı koyma sayes�nde genet�k danışma 

ver�lmekted�r [19] .

Ret�noblastoma üzer�nde k� �lk genet�k çalışmalar Rb gen�n�n 13. kromozomda olduğu b�ld�r�l�rken s�togenet�k 

yöntemlerden �ler� çözümleme (h�gh resolut�on) denen bantlama tekn�kler� �le gen�n 13. kromozomun uzun kolunun (q) 14. 

Bandında olduğu göster�lm�şt�r. Daha sonra L�berfarb ve ark. aynı yöntemle 10 olgunun �k�s�nde bu bölgede delesyon 

saptamışlardır. Tüm bu Rb olgularının %1 �le %3’ün de saptanan bu delesyona ‘’13q14 delesyon sendromu’’ denm�şt�r. 

Kl�n�kte delesyonun uzunluğuna bağlı olarak Rb’ye �laveten mental ger�l�kle b�rl�kte bazı konjen�tal malformasyonlar 

b�ld�r�lm�şt�r. Rb’l� b�r çocukta delesyon saptanırsa sağlıklı b�le olsa anne ve baba da mutlaka s�togenet�k anal�z 

yapılmalıdır. Z�ra sağlıklı oldukları b�l�nen anne ve babanın delesyon taşıyıcısı oldukları saptanırsa bunu d�ğer çocuklarına 

geç�rme r�sk� vardır. 13q14 delesyonu gösteren Rb’l� hastalarda yapılan kant�tat�f ESD (Esteraz D) enz�m akt�v�tes� 

çalışmaları �le bu enz�m�n Rb gen� lokusuna çok yakın olduğu göster�lm�şt�r. Delesyon gösteren Rb olgularında enz�m 

akt�v�tes�n�n %50 azalmış olduğu gözlenm�şt�r [20].

2.1. Ret�noblastom’un Yapısı

Ret�noblastoma dünya çapında 20000’de1 oranında görülen nad�r b�r çocukluk çağı kanser�d�r. Hastalığın a�lesel 

[kalıtsal] ve sporad�k olmak üzere �k� formu vardır. A�lesel formunda Rb gen�nde k� germl�ne mutasyon çocuğa geçmekte ve 

tüm hücrelerde bulunmaktadır. İk�nc� b�r mutasyonda ret�na hücreler�nde tümöre yol açmaktadır. Kalıtsal formunda �k�nc� 

b�r mutasyonun ortaya çıkma olasılığı yüksek �ken, sporad�k formunda �se her �k� mutasyon da aynı ret�noblast da somat�k 

olarak gerçekleşmekte ve b�r b�reyde b�rden fazla ortaya çıkma olasılığı düşüktür. Bu nedenle sporad�k vakalar yalnızca b�r 

gözü etk�lerken [unılateral] a�lev� vakalar genelde b�laterald�r [Knudson’un �k� vuruşlu h�potez�][8].

Rb1 gen� 180 kb’lık b�r alan kaplamakta ve 27 ekzondan oluşmaktadır. Bu gen 4.8 kb ‘l�k b�r mRNA, 928 am�no as�tl�k b�r 

prote�n olan ret�noblastoma prote�n� [pRb]’ye aracılık eder. pRb de paket prote�n a�les�nden olup 105 kb’l�k b�r prote�nd�r [ 

21]. 379’dan 772. am�no as�de kadar olan bölge oldukça korunmuş b�r alandır. Bu alan, ayırıcı b�r bölge [spacer] �le A ve B 

olarak �k� küçük alana ayrışır. Spacer den�len ayırıcı bölge, hücre döngüsünün G1 fazı kontrol noktasının başlıca 

düzenley�c�ler� s�kl�n bağımlı k�naz 2 [CDK2]/s�kl�n E ve CDK2/s�kl�n A’nın bağlanması �ç�n kr�t�k öneme sah�pt�r. A ve B 

alanları, s�kl�nler ve E2F a�les� transkr�ps�yon faktörler� g�b� b�rçok prote�n�n bağlandığı alfa hel�ks yapısında zeng�n b�r 

bölged�r. A alanı, B alanının yapısını stab�l�ze ederken, aynı zamanda oldukça korunmuş b�r bölge olan A-B paket�nde 

oluşacak b�r mutasyon Rb prote�n�n�n yapısını ve fonks�yonunu bozab�lmekted�r. Prote�n�n, C ucu bölges�, Rb’n�n çek�rdeğe 

g�reb�lmes� �ç�n çek�rdek lokal�zasyon s�nyal� (NLS, Nucleer Local�zat�on S�gnal) �çer�r. Prote�n fonks�yonunu etk�leyen B 

alanının alt bölgeler�nde, N-term�nal ve spacer bölges�nde fosfor�lasyon bölgeler� vardır [22] [Şek�l 3].

Ser 567 am�noas�d�n�n fosfor�lasyonu E2F salınmasına neden olmakta, bu am�noas�d�n mutasyonu genell�kle bu 

bölgede gözlemlenen düzenlemeler� bozab�lmekted�r. S�kl�n D1/CDK4 kompleks� Rb’y� fosfor�le eder, s�kl�n D1 ve S faz 

genler�n�n transkr�ps�yonunun akt�vasyonu �ç�n E2F’y� serbest bırakan Rb-E2F kompleks� �le ayrışmasına neden olur. E2F 

hedefler�, s�kl�n D1 ve S faz genler� g�b� hücre döngüsü düzenley�c� genler� �çer�r. Rb, E2F ve s�kl�n D1 arasında k� poz�t�f ger� 

besleme döngüsü, G1/S ve S fazları boyunca hücre döngüsü düzenlemes�ne �z�n ver�r.Rb yolu hücre döngüsü 

düzenlenmes�nde merkez� olduğundan tümör başlangıcı Rb fonks�yonunu bloke eden büyüme s�nyal�n�n varlığından ve 

yokluğundan bağımsız olarak E2F’n�n transkr�ps�yonu akt�f hale get�rmes�ne neden olan herhang� b�r mutasyon yoluyla 

�ndükleneb�l�r. Rb’n�n gel�şmekte olan ret�na da k� hücre döngüsü �lerlemes�n�n yanı sıra farklılaşma da rolü olab�leceğ� 

düşünülmekted�r. Hücre döngüsü düzenlemes�nde kr�t�k öneme sah�p olan Rb’n�n ad�pos�t farklılaşmasında [23], ve s�kl�n 

D1 gel�ş�m�nde de çok öneml� görevler� bulunmaktadır [ 24] . 

2.2. Ret�noblastom Prote�n�n�n Fonks�yonu

 Rb prote�n� hücre döngüsünün G1 fazından S fazına doğru �lerlemes�nden sorumlu olan genler�n ekspresyonunu 

uyaran E2F transkr�ps�yon faktörler�n� baskılayarak G1-S faz geç�ş�n�, dolayısıyla hücre çoğalmasını negat�f olarak 

düzenlemekted�r [25]. Hücre büyümes�n� kontrol ed�c� görev� olan Rb gen�n�n �k� normal allel� bulunmakta, bu allerden 

b�r�n�n mutasyon sonucu �nakt�ve olması Rb gen�n�n fonks�yonunu değ�şt�rmemekted�r. Çünkü �k�nc� allel hücre çoğalması 

kontrol görev�n� devam ett�rmekted�r. B�r anlamda tümör süpresyonu devam etmekted�r. Fakat �k�nc� allelde k� �nakt�vasyon 

Rb gen�n�n hücre üzer�nde k� kontrol görev�n� kaybetmes�ne dolayısıyla da hücren�n kontrolsüz çoğalmasına ve tümör 

gel�ş�m�ne neden olmaktadır [26]. Tanımlanan mutasyonlar; yan� Rb gen�n�n fonks�yonunun ortadan kalkmasıyla 

Sonuçlanan bu mutasyonlar çoğunlukla s�lme, çerçeve kaydırma veya saçma mutasyonlardır. B�r öncek� kuşaktan alınan 

mutasyona germl�ne mutasyon den�lmekte olup bu hered�ter [a�lev�] Ret�noblastomaların gel�ş�m�n de mutasyon geç�ş� 

olarak açıklanmakta ancak bu mutasyonu taşıyan ret�na hücreler�nde herhang� b�r patoloj� gel�şmemekted�r. Bu k�ş�lere Rb 

mutant allel taşıyıcısı den�lmekted�r. Fakat aynı ret�na hücreler�n�n �k�nc� mutasyona maruz kalmaları �le bu hücrelerde 

Ret�noblastoma gel�şme eğ�l�m� artmaktadır [27 ]. PRb’n�n posttranslasyonel mod�fikasyonlarla düzenlenmes�n�n kr�t�k 

öneme sah�p olduğu düşünülmekted�r. pRb, s�kl�n bağımlı k�nazlar (CDK), p38 MAP k�naz, Chk1/2, Abl ve Aurora B g�b� farklı 

b�rçok k�naz tarafından fosfor�le ed�lmekted�r. Fosfor�lasyonun yanında, pRb aset�lasyon, met�lasyon, ub�k�t�nasyon ve 

SUMOlasyon �le de uyarılab�lmekted�r. Aset�lasyon, met�lasyon ve SUMOlasyon g�b� mod�fikasyonlar pRb aracılı gen 

susturulmasında, etk�ye sah�p olmaktadırlar. pRb’n�n ub�k�t�nlenmes� �se degredasyon ve apoptozun düzenlenmes�nde 

kullanılan mod�fikasyonlardır. Son zamanlarda yapılan proteom�k araştırmalarından ed�n�len b�lg�ler pRb’n�n 

posttranslasyonel mod�fikasyonunun önces�nde var olduğu düşünülen mod�fikasyondan çok fazla kapsamlı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu yen� b�lg� b�l�nmeyen çok fazla yolağın da pRb’n�n düzenlenmes�n� etk�led�ğ�n� göstermekted�r [28] .RB gen 
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[s�kl�n D1,D2,D3],CDK4 ve CDK6’yı akt�ve eder ve G1’�n �lerley�ş�nden sorumludur [12] .Ret�noblastoma [Rb] hücre döngü 

düzenley�c�s� ve tümör baskılayıcısı olarak b�l�nen b�r gend�r. S�kl�n �le oluşan CDK4 ve CDK6 kompleksler� Rb prote�nler�n� 

fosfor�le ederek onu �nakt�ve eder. İnakt�f Rb, akt�fken kend�s�ne bağlı olan transkr�ps�yon uzama faktörü-2 [E2F]’y� 

serbest bırakır. E2F’de, G1/S geç�ş� ve S evres�ne g�r�ş �ç�n gerekl� s�kl�n A,E ve CDK1, myb, d�h�drofolat redüktaz, t�m�d�n 

k�naz g�b� genler�n ortaya çıkmasını sağlar [13] .E2F, d�ğer döngü düzenley�c�ler� g�b� DNA sentez�, DNA onarımı ve 

apop�toz�s olaylarında rol oynamaktadır [14]. Hücre döngüsünün öneml� düzenley�c�ler�nden b�r d�ğer� de p53 gen�d�r. 

DNA hasarı oluşan hücrede p53 gen ürünü akt�ve olmaktadır ve böylece hücre döngüsü durdurmakta, DNA onarımı ve 

apop�toz�s olayları başlamaktadır [15] . İnsan kanserler�nde mutasyonun en sık görüldüğü genlerden b�r� genom�k 

bütünlüğün korunmasında hücre döngü düzenley�c�s� olan p53 dür [16] . p53 DNA hasarına yanıt olarak etk�s�n�, s�kl�n 

bağımlı k�naz �nh�b�törler�nden [CDK1] b�r� olan p21 prote�n�n�n ortaya çıkmasını sağlayarak göster�r [17]. G1 

düzenley�c�ler�nden s�kl�n D1,CDK4 ve p16 over kanser�n�n gel�ş�mes�nde öneml� b�r rol oynar [18]. B�r hastalığın meydana 

gelmes�nde ve tedav� �ç�n uygulanan �laca ver�len yanıtta çevre, yaş, beslenme, yaşam b�ç�m� g�b� faktörlere ek olarak, 

k�ş�n�n genet�k yapı değ�ş�kl�kler�n�n rolü yok sayılamaz. Bu sebeple toplumların genom yapısında k� varyasyonların ve 

k�ş�sel gen mutasyonlarının çalışılması kanser oluşum r�sk�n�n, �laç toks�s�tes� ve etk�nl�ğ�n�n bel�rlenmes�nde yararlı 

olmaktadır. Sonuç �t�bar�yle s�kl�nler CDK kompleksler� ve CDKI moleküller�, hücre döngüsü, farklılaşma, DNA onarımı ve 

apop�toz�s s�stemler�n�n düzenlenmes� �le �lg�l� genler�n �fade ed�lmes�n� kontrol etmekted�r [11].

2. Ret�noblastom

Rb gen� 1987 yılında tanımlanan ve klonlanan �lk tümör baskılayıcı gend�r. Rb gen�n�n keşfi, ret�na hücreler�nden 

köken alan çocukluk dönem� göz tümörü olan ret�noblastoma �le yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Gen�n her �k� 

allel�n�n mutasyon sonucu �nakt�vasyona uğraması �le ret�noblastoma ortaya çıkmaktadır. Yalnızca ret�na hücreler�nde 

değ�l d�ğer dokularda da hücre döngüsünün negat�f düzenlenmes�nde rol alan Rb gen� oldukça kr�t�k b�r öneme sah�pt�r. 

Kend�s�ne �sm�n� veren ret�noblastomadan keşfed�lm�ş olmasına rağmen, Rb gen�ne a�t fonks�yon bozuklukları meme, 

kem�k, prostat, bey�n, melanoma, mesane ve akc�ğer kanser� g�b� çeş�tl� kanserlerde de tesp�t ed�lm�şt�r. Rb gen�nde k� 

mutasyonları gösteren b�rçok DNA anal�z yöntem� gel�şt�r�lerek prenatal tanı koyma sayes�nde genet�k danışma 

ver�lmekted�r [19] .

Ret�noblastoma üzer�nde k� �lk genet�k çalışmalar Rb gen�n�n 13. kromozomda olduğu b�ld�r�l�rken s�togenet�k 

yöntemlerden �ler� çözümleme (h�gh resolut�on) denen bantlama tekn�kler� �le gen�n 13. kromozomun uzun kolunun (q) 14. 

Bandında olduğu göster�lm�şt�r. Daha sonra L�berfarb ve ark. aynı yöntemle 10 olgunun �k�s�nde bu bölgede delesyon 

saptamışlardır. Tüm bu Rb olgularının %1 �le %3’ün de saptanan bu delesyona ‘’13q14 delesyon sendromu’’ denm�şt�r. 

Kl�n�kte delesyonun uzunluğuna bağlı olarak Rb’ye �laveten mental ger�l�kle b�rl�kte bazı konjen�tal malformasyonlar 

b�ld�r�lm�şt�r. Rb’l� b�r çocukta delesyon saptanırsa sağlıklı b�le olsa anne ve baba da mutlaka s�togenet�k anal�z 

yapılmalıdır. Z�ra sağlıklı oldukları b�l�nen anne ve babanın delesyon taşıyıcısı oldukları saptanırsa bunu d�ğer çocuklarına 

geç�rme r�sk� vardır. 13q14 delesyonu gösteren Rb’l� hastalarda yapılan kant�tat�f ESD (Esteraz D) enz�m akt�v�tes� 

çalışmaları �le bu enz�m�n Rb gen� lokusuna çok yakın olduğu göster�lm�şt�r. Delesyon gösteren Rb olgularında enz�m 

akt�v�tes�n�n %50 azalmış olduğu gözlenm�şt�r [20].

2.1. Ret�noblastom’un Yapısı

Ret�noblastoma dünya çapında 20000’de1 oranında görülen nad�r b�r çocukluk çağı kanser�d�r. Hastalığın a�lesel 

[kalıtsal] ve sporad�k olmak üzere �k� formu vardır. A�lesel formunda Rb gen�nde k� germl�ne mutasyon çocuğa geçmekte ve 

tüm hücrelerde bulunmaktadır. İk�nc� b�r mutasyonda ret�na hücreler�nde tümöre yol açmaktadır. Kalıtsal formunda �k�nc� 

b�r mutasyonun ortaya çıkma olasılığı yüksek �ken, sporad�k formunda �se her �k� mutasyon da aynı ret�noblast da somat�k 

olarak gerçekleşmekte ve b�r b�reyde b�rden fazla ortaya çıkma olasılığı düşüktür. Bu nedenle sporad�k vakalar yalnızca b�r 

gözü etk�lerken [unılateral] a�lev� vakalar genelde b�laterald�r [Knudson’un �k� vuruşlu h�potez�][8].

Rb1 gen� 180 kb’lık b�r alan kaplamakta ve 27 ekzondan oluşmaktadır. Bu gen 4.8 kb ‘l�k b�r mRNA, 928 am�no as�tl�k b�r 

prote�n olan ret�noblastoma prote�n� [pRb]’ye aracılık eder. pRb de paket prote�n a�les�nden olup 105 kb’l�k b�r prote�nd�r [ 

21]. 379’dan 772. am�no as�de kadar olan bölge oldukça korunmuş b�r alandır. Bu alan, ayırıcı b�r bölge [spacer] �le A ve B 

olarak �k� küçük alana ayrışır. Spacer den�len ayırıcı bölge, hücre döngüsünün G1 fazı kontrol noktasının başlıca 

düzenley�c�ler� s�kl�n bağımlı k�naz 2 [CDK2]/s�kl�n E ve CDK2/s�kl�n A’nın bağlanması �ç�n kr�t�k öneme sah�pt�r. A ve B 

alanları, s�kl�nler ve E2F a�les� transkr�ps�yon faktörler� g�b� b�rçok prote�n�n bağlandığı alfa hel�ks yapısında zeng�n b�r 

bölged�r. A alanı, B alanının yapısını stab�l�ze ederken, aynı zamanda oldukça korunmuş b�r bölge olan A-B paket�nde 

oluşacak b�r mutasyon Rb prote�n�n�n yapısını ve fonks�yonunu bozab�lmekted�r. Prote�n�n, C ucu bölges�, Rb’n�n çek�rdeğe 

g�reb�lmes� �ç�n çek�rdek lokal�zasyon s�nyal� (NLS, Nucleer Local�zat�on S�gnal) �çer�r. Prote�n fonks�yonunu etk�leyen B 

alanının alt bölgeler�nde, N-term�nal ve spacer bölges�nde fosfor�lasyon bölgeler� vardır [22] [Şek�l 3].

Ser 567 am�noas�d�n�n fosfor�lasyonu E2F salınmasına neden olmakta, bu am�noas�d�n mutasyonu genell�kle bu 

bölgede gözlemlenen düzenlemeler� bozab�lmekted�r. S�kl�n D1/CDK4 kompleks� Rb’y� fosfor�le eder, s�kl�n D1 ve S faz 

genler�n�n transkr�ps�yonunun akt�vasyonu �ç�n E2F’y� serbest bırakan Rb-E2F kompleks� �le ayrışmasına neden olur. E2F 

hedefler�, s�kl�n D1 ve S faz genler� g�b� hücre döngüsü düzenley�c� genler� �çer�r. Rb, E2F ve s�kl�n D1 arasında k� poz�t�f ger� 

besleme döngüsü, G1/S ve S fazları boyunca hücre döngüsü düzenlemes�ne �z�n ver�r.Rb yolu hücre döngüsü 

düzenlenmes�nde merkez� olduğundan tümör başlangıcı Rb fonks�yonunu bloke eden büyüme s�nyal�n�n varlığından ve 

yokluğundan bağımsız olarak E2F’n�n transkr�ps�yonu akt�f hale get�rmes�ne neden olan herhang� b�r mutasyon yoluyla 

�ndükleneb�l�r. Rb’n�n gel�şmekte olan ret�na da k� hücre döngüsü �lerlemes�n�n yanı sıra farklılaşma da rolü olab�leceğ� 

düşünülmekted�r. Hücre döngüsü düzenlemes�nde kr�t�k öneme sah�p olan Rb’n�n ad�pos�t farklılaşmasında [23], ve s�kl�n 

D1 gel�ş�m�nde de çok öneml� görevler� bulunmaktadır [ 24] . 

2.2. Ret�noblastom Prote�n�n�n Fonks�yonu

 Rb prote�n� hücre döngüsünün G1 fazından S fazına doğru �lerlemes�nden sorumlu olan genler�n ekspresyonunu 

uyaran E2F transkr�ps�yon faktörler�n� baskılayarak G1-S faz geç�ş�n�, dolayısıyla hücre çoğalmasını negat�f olarak 

düzenlemekted�r [25]. Hücre büyümes�n� kontrol ed�c� görev� olan Rb gen�n�n �k� normal allel� bulunmakta, bu allerden 

b�r�n�n mutasyon sonucu �nakt�ve olması Rb gen�n�n fonks�yonunu değ�şt�rmemekted�r. Çünkü �k�nc� allel hücre çoğalması 

kontrol görev�n� devam ett�rmekted�r. B�r anlamda tümör süpresyonu devam etmekted�r. Fakat �k�nc� allelde k� �nakt�vasyon 

Rb gen�n�n hücre üzer�nde k� kontrol görev�n� kaybetmes�ne dolayısıyla da hücren�n kontrolsüz çoğalmasına ve tümör 

gel�ş�m�ne neden olmaktadır [26]. Tanımlanan mutasyonlar; yan� Rb gen�n�n fonks�yonunun ortadan kalkmasıyla 

Sonuçlanan bu mutasyonlar çoğunlukla s�lme, çerçeve kaydırma veya saçma mutasyonlardır. B�r öncek� kuşaktan alınan 

mutasyona germl�ne mutasyon den�lmekte olup bu hered�ter [a�lev�] Ret�noblastomaların gel�ş�m�n de mutasyon geç�ş� 

olarak açıklanmakta ancak bu mutasyonu taşıyan ret�na hücreler�nde herhang� b�r patoloj� gel�şmemekted�r. Bu k�ş�lere Rb 

mutant allel taşıyıcısı den�lmekted�r. Fakat aynı ret�na hücreler�n�n �k�nc� mutasyona maruz kalmaları �le bu hücrelerde 

Ret�noblastoma gel�şme eğ�l�m� artmaktadır [27 ]. PRb’n�n posttranslasyonel mod�fikasyonlarla düzenlenmes�n�n kr�t�k 

öneme sah�p olduğu düşünülmekted�r. pRb, s�kl�n bağımlı k�nazlar (CDK), p38 MAP k�naz, Chk1/2, Abl ve Aurora B g�b� farklı 

b�rçok k�naz tarafından fosfor�le ed�lmekted�r. Fosfor�lasyonun yanında, pRb aset�lasyon, met�lasyon, ub�k�t�nasyon ve 

SUMOlasyon �le de uyarılab�lmekted�r. Aset�lasyon, met�lasyon ve SUMOlasyon g�b� mod�fikasyonlar pRb aracılı gen 

susturulmasında, etk�ye sah�p olmaktadırlar. pRb’n�n ub�k�t�nlenmes� �se degredasyon ve apoptozun düzenlenmes�nde 

kullanılan mod�fikasyonlardır. Son zamanlarda yapılan proteom�k araştırmalarından ed�n�len b�lg�ler pRb’n�n 

posttranslasyonel mod�fikasyonunun önces�nde var olduğu düşünülen mod�fikasyondan çok fazla kapsamlı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu yen� b�lg� b�l�nmeyen çok fazla yolağın da pRb’n�n düzenlenmes�n� etk�led�ğ�n� göstermekted�r [28] .RB gen 
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a�les� üyeler�nden RBp107 ve RBp130 RB prote�nler� G0/G1 fazında E2F transkr�ps�yon faktörünü �nh�be etmekted�rler. 

M�tojen�k s�nyallere karşı, CDK RB gen a�les� üyeler�n� fosfor�le etmekte ve RB a�le üyeler� �le E2F arasında oluşan kompleks�n 

yıkılmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı S fazı �ç�n gerekl� genler�n transkr�ps�yonu sağlanmakta ve S fazı 

gerçekleşt�r�lmekted�r. Hücre döngüsündek� rolünün yanında, RB gen a�le üyeler�, DNA repl�kasyonu, m�toz, kromat�n yapısı, 

hücre metabol�zması, hücresel farklılaşma ve hücre ölümü g�b� fonks�yonları da düzenlemekted�rler [29].

2.3. Ret�noblastom’un İnakt�vasyon Mekan�zmaları

Ret�noblastom her �k� Rb allel�n�n kaybıyla başlamaktadır. Knudson’un �k� vuruşlu h�potez�nden de tahm�n ed�le-

b�leceğ� g�b� tanımlanan mutasyon t�pler� Rb fonks�yonunun kaldırılmasıyla Sonuçlanan s�lme, çerçeve kaydırma, saçma, 

yanlış mutasyonlardır. Ser567 mutasyonları genell�kle bu bölgede olan düzenlemeler� bozab�l�r. Çünkü normalde bu am�no 

as�d�n fosfor�lasyonu E2F salınımına neden olur. Rb yolu hücre döngüsü düzenlemes�nde merkez� olduğundan tümör 

başlangıcı Rb fonks�yonunu bloke eden ve b�r büyüme s�nyal�n�n varlığından veya yokluğundan bağımsız olarak E2F’n�n 

transkr�ps�yonu akt�f hale get�rmes�ne neden olan herhang� b�r mutasyon yoluyla �ndükleneb�l�r. Rb rağmen gen tüm 

yet�şk�n dokularında eksprese ed�l�r [8].

Rb prote�n�n�n Ser567 bölges�n� kodlayan genet�k mutasyon Rb gen�n�n E2F �le �l�şk� kurduğu alanda gerçekleşt�ğ�nden 

dolayı Rb/E2F kompleks� oluşamamaktadır. Sonuç olarak, Rb’n�n hücre döngüsünde k� negat�f düzenley�c� rolü ortadan 

kalkmış olmakta ve kontrolsüz hücre çoğalmasının tet�klenmes�yle tümörleşme başlamaktadır [30].

3. p53 Gen�

1979 yılında, �lk olarak tümör gel�ş�m�nde �şlev gösteren b�r prote�n olarak p53 gen� tanımlanmıştır [31].1989 yılına 

kadar kabul görmüş olan fakat daha önce tanımlanmış olan p53 prote�n�n�n normal olmayan yan� mutant p53 olduğunun 

anlaşılmasıyla bu durum son bulmuştur. p53 prote�n�n�n tümör baskılayıcı rolünün ortaya konulmasıyla, p53 prote�n�n� 

kodlayan gen Tümör Prote�n 53 [TP53] olarak adlandırılmıştır [32]. p53 hücren�n tümör baskılayıcı mekan�zmasının 

merkez�nde yer almakta, bu nedenle de genomun koruyucusu olarak adlandırılmaktadır [8]. İnsanlarda TP53 gen� 17. 

Kromozomun kısa kolunda bulunur [17p13.1]. İnsanda bulunan TP53 prote�n�n�n 15 �zoformu mevcuttur. Bu �zoformların 

ağırlıkları 3,5 �le 43,7 kda aralığında yer alır. TP53, hücre �çer�s�nde tetramer [dörtlü bağ yapmış] şek�lde �şlevseld�r. Bölünme 

sırasında hasarlı DNA moleküller�n� tanıyarak hücre bölünmes�n� G1’den S fazına geç�şte durdurarak, DNA hasarının tam�r�n� 

sağlamak �ç�n beklet�r [ 33] . 

 p53 prote�n� 393 am�noas�tten oluşmaktadır, 50-60 am�noas�tler arasında k� kısım as�d�k am�no term�nal bölgey� 

oluşturur ve transkr�ps�yon akt�ve ed�c� sekansa sah�pt�r. 91 �le 301 am�noas�tler arasındak� prol�n bakımından zeng�n bölge 

DNA bağlanma bölges�d�r. 300-350 am�noas�tler arasında nükleer lokal�zasyon s�nyal bölges� [NLS] bulunur. Karboks� ter-

m�nal� 319-393 am�noas�tler arasındak� bölge baz�k özell�kted�r, p53 prote�n�n �şlevsell�k kazanmasını sağlar [34] [Şek�l 4].

Yaban t�p p53 prote�n� normalde G1 fazı boyunca kısa süre �ç�n s�toplazma da bulunur. S fazında nükleusa g�rer. Yaban 

t�p p53’ün tümör supresör etk�s�n� göstereb�lmes� �ç�n nükleus �ç�nde olması gerek�r. p53 prote�n�n�n nükleer yerleş�m� 

nükleer yerleş�m s�nyaller� (NLS) �le bel�rlen�r [34].

Yapılan çalışmalarda TP53 molekülünün mutant formunun hücre �ç�nde �k� farklı şek�lde oluştuğu görülmekted�r; 

B�r�nc� yol, TP53 prote�n�n� kodlayan DNA fragment�n�n fiz�ksel ve k�myasal ajanlar sebeb�yle çerçeve kayması veya yanlış 

anlamlı nokta mutasyonu vb. mutasyonlarla yapısının değ�şmes� sonucunda kodlanacak olan TP53 prote�n�n�n yapısının 

değ�şmes�d�r. İk�nc� yol, TP53 prote�n�n�n üç boyutlu konformasyonel yapısını kazanması sürec�nde yer alan şaperonların 

TP53 prote�n�n katlanmasını düzgün b�r şek�lde gerçekleşt�rememes� �le yen� 3 boyutlu yapıya sah�p olan gerçek yapısı 

bozulmuş TP53 prote�n�n�n mutantlaşması gerçekleşm�şt�r. Mutasyon, tetramer yapısının b�r kısmında veya tetramer 

yapısının tamamında meydana geleb�l�r. Kısm� mutasyona uğrayan TP53 molekülünde bulunan mutant z�nc�r d�ğer z�nc�rler 

�ç�n �nh�b�tör özell�k taşıyarak düzgün z�nc�rler�n �şlev�n� �nh�be eder [35]. Mutant z�nc�r bu şek�lde kars�nogenez �ç�n öneml� 

b�r durdurucu basamak olan TP53 basamağının yapısını bozarak tümör hücres�n�n meydana gelmes�ne neden olur. 
+2Şaperonların �şlev�n� yapamaması, şaperon prote�n� mutasyonu ortaya çıkarab�leceğ� g�b� hücrede Zn  eks�kl�ğ�nde de 

+2olab�l�r; çünkü şaperonlar Zn  bağımlı �şlev görür [36] �se plur�potent kök hücrelerde mutant TP53 molekülünün 

sentezlenmes� �le tümöral gel�ş�m olduğunu tesp�t etm�şt�r [37]. Mutant TP53 molekülünün etk� mekan�zmalarından b�r 

d�ğer� de TGF-b reseptörü üzer�nde fonks�yon değ�ş�kl�ğ� yapmak (hücre �ç� büyüme ve bölünme uyarısını artırarak) 

hücren�n tümörleşmes�ne katkıda bulunmaktır [38].

Endojen reakt�f oks�jen sev�yes� [ROS] tek b�r hücrede günde yaklaşık 20.000 DNA bazını değ�şt�rd�ğ� tahm�n 

ed�lmekted�r.P53 h�drojen peroks�t metabol�zmasında yer alan prote�nler�, glutatyon peroks�daz 1 ve sestr�nler g�b� 

ant�oks�dan �şlevler�ne sah�p genler� yen�den düzenleyerek ROS’a karşı koruma sağlar. Bu ant�oks�dan akt�v�te, mutasyona 

karşı koruma sağlar ve kanser�n önlenmes�ne yardımcı olab�l�r. Hücre stres� ve DNA hasarı g�b� b�rçok s�nyal t�p� p53’ü akt�ve 

edeb�l�r. Tümör oluşumunu baskılayan çok sayıda öneml� hücresel yanıtı tet�kleyeb�l�r. Stres akt�vatörler�, radyasyon, �laç, 

kanserojen kaynaklı DNA hasarı, onkojen�k akt�vasyon, ve h�poks� tümoral yapının başlangıcına start vereb�l�r. Ve bu stres 

s�nyaller�ne cevap olarak ta p53 ortaya çıkıp geç�c� veya kalıcı hücre döngüsü durması, DNA onarımı, apop�toz ve 

anj�ogenez�n �nh�b�syonunu tet�kleyeb�l�r. Hücre döngüsünün duraklamasına neden olma yeteneğ�, hafif DNA hasarının 

onarımına �z�n ver�r ve genom �ç�nde k� mutasyonlarının yayılmasını önler. Y�ne apop�toz mutasyonların yayılmasının 

önlenmes�n�n farklı b�r yoludur. p53’ün tümör baskılayıcı fonks�yonuna aracılık eden kr�t�k b�yoloj�k b�r fonks�yonudur [8].

3.1. p53’ün Akt�vasyonu ve Fonks�yonu

Normal şartlarda 20 dak�ka dolaylarında yarılanma ömrü olan p53 prote�n�n�n N-ucuna Mur�ne/Human Double 

M�nute 2 [MDM2/HDM2] prote�n� bağlanarak p53’ün proteosomlara gönder�lmes�ne ve p53’ün orada parçalanmasına 

sebep olmaktadır [39] .DNA da meydana gelen hasar veya hücresel stres g�b� b�r sebeple akt�f hale gelen Atax�a 

Telang�ectas�a Mutated [ATM], Atax�a Telang�ectas�a and Rad3-related prote�n [ATR], Chekpo�nt k�nase 2 [Chk2] prote�nler�, 

p53 prote�n�n�n N-ucundak� am�no as�tler�n fosfor�llenmes�ne sebep olur ve bu sebeple MDM2/ HDM2 prote�n�n�n p53’e 

bağlanması engellen�r, p53 prote�n�n�n kararlılığı sağlanmış olur [40 ]. Stab�l hale gelen p53 prote�n� nükleus da b�r�k�r ve 

yarı ömrü uzar.Yarı ömrü uzayan p53 prote�n� DNA’nın spes�fik bölgeler�ne bağlanır.Hücre s�klusunun Gı fazında 

bloklanmasıyla Sonuçlanır.Böylece tam�r �ç�n hücreye zaman tanınmış olur [34].

Her �k� p53 allell�nde delesyon olan Saos-2 osteosarkoma hücre hattında gerçekleşt�r�len araştırmalarda normal 

şartlarda p53’ün transkr�ps�yon faktörü olarak �şlev göstermes� �le transkr�be ed�len p21 prote�n�n�n bu hücrelerde, p53 

olmamasına rağmen transkr�be ed�ld�ğ�n� ortaya koymuştur. p53’ün yer almadığı fareler, L�-Fraumen� Sendromlu hastalar 

ve Saos-2 hücreler�ndek� araştırmalar, p53 fonks�yonlarının p53 dışında d�ğer prote�nler tarafından karşılanıyor 

olab�leceğ�n� düşündürmüştür. 1997 ve 1998 yıllarında yapılan çalışmalarda �nsan genomunda TP53 �le d�z� benzerl�ğ� 

[homoloj�s�] gösteren ve prote�n ürünler� p53 �le benzer �şlevler gösteren �k� farklı gen daha ortaya çıkarılmıştır [40] . 

Yukarda bahsed�len P63 ve p73 olarak b�l�nen bu prote�nler�n her �k�s�nde de p53’ün N-ucu transakt�vasyon bölges�, 

merkez� DNA-bağlanma bölges� ve C-ucu ol�gomer�zasyon bölges� �le yüksek m�ktarda benzerl�k gösteren bölgeler yer 

almaktadır. Ek olarak, her �k� prote�n de p53-duyarlı promotorları uyarab�lmekte ve hücrede fazla �fade ed�lmeler� 

durumunda programlı hücre ölümü yolağını da tet�kleyeb�lmekted�rler [41].

3.2. p53 ve Hücre Döngüsü

P53, hücre döngüsünün G0 /G1 evres�nde rol alan b�rçok s�kl�n bağımlı k�nazın �şlev�n� engelleyen p21 prote�n�n�, 

p21WAF2/C�p1 gen�n�n transkr�ps�yonunu uyararak kontrol etmekte ve bu şek�lde p21 prote�n� aracılığı �le hücre döngüsünü 

G1 noktasında durdurmaktadır [42]. P21, CDK4-6/S�kl�n D, CDK2/S�kl�n E, ve CDK2/S�kl�nA’ya bağlanarak bu kompleksler� 

�nh�be eder. Hücre döngüsünün kontrol noktalarını oluşturan bu s�kl�n bağımlı k�nazların �nh�b�syonu �le hücre döngüsü 

durdurulur. p53’ün G1/S geç�ş�nde k� kontrolüne ek olarak G2/M noktasını da kontrol ett�ğ� göster�lm�şt�r. p53 DNA 
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a�les� üyeler�nden RBp107 ve RBp130 RB prote�nler� G0/G1 fazında E2F transkr�ps�yon faktörünü �nh�be etmekted�rler. 

M�tojen�k s�nyallere karşı, CDK RB gen a�les� üyeler�n� fosfor�le etmekte ve RB a�le üyeler� �le E2F arasında oluşan kompleks�n 

yıkılmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı S fazı �ç�n gerekl� genler�n transkr�ps�yonu sağlanmakta ve S fazı 

gerçekleşt�r�lmekted�r. Hücre döngüsündek� rolünün yanında, RB gen a�le üyeler�, DNA repl�kasyonu, m�toz, kromat�n yapısı, 

hücre metabol�zması, hücresel farklılaşma ve hücre ölümü g�b� fonks�yonları da düzenlemekted�rler [29].

2.3. Ret�noblastom’un İnakt�vasyon Mekan�zmaları

Ret�noblastom her �k� Rb allel�n�n kaybıyla başlamaktadır. Knudson’un �k� vuruşlu h�potez�nden de tahm�n ed�le-

b�leceğ� g�b� tanımlanan mutasyon t�pler� Rb fonks�yonunun kaldırılmasıyla Sonuçlanan s�lme, çerçeve kaydırma, saçma, 

yanlış mutasyonlardır. Ser567 mutasyonları genell�kle bu bölgede olan düzenlemeler� bozab�l�r. Çünkü normalde bu am�no 

as�d�n fosfor�lasyonu E2F salınımına neden olur. Rb yolu hücre döngüsü düzenlemes�nde merkez� olduğundan tümör 

başlangıcı Rb fonks�yonunu bloke eden ve b�r büyüme s�nyal�n�n varlığından veya yokluğundan bağımsız olarak E2F’n�n 

transkr�ps�yonu akt�f hale get�rmes�ne neden olan herhang� b�r mutasyon yoluyla �ndükleneb�l�r. Rb rağmen gen tüm 

yet�şk�n dokularında eksprese ed�l�r [8].

Rb prote�n�n�n Ser567 bölges�n� kodlayan genet�k mutasyon Rb gen�n�n E2F �le �l�şk� kurduğu alanda gerçekleşt�ğ�nden 

dolayı Rb/E2F kompleks� oluşamamaktadır. Sonuç olarak, Rb’n�n hücre döngüsünde k� negat�f düzenley�c� rolü ortadan 

kalkmış olmakta ve kontrolsüz hücre çoğalmasının tet�klenmes�yle tümörleşme başlamaktadır [30].

3. p53 Gen�

1979 yılında, �lk olarak tümör gel�ş�m�nde �şlev gösteren b�r prote�n olarak p53 gen� tanımlanmıştır [31].1989 yılına 

kadar kabul görmüş olan fakat daha önce tanımlanmış olan p53 prote�n�n�n normal olmayan yan� mutant p53 olduğunun 

anlaşılmasıyla bu durum son bulmuştur. p53 prote�n�n�n tümör baskılayıcı rolünün ortaya konulmasıyla, p53 prote�n�n� 

kodlayan gen Tümör Prote�n 53 [TP53] olarak adlandırılmıştır [32]. p53 hücren�n tümör baskılayıcı mekan�zmasının 

merkez�nde yer almakta, bu nedenle de genomun koruyucusu olarak adlandırılmaktadır [8]. İnsanlarda TP53 gen� 17. 

Kromozomun kısa kolunda bulunur [17p13.1]. İnsanda bulunan TP53 prote�n�n�n 15 �zoformu mevcuttur. Bu �zoformların 

ağırlıkları 3,5 �le 43,7 kda aralığında yer alır. TP53, hücre �çer�s�nde tetramer [dörtlü bağ yapmış] şek�lde �şlevseld�r. Bölünme 

sırasında hasarlı DNA moleküller�n� tanıyarak hücre bölünmes�n� G1’den S fazına geç�şte durdurarak, DNA hasarının tam�r�n� 

sağlamak �ç�n beklet�r [ 33] . 

 p53 prote�n� 393 am�noas�tten oluşmaktadır, 50-60 am�noas�tler arasında k� kısım as�d�k am�no term�nal bölgey� 

oluşturur ve transkr�ps�yon akt�ve ed�c� sekansa sah�pt�r. 91 �le 301 am�noas�tler arasındak� prol�n bakımından zeng�n bölge 

DNA bağlanma bölges�d�r. 300-350 am�noas�tler arasında nükleer lokal�zasyon s�nyal bölges� [NLS] bulunur. Karboks� ter-

m�nal� 319-393 am�noas�tler arasındak� bölge baz�k özell�kted�r, p53 prote�n�n �şlevsell�k kazanmasını sağlar [34] [Şek�l 4].

Yaban t�p p53 prote�n� normalde G1 fazı boyunca kısa süre �ç�n s�toplazma da bulunur. S fazında nükleusa g�rer. Yaban 

t�p p53’ün tümör supresör etk�s�n� göstereb�lmes� �ç�n nükleus �ç�nde olması gerek�r. p53 prote�n�n�n nükleer yerleş�m� 

nükleer yerleş�m s�nyaller� (NLS) �le bel�rlen�r [34].

Yapılan çalışmalarda TP53 molekülünün mutant formunun hücre �ç�nde �k� farklı şek�lde oluştuğu görülmekted�r; 

B�r�nc� yol, TP53 prote�n�n� kodlayan DNA fragment�n�n fiz�ksel ve k�myasal ajanlar sebeb�yle çerçeve kayması veya yanlış 

anlamlı nokta mutasyonu vb. mutasyonlarla yapısının değ�şmes� sonucunda kodlanacak olan TP53 prote�n�n�n yapısının 

değ�şmes�d�r. İk�nc� yol, TP53 prote�n�n�n üç boyutlu konformasyonel yapısını kazanması sürec�nde yer alan şaperonların 

TP53 prote�n�n katlanmasını düzgün b�r şek�lde gerçekleşt�rememes� �le yen� 3 boyutlu yapıya sah�p olan gerçek yapısı 

bozulmuş TP53 prote�n�n�n mutantlaşması gerçekleşm�şt�r. Mutasyon, tetramer yapısının b�r kısmında veya tetramer 

yapısının tamamında meydana geleb�l�r. Kısm� mutasyona uğrayan TP53 molekülünde bulunan mutant z�nc�r d�ğer z�nc�rler 

�ç�n �nh�b�tör özell�k taşıyarak düzgün z�nc�rler�n �şlev�n� �nh�be eder [35]. Mutant z�nc�r bu şek�lde kars�nogenez �ç�n öneml� 

b�r durdurucu basamak olan TP53 basamağının yapısını bozarak tümör hücres�n�n meydana gelmes�ne neden olur. 
+2Şaperonların �şlev�n� yapamaması, şaperon prote�n� mutasyonu ortaya çıkarab�leceğ� g�b� hücrede Zn  eks�kl�ğ�nde de 

+2olab�l�r; çünkü şaperonlar Zn  bağımlı �şlev görür [36] �se plur�potent kök hücrelerde mutant TP53 molekülünün 

sentezlenmes� �le tümöral gel�ş�m olduğunu tesp�t etm�şt�r [37]. Mutant TP53 molekülünün etk� mekan�zmalarından b�r 

d�ğer� de TGF-b reseptörü üzer�nde fonks�yon değ�ş�kl�ğ� yapmak (hücre �ç� büyüme ve bölünme uyarısını artırarak) 

hücren�n tümörleşmes�ne katkıda bulunmaktır [38].

Endojen reakt�f oks�jen sev�yes� [ROS] tek b�r hücrede günde yaklaşık 20.000 DNA bazını değ�şt�rd�ğ� tahm�n 

ed�lmekted�r.P53 h�drojen peroks�t metabol�zmasında yer alan prote�nler�, glutatyon peroks�daz 1 ve sestr�nler g�b� 

ant�oks�dan �şlevler�ne sah�p genler� yen�den düzenleyerek ROS’a karşı koruma sağlar. Bu ant�oks�dan akt�v�te, mutasyona 

karşı koruma sağlar ve kanser�n önlenmes�ne yardımcı olab�l�r. Hücre stres� ve DNA hasarı g�b� b�rçok s�nyal t�p� p53’ü akt�ve 

edeb�l�r. Tümör oluşumunu baskılayan çok sayıda öneml� hücresel yanıtı tet�kleyeb�l�r. Stres akt�vatörler�, radyasyon, �laç, 

kanserojen kaynaklı DNA hasarı, onkojen�k akt�vasyon, ve h�poks� tümoral yapının başlangıcına start vereb�l�r. Ve bu stres 

s�nyaller�ne cevap olarak ta p53 ortaya çıkıp geç�c� veya kalıcı hücre döngüsü durması, DNA onarımı, apop�toz ve 

anj�ogenez�n �nh�b�syonunu tet�kleyeb�l�r. Hücre döngüsünün duraklamasına neden olma yeteneğ�, hafif DNA hasarının 

onarımına �z�n ver�r ve genom �ç�nde k� mutasyonlarının yayılmasını önler. Y�ne apop�toz mutasyonların yayılmasının 

önlenmes�n�n farklı b�r yoludur. p53’ün tümör baskılayıcı fonks�yonuna aracılık eden kr�t�k b�yoloj�k b�r fonks�yonudur [8].

3.1. p53’ün Akt�vasyonu ve Fonks�yonu

Normal şartlarda 20 dak�ka dolaylarında yarılanma ömrü olan p53 prote�n�n�n N-ucuna Mur�ne/Human Double 

M�nute 2 [MDM2/HDM2] prote�n� bağlanarak p53’ün proteosomlara gönder�lmes�ne ve p53’ün orada parçalanmasına 

sebep olmaktadır [39] .DNA da meydana gelen hasar veya hücresel stres g�b� b�r sebeple akt�f hale gelen Atax�a 

Telang�ectas�a Mutated [ATM], Atax�a Telang�ectas�a and Rad3-related prote�n [ATR], Chekpo�nt k�nase 2 [Chk2] prote�nler�, 

p53 prote�n�n�n N-ucundak� am�no as�tler�n fosfor�llenmes�ne sebep olur ve bu sebeple MDM2/ HDM2 prote�n�n�n p53’e 

bağlanması engellen�r, p53 prote�n�n�n kararlılığı sağlanmış olur [40 ]. Stab�l hale gelen p53 prote�n� nükleus da b�r�k�r ve 

yarı ömrü uzar.Yarı ömrü uzayan p53 prote�n� DNA’nın spes�fik bölgeler�ne bağlanır.Hücre s�klusunun Gı fazında 

bloklanmasıyla Sonuçlanır.Böylece tam�r �ç�n hücreye zaman tanınmış olur [34].

Her �k� p53 allell�nde delesyon olan Saos-2 osteosarkoma hücre hattında gerçekleşt�r�len araştırmalarda normal 

şartlarda p53’ün transkr�ps�yon faktörü olarak �şlev göstermes� �le transkr�be ed�len p21 prote�n�n�n bu hücrelerde, p53 

olmamasına rağmen transkr�be ed�ld�ğ�n� ortaya koymuştur. p53’ün yer almadığı fareler, L�-Fraumen� Sendromlu hastalar 

ve Saos-2 hücreler�ndek� araştırmalar, p53 fonks�yonlarının p53 dışında d�ğer prote�nler tarafından karşılanıyor 

olab�leceğ�n� düşündürmüştür. 1997 ve 1998 yıllarında yapılan çalışmalarda �nsan genomunda TP53 �le d�z� benzerl�ğ� 

[homoloj�s�] gösteren ve prote�n ürünler� p53 �le benzer �şlevler gösteren �k� farklı gen daha ortaya çıkarılmıştır [40] . 

Yukarda bahsed�len P63 ve p73 olarak b�l�nen bu prote�nler�n her �k�s�nde de p53’ün N-ucu transakt�vasyon bölges�, 

merkez� DNA-bağlanma bölges� ve C-ucu ol�gomer�zasyon bölges� �le yüksek m�ktarda benzerl�k gösteren bölgeler yer 

almaktadır. Ek olarak, her �k� prote�n de p53-duyarlı promotorları uyarab�lmekte ve hücrede fazla �fade ed�lmeler� 

durumunda programlı hücre ölümü yolağını da tet�kleyeb�lmekted�rler [41].

3.2. p53 ve Hücre Döngüsü

P53, hücre döngüsünün G0 /G1 evres�nde rol alan b�rçok s�kl�n bağımlı k�nazın �şlev�n� engelleyen p21 prote�n�n�, 

p21WAF2/C�p1 gen�n�n transkr�ps�yonunu uyararak kontrol etmekte ve bu şek�lde p21 prote�n� aracılığı �le hücre döngüsünü 

G1 noktasında durdurmaktadır [42]. P21, CDK4-6/S�kl�n D, CDK2/S�kl�n E, ve CDK2/S�kl�nA’ya bağlanarak bu kompleksler� 

�nh�be eder. Hücre döngüsünün kontrol noktalarını oluşturan bu s�kl�n bağımlı k�nazların �nh�b�syonu �le hücre döngüsü 

durdurulur. p53’ün G1/S geç�ş�nde k� kontrolüne ek olarak G2/M noktasını da kontrol ett�ğ� göster�lm�şt�r. p53 DNA 

NLS

p53

1 63 92 102 292 320 393 aa

Transat�vasyon
Doma�n� 1/2

Prol�n Zeng�n Bölge DNA Bağlanma
Doma�n�

355 360

Şek�l 4: İnsan p53 prote�n�n şemat�k yapısı

194   •   Mustafa Güldü Her Yönüyle Kanser   •   195



repl�kasyonunu engelleme yeteneğ� �le hasarlı DNA‘nın yavru hücrelere aktarılmasını engelleyerek ve DNA sentez� sırasında 

oluşan hasarların m�toza g�rmeden tam�r ed�l�p hasarlı DNA’ya sah�p hücreler�n meydana gelmes�n� önleyerek koruyuculuk 

görev�n� üstlenmekted�r [2].

P53;DNA tam�r� ve DNA sentez mekan�zmasında rol alan prol�ferat�ng cell nuclear ant�gen [PCNA], growth arrest and 

DNA damage �nduc�ble 45 [GADD45]) prote�nler�n� ve programlı hücre ölümünde rol oynayan p53 up-regulated modulator 

of apoptos�s [PUMA], Noxa , Bcl-2-assoc�ated X prote�n [Bax] ve Fas g�b� prote�nler�n transkr�ps�yonlarını da düzenlemek-

ted�r . p53, TATA B�nd�ng Prote�n [TBP]’ye bağlanarak özend�r�c� bölges�nde TATA d�z�s� bulunduran Bcl-2 g�b� b�rçok gen�n 

transkr�ps�yonunun düzenlenmes�nde rol oynamaktadır..P53 ayrıca DNA repl�kasyonu sırasında repl�kasyonun başlama-

sıyla �lg�l� bölgelere doğrudan bağlanarak repl�kasyon çatalının oluşumunu engeller ve böylece transkr�ps�yondan bağımsız 

b�r mekan�zma �le repl�kasyonu baskılar. Aynı zamanda p53 prote�n�, Repl�cat�ng Prote�n Ant�gen [RPA] g�b� DNA sentez�nde 

yer alan prote�nler ve Xeraoderma P�gmentosum Group B DNA hel�case [XPB] , Xeroderma P�gmentosum Group D DNA hel�-

case [XPD], p62 ve topo�zomeraz g�b� DNA onarımında yer alan prote�nler �le de fiz�ksel olarak da �l�şk�lend�r�lmekted�r [42].

3.3. p53 ve Apoptoz

DNA hasarlı hücren�n çoğalması, hücre s�klusu durdurularak engellen�r. DNA onarımı yapan prote�nler�n 

transkr�ps�yonunu p53 gen� sağlar. DNA hasarını onarab�l�rse, hücre s�klusundak� blok ortadan kalkar. Hücre hasarının 

onarımı başarısız olursa, p53 gen� bax prote�n�n� (bcl-2 grubu prote�nlerden, proapop�tot�k) akt�ve ederek m�tokondr� 

aracılığı �le hücren�n apop�toza g�derek ölmes�n� neden olur. Bu şek�lde DNA hasarlı hücre ortadan kaldırılır [43].

Bu aşamada GADD45 çok öneml� b�r prote�nd�r. Eğer DNA tam�r� başarıyla gerçekleş�rse zamanla DNA’nın kırık uçları 

tamamlanacağından, DNA hasarında akt�v�te gösteren DNA bağımlı prote�n k�naz’ın da akt�vasyonu azalacak ve Sonuç 

olarak p53 akt�vasyonu azalacaktır. Böylece p53’ün hücre döngüsünde k� kontrolü ortadan kalkarak hücre döngüsü kaldığı 

yerden devam edecekt�r. Eğer meydana gelen DNA hasarı çok ağırsa ve onarılması mümkün olmuyorsa hücre döngüsüne 

devam ed�lemeyeceğ� �ç�n hücre apoptoza yönlend�r�l�r. Bu aşama da p53, hedef genler�nden olan pro-apoptot�k Bax’ın 

transkr�ps�yonunu �ndükler. Ant�-apop�tot�k prote�n BCL-2 ekspresyonunu bastırarak, Bcl-2 prote�n a�les� tarafından 

apoptoza karşı düzenlenen dengey� göster�r. Fas reseptörü [FASR] apoptozu uyarmak �ç�n hücre dışı uyaran alan b�r 

transmembran reseptörüdür. Bax’ın konsantrasyonunun hücre �ç�n de artması normalde m�tokondr� porlarında d�merler 

hal�nde bulunan ve m�tokondr�de s�tokrom-c salınımını engelleyen Bcl’n�n Bax �le Bax-Bcl-2 heterod�mer�n�n oluşmasına 

neden olur. M�tokondr�den s�tokrom-c salınımını engelleyen Bcl-2 d�merler� yer�ne Bax-Bcl-2 heterod�mer�n�n oluşması 

m�tokondr� porları kapatılamaz ve s�tokrom-c m�tokondr�den salınır. S�tokrom-c s�toplazmaya geçer ve Apaf-1’e 

bağlanarak Kaspaz-9’un da katıldığı apoptozom yapısı oluşur. Kaspazlar akt�f hale geçmes� sonucu apoptozun başlaması 

�ç�n gereken s�nyal alınmış olur ve hücren�n programlı hücre ölümü gerçekleş�r [44].

Tüm kanserler�n neredeyse %50’s�n de p53 mutasyonu görülür. Mutasyon olmayan allelde �se p53 kaybı söz 

konusudur. p53’de gözlenen mutasyonlar daha çok nokta mutasyon olup yaklaşık olarak %86 kayıp ,%10 anlamsız 

[nonsense], %4 sess�z [s�lent] mutasyon olarak dağılım göstermektekd�r. Tüm p53 mutasyonlarının %75’�nden hatalı 

mutasyon sorumludur. Bu nedenle p53 klas�k tümör baskılayıcıların akt�f olmayan kes�kl� prote�nlere yol açan çerçeve 

kayması mutasyonları �le karakter�ze ed�lmes� sebeb�yle b�rçok klas�k tümör baskılayıcı genden farklıdır.Bu nedenle bazı 

mutant p53 prote�nler� onkojen�k yetenekler gösterd�ğ� söyleneb�l�r. Bu etk� değ�şt�r�lm�ş hedef gen prote�nler� veya uygun 

olmayan prote�n tarafından uyarılab�l�r. p53 bu tür nokta mutasyonlar �le �nakt�ve olmaktadır. Hatalı mutasyonların 

%90’ından fazlası DNA bağlanma alanında [am�no as�tler 102-292] bulunur ve bunların %30ûndan fazlası sadece 6 kodonu 

etk�ler bu nedenled�r k� sıcak noktalar olarak �s�mlend�r�lmekted�rler. Bu tür mutasyonlar p53 akt�ve ed�lse b�le hedef 

genler�n akt�vasyonunun önlenmes�yle fonks�yonunu yer�ne get�rememekted�r. Bazı mutasyonlar �se p53’ün fosforlanma 

bölges�ne etk� ederek, p53’ün fosforlanmamasına dolayısıyla da akt�vasyonunun önlenmes�ne neden olmaktadır [8].

 

3.4. p53 ve Mdm2 İl�şk�s�

Mdm2, p53’ün tanımlanan �lk transkr�ps�yonel hedefler�nden b�r tanes�d�r. Yaklaşık 491 am�no as�tten oluşan Mdm2 

yapısında bulunan p53 bağlanma bölges� �le N-term�nal transakt�vasyon bölges�ne bağlanır. Bunun sonucunda p53’ün 

akt�f transkr�ps�yon yeteneğ�n�n baskılanması oluşur. p53 prote�n� çek�rdeğe g�r�ş �ç�n gerekl� olan çek�rdek translokasyon 

d�z�s�ne sah�p �ken çek�rdekten çıkış d�z�s�nden yoksundur. p53 çek�rdekte akt�v�te göster�rken, s�toplazma da yıkıldığı 

b�l�nmekted�r. Çek�rdekte b�r�ken p53 s�toplazmaya Mdm2 tarafından taşınmaktadır. Çek�rdek g�r�ş ve çıkış d�z�s�ne sah�p 

olan Mdm2 çek�rdeğe g�r�p p53’e bağlanıp daha sonra çek�rdekten çıkarak s�toplazma da ub�ku�t�n aracılı proteazom 

yoluyla parçalanmaya yol açmaktadır [45] .

Yapılan b�r çok araştırmada şu bulgular elde ed�lm�şt�r: Hücresel stres p53 ve Mdm2’n�n posttranslasyonel 

mod�fikasyonunu baskılayarak p53^ün stab�l�zasyonuna ve akt�vasyonuna neden olmuştur.Mdm2 akt�f görünmekted�r ve 

s�l�nmes� embr�yon�k ölümcüllüğe neden olmaktadır. Özell�kle Mdm2’n�n �lk �ntronu �ç�nde k� tek b�r nükleot�d 

pol�morfizm�n�n, promotör kuvvet�ne etk� ett�ğ� ve sonra p53’ün sev�yes�n� ve akt�v�teler�n� etk�led�ğ� göster�lm�şt�r. p53 

hücre döngüsü kontrol noktasının akt�vasyonunu ,hücresel yaşlanmayı, apoptoz ve otofaj�y� baskılamak �ç�n sekansa özel 

olarak DNA’ya bağlanır. Yüzlerce gen�n �fades� doğrudan p53 tarafından düzenlen�r.P53’ün kaybı somat�k hücreler�n ver�ml� 

b�r şek�lde yen�den programlanmasını gerçekleşt�r�r. Meme bez�nde p53 kaybı, meme kök hücreler�n�n anormal as�metr�k 

hücre bölünmeler�ne dönüşür. p53 ayrıca büyümey� baskılayıcı fonks�yonlarla b�rkaç m�kroRNA’nın olgunlaşmasını da 

artırmaktadır. Tp53’de k� kansere bağlı mutasyonların çoğu DNA bağlanma alanında oluşan yanlış mutasyonlardır. Bazı 

mutasyonlar, ATM’y� etk�s�zleşt�rerek genet�k kararsızlığa neden olmaktadır. Her ne kadar çoğu tümörde mutant p53 

sev�yeler� artmış olsa da, bu mutant p53’ün Mdm2’ye bağlı bozunmadan kaçmasına �z�n vermek �ç�n �lave olayların gerekl� 

olduğunu bel�rt�r. Kanser y�nelemes�n� önlemek �ç�n DNA onarım yollarının hedeflenmes� p53’ün tekrar akt�f hale get�r�lmes� 

ve kanser kök hücreler�n�n �nh�be ed�lmes� g�b� yen� stratej�ler gel�şt�r�lmekted�r. Bu arada meme kanser� onkojenler� ve 

tümör baskılayıcı genler� konusunda k� anlayışımız da k� gel�şmeler yen� kanser önley�c� yaklaşımların gel�şt�r�lmes�nde kr�t�k 

öneme sah�p �çgörürler sağlamaya devam edecekt�r [46].

4. PTEN

PTEN gen� 1997 yılında keşfed�len, �nsan tümörler�nde yaygın olarak görülen,tümör süpresör genlerden 

b�r�d�r.Araştırmacılar aslında T�roz�n fosfotazlar üzer�nde araştırma yaparken tesadüfen saptamışlardır k�;PTEN gen� TEP 1 

olarak ta b�l�nen kromozomun 10q23.3 bölges�nde lokal�zed�r ve 47 kDalton ağırlığındadır. Adezyon moleküller� �le etk�leş�m 

gösteren hücre �skelet prote�nler�nden tens�n ve ‘’aux�ll�n’’ e benzeyen ç�ft yönlü fosfataz [l�p�t ve prote�n fosfotaz 

fonks�yonuna a�t] akt�v�tes�ne a�t 403 am�no as�tl�k �şlevsel PTEN prote�n�n� kodlamaktadır [47]. PTEN �sm�n�; prote�n t�roz�n 

fosfotaz olmasından ve tens�n homoloğu olmasından alır [48]. Tümör baskılayıcı gen olarak PTEN ‘�n düşünülmes�n�n başlıca 

sebeb� fosfoprote�nler� veya fosfol�p�dler� defosfor�le etmes� ve PIP3'e karşı negat�f etk� göstermes�d�r [49].Tümör baskılayıcı 

fosfataz ve tens�n homologu [PTEN], PI3K / AKT yolunu antagon�ze edeb�len ve tümör büyümes�n� �nh�be edeb�len b�r l�p�t ve 

prote�n fosfatazdır. PTEN'�n genet�k değ�ş�kl�kler�, hücre prol�ferasyonunun, sağkalımın, farklılaşmanın, enerj� 

metabol�zmasının ve hücresel yapı ve hareketl�l�ğ�n düzens�zleşmes�ne yol açab�l�r [50].

4.1. PTEN Prote�n�n�n Fonks�yonu

PTEN' �n değ�şen fonks�yonlarından en �y� b�l�nen� fosfot�d�l�noz�tol 3,4,5 tr�fosfatı fosfot�d�l�noz�tol 4,5 b�fosfata 

defosforlama yeteneğ�d�r k� fosfot�d�l�noz�tol 3,4,5 tr�fosfat fosfot�d�l�noz�tol 3-k�naz [PI3K] tarafından fosfor�le ed�l�r [51].

 PI3K [Phospho�nos�t�de 3-k�nase]/PTEN [phosphatase and tens�n homologue deleted on chromosome ten] /AKT 

yolağı özell�kle hücre büyümes�n�n düzenlenmes�, glukoz transportu, prote�n b�yosentez� g�b� hücre metabol�zmasını 

kontrol etmede ve hücresel olaylarda hücre-dışı s�nyallere yanıtta öneml� b�r rol oynar [52] . Bazı mutasyonlar PTEN'�n 

konformasyonunu doğrudan değ�şt�reb�l�r veya fosfataz akt�v�tes�n� bozab�l�r. Araştırmacılar ayrıca PTEN aleller�nden b�r�n�n 

mutasyonunun PTEN'�n fonks�yonunu etk�leyeb�leceğ�n� keşfetm�şlerd�r. PTEN mutasyonunun neden olduğu en t�p�k 

patoloj�; PTEN hamartoma tümör sendromudur [PHTS]. PHTS, özell�kle meme, t�ro�d, renal ve endometr�al kanserler g�b� 

spes�fik mal�gn�teler �ç�n yüksek r�sk taşır. 173-kalıntı PTEN, b�r N-term�nal fosfataz domen� [aa 1-185], b�r C2 domen� [aa 

186-349], b�r C-kuyruğu [karboks�l-term�nal�] domen� ve b�r PDZ-BD [PDZ-bağlayıcı] dah�l olmak üzere dört fonks�yonel 

alana sah�pt�r. PTEN C2 alanı, fosfol�p�d vez�küllere bağlanab�len ve PTEN'�n subselüler lokal�zasyonunu düzenleyeb�len 
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repl�kasyonunu engelleme yeteneğ� �le hasarlı DNA‘nın yavru hücrelere aktarılmasını engelleyerek ve DNA sentez� sırasında 

oluşan hasarların m�toza g�rmeden tam�r ed�l�p hasarlı DNA’ya sah�p hücreler�n meydana gelmes�n� önleyerek koruyuculuk 

görev�n� üstlenmekted�r [2].

P53;DNA tam�r� ve DNA sentez mekan�zmasında rol alan prol�ferat�ng cell nuclear ant�gen [PCNA], growth arrest and 

DNA damage �nduc�ble 45 [GADD45]) prote�nler�n� ve programlı hücre ölümünde rol oynayan p53 up-regulated modulator 

of apoptos�s [PUMA], Noxa , Bcl-2-assoc�ated X prote�n [Bax] ve Fas g�b� prote�nler�n transkr�ps�yonlarını da düzenlemek-

ted�r . p53, TATA B�nd�ng Prote�n [TBP]’ye bağlanarak özend�r�c� bölges�nde TATA d�z�s� bulunduran Bcl-2 g�b� b�rçok gen�n 

transkr�ps�yonunun düzenlenmes�nde rol oynamaktadır..P53 ayrıca DNA repl�kasyonu sırasında repl�kasyonun başlama-

sıyla �lg�l� bölgelere doğrudan bağlanarak repl�kasyon çatalının oluşumunu engeller ve böylece transkr�ps�yondan bağımsız 

b�r mekan�zma �le repl�kasyonu baskılar. Aynı zamanda p53 prote�n�, Repl�cat�ng Prote�n Ant�gen [RPA] g�b� DNA sentez�nde 

yer alan prote�nler ve Xeraoderma P�gmentosum Group B DNA hel�case [XPB] , Xeroderma P�gmentosum Group D DNA hel�-

case [XPD], p62 ve topo�zomeraz g�b� DNA onarımında yer alan prote�nler �le de fiz�ksel olarak da �l�şk�lend�r�lmekted�r [42].

3.3. p53 ve Apoptoz

DNA hasarlı hücren�n çoğalması, hücre s�klusu durdurularak engellen�r. DNA onarımı yapan prote�nler�n 

transkr�ps�yonunu p53 gen� sağlar. DNA hasarını onarab�l�rse, hücre s�klusundak� blok ortadan kalkar. Hücre hasarının 

onarımı başarısız olursa, p53 gen� bax prote�n�n� (bcl-2 grubu prote�nlerden, proapop�tot�k) akt�ve ederek m�tokondr� 

aracılığı �le hücren�n apop�toza g�derek ölmes�n� neden olur. Bu şek�lde DNA hasarlı hücre ortadan kaldırılır [43].

Bu aşamada GADD45 çok öneml� b�r prote�nd�r. Eğer DNA tam�r� başarıyla gerçekleş�rse zamanla DNA’nın kırık uçları 

tamamlanacağından, DNA hasarında akt�v�te gösteren DNA bağımlı prote�n k�naz’ın da akt�vasyonu azalacak ve Sonuç 

olarak p53 akt�vasyonu azalacaktır. Böylece p53’ün hücre döngüsünde k� kontrolü ortadan kalkarak hücre döngüsü kaldığı 

yerden devam edecekt�r. Eğer meydana gelen DNA hasarı çok ağırsa ve onarılması mümkün olmuyorsa hücre döngüsüne 

devam ed�lemeyeceğ� �ç�n hücre apoptoza yönlend�r�l�r. Bu aşama da p53, hedef genler�nden olan pro-apoptot�k Bax’ın 

transkr�ps�yonunu �ndükler. Ant�-apop�tot�k prote�n BCL-2 ekspresyonunu bastırarak, Bcl-2 prote�n a�les� tarafından 

apoptoza karşı düzenlenen dengey� göster�r. Fas reseptörü [FASR] apoptozu uyarmak �ç�n hücre dışı uyaran alan b�r 

transmembran reseptörüdür. Bax’ın konsantrasyonunun hücre �ç�n de artması normalde m�tokondr� porlarında d�merler 

hal�nde bulunan ve m�tokondr�de s�tokrom-c salınımını engelleyen Bcl’n�n Bax �le Bax-Bcl-2 heterod�mer�n�n oluşmasına 

neden olur. M�tokondr�den s�tokrom-c salınımını engelleyen Bcl-2 d�merler� yer�ne Bax-Bcl-2 heterod�mer�n�n oluşması 

m�tokondr� porları kapatılamaz ve s�tokrom-c m�tokondr�den salınır. S�tokrom-c s�toplazmaya geçer ve Apaf-1’e 

bağlanarak Kaspaz-9’un da katıldığı apoptozom yapısı oluşur. Kaspazlar akt�f hale geçmes� sonucu apoptozun başlaması 

�ç�n gereken s�nyal alınmış olur ve hücren�n programlı hücre ölümü gerçekleş�r [44].

Tüm kanserler�n neredeyse %50’s�n de p53 mutasyonu görülür. Mutasyon olmayan allelde �se p53 kaybı söz 

konusudur. p53’de gözlenen mutasyonlar daha çok nokta mutasyon olup yaklaşık olarak %86 kayıp ,%10 anlamsız 

[nonsense], %4 sess�z [s�lent] mutasyon olarak dağılım göstermektekd�r. Tüm p53 mutasyonlarının %75’�nden hatalı 

mutasyon sorumludur. Bu nedenle p53 klas�k tümör baskılayıcıların akt�f olmayan kes�kl� prote�nlere yol açan çerçeve 

kayması mutasyonları �le karakter�ze ed�lmes� sebeb�yle b�rçok klas�k tümör baskılayıcı genden farklıdır.Bu nedenle bazı 

mutant p53 prote�nler� onkojen�k yetenekler gösterd�ğ� söyleneb�l�r. Bu etk� değ�şt�r�lm�ş hedef gen prote�nler� veya uygun 

olmayan prote�n tarafından uyarılab�l�r. p53 bu tür nokta mutasyonlar �le �nakt�ve olmaktadır. Hatalı mutasyonların 

%90’ından fazlası DNA bağlanma alanında [am�no as�tler 102-292] bulunur ve bunların %30ûndan fazlası sadece 6 kodonu 

etk�ler bu nedenled�r k� sıcak noktalar olarak �s�mlend�r�lmekted�rler. Bu tür mutasyonlar p53 akt�ve ed�lse b�le hedef 

genler�n akt�vasyonunun önlenmes�yle fonks�yonunu yer�ne get�rememekted�r. Bazı mutasyonlar �se p53’ün fosforlanma 

bölges�ne etk� ederek, p53’ün fosforlanmamasına dolayısıyla da akt�vasyonunun önlenmes�ne neden olmaktadır [8].

 

3.4. p53 ve Mdm2 İl�şk�s�

Mdm2, p53’ün tanımlanan �lk transkr�ps�yonel hedefler�nden b�r tanes�d�r. Yaklaşık 491 am�no as�tten oluşan Mdm2 

yapısında bulunan p53 bağlanma bölges� �le N-term�nal transakt�vasyon bölges�ne bağlanır. Bunun sonucunda p53’ün 

akt�f transkr�ps�yon yeteneğ�n�n baskılanması oluşur. p53 prote�n� çek�rdeğe g�r�ş �ç�n gerekl� olan çek�rdek translokasyon 

d�z�s�ne sah�p �ken çek�rdekten çıkış d�z�s�nden yoksundur. p53 çek�rdekte akt�v�te göster�rken, s�toplazma da yıkıldığı 

b�l�nmekted�r. Çek�rdekte b�r�ken p53 s�toplazmaya Mdm2 tarafından taşınmaktadır. Çek�rdek g�r�ş ve çıkış d�z�s�ne sah�p 

olan Mdm2 çek�rdeğe g�r�p p53’e bağlanıp daha sonra çek�rdekten çıkarak s�toplazma da ub�ku�t�n aracılı proteazom 

yoluyla parçalanmaya yol açmaktadır [45] .

Yapılan b�r çok araştırmada şu bulgular elde ed�lm�şt�r: Hücresel stres p53 ve Mdm2’n�n posttranslasyonel 

mod�fikasyonunu baskılayarak p53^ün stab�l�zasyonuna ve akt�vasyonuna neden olmuştur.Mdm2 akt�f görünmekted�r ve 

s�l�nmes� embr�yon�k ölümcüllüğe neden olmaktadır. Özell�kle Mdm2’n�n �lk �ntronu �ç�nde k� tek b�r nükleot�d 

pol�morfizm�n�n, promotör kuvvet�ne etk� ett�ğ� ve sonra p53’ün sev�yes�n� ve akt�v�teler�n� etk�led�ğ� göster�lm�şt�r. p53 

hücre döngüsü kontrol noktasının akt�vasyonunu ,hücresel yaşlanmayı, apoptoz ve otofaj�y� baskılamak �ç�n sekansa özel 

olarak DNA’ya bağlanır. Yüzlerce gen�n �fades� doğrudan p53 tarafından düzenlen�r.P53’ün kaybı somat�k hücreler�n ver�ml� 

b�r şek�lde yen�den programlanmasını gerçekleşt�r�r. Meme bez�nde p53 kaybı, meme kök hücreler�n�n anormal as�metr�k 

hücre bölünmeler�ne dönüşür. p53 ayrıca büyümey� baskılayıcı fonks�yonlarla b�rkaç m�kroRNA’nın olgunlaşmasını da 

artırmaktadır. Tp53’de k� kansere bağlı mutasyonların çoğu DNA bağlanma alanında oluşan yanlış mutasyonlardır. Bazı 

mutasyonlar, ATM’y� etk�s�zleşt�rerek genet�k kararsızlığa neden olmaktadır. Her ne kadar çoğu tümörde mutant p53 

sev�yeler� artmış olsa da, bu mutant p53’ün Mdm2’ye bağlı bozunmadan kaçmasına �z�n vermek �ç�n �lave olayların gerekl� 

olduğunu bel�rt�r. Kanser y�nelemes�n� önlemek �ç�n DNA onarım yollarının hedeflenmes� p53’ün tekrar akt�f hale get�r�lmes� 

ve kanser kök hücreler�n�n �nh�be ed�lmes� g�b� yen� stratej�ler gel�şt�r�lmekted�r. Bu arada meme kanser� onkojenler� ve 

tümör baskılayıcı genler� konusunda k� anlayışımız da k� gel�şmeler yen� kanser önley�c� yaklaşımların gel�şt�r�lmes�nde kr�t�k 

öneme sah�p �çgörürler sağlamaya devam edecekt�r [46].

4. PTEN

PTEN gen� 1997 yılında keşfed�len, �nsan tümörler�nde yaygın olarak görülen,tümör süpresör genlerden 

b�r�d�r.Araştırmacılar aslında T�roz�n fosfotazlar üzer�nde araştırma yaparken tesadüfen saptamışlardır k�;PTEN gen� TEP 1 

olarak ta b�l�nen kromozomun 10q23.3 bölges�nde lokal�zed�r ve 47 kDalton ağırlığındadır. Adezyon moleküller� �le etk�leş�m 

gösteren hücre �skelet prote�nler�nden tens�n ve ‘’aux�ll�n’’ e benzeyen ç�ft yönlü fosfataz [l�p�t ve prote�n fosfotaz 

fonks�yonuna a�t] akt�v�tes�ne a�t 403 am�no as�tl�k �şlevsel PTEN prote�n�n� kodlamaktadır [47]. PTEN �sm�n�; prote�n t�roz�n 

fosfotaz olmasından ve tens�n homoloğu olmasından alır [48]. Tümör baskılayıcı gen olarak PTEN ‘�n düşünülmes�n�n başlıca 

sebeb� fosfoprote�nler� veya fosfol�p�dler� defosfor�le etmes� ve PIP3'e karşı negat�f etk� göstermes�d�r [49].Tümör baskılayıcı 

fosfataz ve tens�n homologu [PTEN], PI3K / AKT yolunu antagon�ze edeb�len ve tümör büyümes�n� �nh�be edeb�len b�r l�p�t ve 

prote�n fosfatazdır. PTEN'�n genet�k değ�ş�kl�kler�, hücre prol�ferasyonunun, sağkalımın, farklılaşmanın, enerj� 

metabol�zmasının ve hücresel yapı ve hareketl�l�ğ�n düzens�zleşmes�ne yol açab�l�r [50].

4.1. PTEN Prote�n�n�n Fonks�yonu

PTEN' �n değ�şen fonks�yonlarından en �y� b�l�nen� fosfot�d�l�noz�tol 3,4,5 tr�fosfatı fosfot�d�l�noz�tol 4,5 b�fosfata 

defosforlama yeteneğ�d�r k� fosfot�d�l�noz�tol 3,4,5 tr�fosfat fosfot�d�l�noz�tol 3-k�naz [PI3K] tarafından fosfor�le ed�l�r [51].

 PI3K [Phospho�nos�t�de 3-k�nase]/PTEN [phosphatase and tens�n homologue deleted on chromosome ten] /AKT 

yolağı özell�kle hücre büyümes�n�n düzenlenmes�, glukoz transportu, prote�n b�yosentez� g�b� hücre metabol�zmasını 

kontrol etmede ve hücresel olaylarda hücre-dışı s�nyallere yanıtta öneml� b�r rol oynar [52] . Bazı mutasyonlar PTEN'�n 

konformasyonunu doğrudan değ�şt�reb�l�r veya fosfataz akt�v�tes�n� bozab�l�r. Araştırmacılar ayrıca PTEN aleller�nden b�r�n�n 

mutasyonunun PTEN'�n fonks�yonunu etk�leyeb�leceğ�n� keşfetm�şlerd�r. PTEN mutasyonunun neden olduğu en t�p�k 

patoloj�; PTEN hamartoma tümör sendromudur [PHTS]. PHTS, özell�kle meme, t�ro�d, renal ve endometr�al kanserler g�b� 

spes�fik mal�gn�teler �ç�n yüksek r�sk taşır. 173-kalıntı PTEN, b�r N-term�nal fosfataz domen� [aa 1-185], b�r C2 domen� [aa 

186-349], b�r C-kuyruğu [karboks�l-term�nal�] domen� ve b�r PDZ-BD [PDZ-bağlayıcı] dah�l olmak üzere dört fonks�yonel 

alana sah�pt�r. PTEN C2 alanı, fosfol�p�d vez�küllere bağlanab�len ve PTEN'�n subselüler lokal�zasyonunu düzenleyeb�len 
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fosfol�paz Cı, fosfol�paz A2 ve prote�n k�naz C beta [PKCb] C2 alanlarına yapısal olarak benzerd�r. C-kuyruk alanı, PTEN 

monomer�nde düzens�z b�r alandır, ancak PTEN d�mer�nde �y� katlanır. Dahası, C-kuyruk alanı PTEN akt�v�tes�, stab�l�te, 

homod�mer oluşumu ve ub�qu�t�nat�on ve sumoylat�on g�b� translasyon sonrası mod�fikasyon �ç�n öneml�d�r. C-kuyruk 

bölges�n�n fosfor�lasyonu PTEN akt�v�tes�n� azaltır. PDZ-BD alanları, normal olarak PDZ alanları �çeren prote�nlere bağlanma 

yoluyla prote�n-prote�n etk�leş�mler�ne aracılık eden Vangl2 g�b� sayısız prote�nde bulunur. Çoğunlukla, PTEN, l�p�dler�n ve 

prote�nler�n fosfor�lasyon durumunu ayarlamak ve böylece �şlevler�n� düzenlemek �ç�n b�r fosfataz olarak �şlev göreb�l�r. 

PTEN hem s�toplazmada hem de çek�rdekte bulunur ve hücrelerden salgılanab�l�r. Normal olarak, PTEN, plazma zarının 

s�toplazm�k tarafına yer değ�şt�reb�l�r. Artan kanıtlar PTEN'�n çek�rdekte �şlev göreb�leceğ�n� ve transkr�ps�yonel regülasyon, 

kromozom stab�l�tes�, DNA onarımı ve hücre döngüsü durdurmada öneml� b�r rol oynayab�leceğ�n� göstermekted�r [50]. 

PI3K/Akt yolağını �nh�be ederek negat�f düzenley�c� rol oynayan PTEN aynı zamanda, IGFR1 g�b� bazı reseptörler de, bu 

yolağın akt�vasyonunu sağlayab�l�r . EGR1 [early growth response gene 1] transkr�ps�yon faktörü PTEN promotöründe k� 

EGR1 bağlayıcı d�z�lere d�rek olarak bağlıdır ve UV, g-ışınları ve d�ğer stres uyarıcılarına cevaptak� PTEN mRNA'sının 

regülasyonun artması �ç�n gerekl�d�r [53]. p53 prote�n� PTEN transkr�ps�yonunu uyarab�l�r bunu da EGR1 bağlayıcı bölgeye 

yakın promotörde k� bölgeye bağlanarak meydana get�r�r. EGR1 ve p53 , kontrollü hücre çoğalmasında öneml� b�r role sah�p 

olmanın yanı sıra, çoğalan hücreler�n baskılanmasını da sağlarlar [54].

 Yapılan çalışmalarda PI3K / AKT s�nyal yolunun select�on-seç�m kontrol noktasında t�mos�tler�n hayatta kalması ve 

çoğalması �ç�n öneml� olduğu b�ld�r�ld�. Bu çalışmalara göre; PTEN eks�kl�ğ� olan Th hücreler� daha hızlı çoğalır ve daha 

yüksek s�tok�n sev�yeler� üret�r. Bununla b�rl�kte, term�nal olarak farklılaştırılmış CD8 + T hücreler�nde, PTEN'�n s�l�nmes�, 

�nterlök�n-7 (IL-7) ve IL-15 reseptörü �fades�n� baskılayarak bellek CD8 + T hücreler�n�n gel�ş�m�n� ve hayatta kalmasını 

önler. PTEN, T hücre akt�vasyonunda da öneml�d�r. PTEN, melanom hücreler�nde b�r s�nyal transdüktörü ve transkr�ps�yon 3 

[STAT3] bağımlı b�r şek�lde akt�vatörü �ç�nde IL-10, IL-6 ve VEGF dah�l �mmünosüpres�f s�tok�nler�n ekspresyonunu negat�f 

olarak düzenleyeb�l�r [50] . Prostat kars�nogenez�nde öneml� hücresel olayları PI3K/Akt yolağı düzenlemekted�r. Prostat 

kanser�nde bu yolağın akt�vasyonunun daha �ler� evre, daha kötü prognoz ve daha yüksek gleason skoru �le �l�şk�l� olduğu 

göster�lm�şt�r. Ayrıca fosfor�llenm�ş Akt’ın �mmün boyama �le prostat kanser dokusunda fazla saptanması b�yok�myasal 

nüksü tahm�n ett�reb�leceğ� de bel�rlenm�şt�r [55].

4.2. PTEN İnakt�vasyon Mekan�zmaları

PTEN �nakt�vasyonu, NSCLC hücreler�n�n �nvaz�vl�ğ�n� ve sab�t bağımsız büyümes�n� artırab�l�r Ek olarak, bazı hayvan 

modeller�nde PTEN �nakt�vasyonu, tümör oluşumunu da hızlandırır . Öte yandan, dışardan �çe aktarılan PTEN akc�ğer tümörü 

oluşumunu baskılayab�l�r . Benzer şek�lde, PTEN upregülasyonu NSCLC hücre büyümes�n� �nh�be edeb�l�r ve kısm� apoptozu 

destekleyeb�l�r. PTEN �le tümör baskılanması, rapam�s�n�n fosfat�d�l�nos�tol 3-k�naz-Akt-memel� hedefi [PI3K-Akt-Mtor] 

s�nyal yolunun negat�f düzenlen�ş�ne bağlıdır.Bu nedenle, PTEN bu yolun kontrolörü olarak kabul ed�l�r.Sonuç olarak, PTEN 

ekspresyonu azaldığında, PI3K'yı �nh�be etmek veya PI3K-Akt-mTOR yolunu başka yollarla kontrol etmek PTEN'�n tümör 

baskılanmasını destekleyeb�l�r Bu nedenle, azalmış PTEN ekspresyonu olan NSCLC hastalarının b�r alt t�p akc�ğer kanser� 

yaşadığını ve k�ş�selleşt�r�lm�ş tedav� planlarından yararlanab�leceğ�n� düşünüyoruz [56].

PTEN; hücre t�p�ne bağlı olarak yalnızca 2-4 saat aralıklı b�r yarılanma ömrü �le hızla bozulan b�r prote�nd�r .Kanser 

hücreler�ndek� PTEN de bulunan genet�k değ�ş�mler�n çoğu bu hızlı bozulma sebeb�yle daha fazla artmaktadır [57]. PTEN de 

oluşan germl�ne ve somat�k mutasyonlar genell�kle; prote�n�n kodlandığı yerde, fosfotaz doma�n olan yerde ve poly(A) 6 

gen�ş bölges�nde görülmekted�r. PTEN gen�nde oluşan germl�ne mutasyonlar karşılaştırıldığında; tümörlerde çerçeve 

kayma mutasyonlarının büyük oranda artış gösterd�ğ� ortaya konulmuştur [48].

5. Sonuç

Sonuç olarak tümör süpresör genler� hücre �ç�nde �nakt�f halde bulunmakta, hücre döngüsü üzer�nde kontrol 

basamağı oluşturmaktadırlar. Hücreye dışarıdan veya �çerden geleb�lecek b�r uyarı sonrası meydana gelen DNA hasarı bu 

genler� akt�f hale get�rmekte; akt�f hale gelen genler de ya tam�r yoluyla veya apop�toz yoluyla hücren�n bu hasarı b�r sonra k� 

yavru kuşağa aktarımını engellemek suret�yle, hücre döngüsünü kontrol etmekted�rler. İşte tam bu noktada tümör süpresör 

genler�n de oluşacak olan b�r mutasyon, meydana gelen hasarı engelleyemeyeceğ� �ç�n kanser hücreler� �nh�b�tör faktörler 

olan tümör süpresyonundan kaçacak Sonuçta kontrolsüz hücre çoğalması ve kanser gel�ş�m� meydana gelmekted�r. 

Kars�nogenez ve tümörleşme üzer�ne yapılan çalışmalar hala devam etmekte ve elde ed�len Sonuçlar bu karmaşık olayın 

aydınlatılmasına katkı sağlamaktadır.
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fosfol�paz Cı, fosfol�paz A2 ve prote�n k�naz C beta [PKCb] C2 alanlarına yapısal olarak benzerd�r. C-kuyruk alanı, PTEN 

monomer�nde düzens�z b�r alandır, ancak PTEN d�mer�nde �y� katlanır. Dahası, C-kuyruk alanı PTEN akt�v�tes�, stab�l�te, 

homod�mer oluşumu ve ub�qu�t�nat�on ve sumoylat�on g�b� translasyon sonrası mod�fikasyon �ç�n öneml�d�r. C-kuyruk 

bölges�n�n fosfor�lasyonu PTEN akt�v�tes�n� azaltır. PDZ-BD alanları, normal olarak PDZ alanları �çeren prote�nlere bağlanma 

yoluyla prote�n-prote�n etk�leş�mler�ne aracılık eden Vangl2 g�b� sayısız prote�nde bulunur. Çoğunlukla, PTEN, l�p�dler�n ve 

prote�nler�n fosfor�lasyon durumunu ayarlamak ve böylece �şlevler�n� düzenlemek �ç�n b�r fosfataz olarak �şlev göreb�l�r. 

PTEN hem s�toplazmada hem de çek�rdekte bulunur ve hücrelerden salgılanab�l�r. Normal olarak, PTEN, plazma zarının 

s�toplazm�k tarafına yer değ�şt�reb�l�r. Artan kanıtlar PTEN'�n çek�rdekte �şlev göreb�leceğ�n� ve transkr�ps�yonel regülasyon, 

kromozom stab�l�tes�, DNA onarımı ve hücre döngüsü durdurmada öneml� b�r rol oynayab�leceğ�n� göstermekted�r [50]. 

PI3K/Akt yolağını �nh�be ederek negat�f düzenley�c� rol oynayan PTEN aynı zamanda, IGFR1 g�b� bazı reseptörler de, bu 

yolağın akt�vasyonunu sağlayab�l�r . EGR1 [early growth response gene 1] transkr�ps�yon faktörü PTEN promotöründe k� 

EGR1 bağlayıcı d�z�lere d�rek olarak bağlıdır ve UV, g-ışınları ve d�ğer stres uyarıcılarına cevaptak� PTEN mRNA'sının 

regülasyonun artması �ç�n gerekl�d�r [53]. p53 prote�n� PTEN transkr�ps�yonunu uyarab�l�r bunu da EGR1 bağlayıcı bölgeye 

yakın promotörde k� bölgeye bağlanarak meydana get�r�r. EGR1 ve p53 , kontrollü hücre çoğalmasında öneml� b�r role sah�p 

olmanın yanı sıra, çoğalan hücreler�n baskılanmasını da sağlarlar [54].

 Yapılan çalışmalarda PI3K / AKT s�nyal yolunun select�on-seç�m kontrol noktasında t�mos�tler�n hayatta kalması ve 

çoğalması �ç�n öneml� olduğu b�ld�r�ld�. Bu çalışmalara göre; PTEN eks�kl�ğ� olan Th hücreler� daha hızlı çoğalır ve daha 

yüksek s�tok�n sev�yeler� üret�r. Bununla b�rl�kte, term�nal olarak farklılaştırılmış CD8 + T hücreler�nde, PTEN'�n s�l�nmes�, 

�nterlök�n-7 (IL-7) ve IL-15 reseptörü �fades�n� baskılayarak bellek CD8 + T hücreler�n�n gel�ş�m�n� ve hayatta kalmasını 

önler. PTEN, T hücre akt�vasyonunda da öneml�d�r. PTEN, melanom hücreler�nde b�r s�nyal transdüktörü ve transkr�ps�yon 3 

[STAT3] bağımlı b�r şek�lde akt�vatörü �ç�nde IL-10, IL-6 ve VEGF dah�l �mmünosüpres�f s�tok�nler�n ekspresyonunu negat�f 

olarak düzenleyeb�l�r [50] . Prostat kars�nogenez�nde öneml� hücresel olayları PI3K/Akt yolağı düzenlemekted�r. Prostat 

kanser�nde bu yolağın akt�vasyonunun daha �ler� evre, daha kötü prognoz ve daha yüksek gleason skoru �le �l�şk�l� olduğu 

göster�lm�şt�r. Ayrıca fosfor�llenm�ş Akt’ın �mmün boyama �le prostat kanser dokusunda fazla saptanması b�yok�myasal 

nüksü tahm�n ett�reb�leceğ� de bel�rlenm�şt�r [55].

4.2. PTEN İnakt�vasyon Mekan�zmaları

PTEN �nakt�vasyonu, NSCLC hücreler�n�n �nvaz�vl�ğ�n� ve sab�t bağımsız büyümes�n� artırab�l�r Ek olarak, bazı hayvan 

modeller�nde PTEN �nakt�vasyonu, tümör oluşumunu da hızlandırır . Öte yandan, dışardan �çe aktarılan PTEN akc�ğer tümörü 

oluşumunu baskılayab�l�r . Benzer şek�lde, PTEN upregülasyonu NSCLC hücre büyümes�n� �nh�be edeb�l�r ve kısm� apoptozu 

destekleyeb�l�r. PTEN �le tümör baskılanması, rapam�s�n�n fosfat�d�l�nos�tol 3-k�naz-Akt-memel� hedefi [PI3K-Akt-Mtor] 

s�nyal yolunun negat�f düzenlen�ş�ne bağlıdır.Bu nedenle, PTEN bu yolun kontrolörü olarak kabul ed�l�r.Sonuç olarak, PTEN 

ekspresyonu azaldığında, PI3K'yı �nh�be etmek veya PI3K-Akt-mTOR yolunu başka yollarla kontrol etmek PTEN'�n tümör 

baskılanmasını destekleyeb�l�r Bu nedenle, azalmış PTEN ekspresyonu olan NSCLC hastalarının b�r alt t�p akc�ğer kanser� 

yaşadığını ve k�ş�selleşt�r�lm�ş tedav� planlarından yararlanab�leceğ�n� düşünüyoruz [56].

PTEN; hücre t�p�ne bağlı olarak yalnızca 2-4 saat aralıklı b�r yarılanma ömrü �le hızla bozulan b�r prote�nd�r .Kanser 

hücreler�ndek� PTEN de bulunan genet�k değ�ş�mler�n çoğu bu hızlı bozulma sebeb�yle daha fazla artmaktadır [57]. PTEN de 

oluşan germl�ne ve somat�k mutasyonlar genell�kle; prote�n�n kodlandığı yerde, fosfotaz doma�n olan yerde ve poly(A) 6 

gen�ş bölges�nde görülmekted�r. PTEN gen�nde oluşan germl�ne mutasyonlar karşılaştırıldığında; tümörlerde çerçeve 

kayma mutasyonlarının büyük oranda artış gösterd�ğ� ortaya konulmuştur [48].

5. Sonuç

Sonuç olarak tümör süpresör genler� hücre �ç�nde �nakt�f halde bulunmakta, hücre döngüsü üzer�nde kontrol 

basamağı oluşturmaktadırlar. Hücreye dışarıdan veya �çerden geleb�lecek b�r uyarı sonrası meydana gelen DNA hasarı bu 

genler� akt�f hale get�rmekte; akt�f hale gelen genler de ya tam�r yoluyla veya apop�toz yoluyla hücren�n bu hasarı b�r sonra k� 

yavru kuşağa aktarımını engellemek suret�yle, hücre döngüsünü kontrol etmekted�rler. İşte tam bu noktada tümör süpresör 

genler�n de oluşacak olan b�r mutasyon, meydana gelen hasarı engelleyemeyeceğ� �ç�n kanser hücreler� �nh�b�tör faktörler 

olan tümör süpresyonundan kaçacak Sonuçta kontrolsüz hücre çoğalması ve kanser gel�ş�m� meydana gelmekted�r. 

Kars�nogenez ve tümörleşme üzer�ne yapılan çalışmalar hala devam etmekte ve elde ed�len Sonuçlar bu karmaşık olayın 

aydınlatılmasına katkı sağlamaktadır.
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ÖZET

Kanser, b�r organ�zmada bazı hücre ya da hücre gruplarının kontrolsüz b�r şek�lde çoğalması, sınırsız repl�kasyon 

potans�yel�ne ulaşması �le karakter�ze ed�len yaygın b�r hastalıktır. Özell�kle sınırsız repl�kasyon potans�yel�ne eşl�k eden 

süreçler telomerler ve telomerazlarla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Kromozom uçlarının koruyucu yapıları olan telomerler her hücre 

bölünmes� �le yavaş yavaş kısalmakta ve Sonuçta yaşlanmaya veya apoptoza neden olmaktadır. Hücreler�n çoğalmasında 

telomer kısalması, sonunda telomer kapatma yapısının denges�zleşmes�ne ve b�r DNA hasar yanıtı s�nyal�n�n akt�vasyonuna 

yol açmaktadır. Bu süreçler�n sonucunda sınırsız çoğalmaya karşı koruyucu b�r engel oluşturan hücre çoğalması ve 

yaşlanması gerçekleşmekted�r. Telomeraz enz�m�, ters transkr�ps�yon akt�v�tes�ne sah�p b�r r�bonükleoprote�nd�r. Bu enz�m, 

kromozomal uçlara telomer heksanükleot�t tekrarları eklemekted�r. Telomerler ve telomeraz akt�v�teler� kanser sürec� 

boyunca öneml� roller üstlenmekted�r. Bu bölümde telomerler, telomerazlar ve telomerler�n kanser b�yoloj�s�ndek� roller� 

kısaca anlatılmıştır.

Anahtar Kel�mler: Kanser, telomer b�yoloj�s�, telomeraz enz�m�, sınırsız repl�kasyon

ABSTRACT

Cancer �s a common d�sease character�zed by uncontrolled prol�ferat�on of certa�n cell or cell groups �n the body of 

an organ�sm, unl�m�ted repl�cat�on potent�al and subsequent ang�ogenes�s. Part�cularly, processes assoc�ated w�th 

unl�m�ted repl�cat�on potent�al have been assoc�ated w�th telomeres and telomerase. The protect�ve structure of the 

chromosome ends, the telomeres are gradually shortened by each cell d�v�s�on, result�ng �n ag�ng or apoptos�s. Telomere 

shorten�ng �n the propagat�on of the cells eventually leads to an unbalance of the telomere closure structure and 

act�vat�on of a DNA damage response s�gnal. The final result of th�s process �s cell prol�ferat�on and ag�ng, wh�ch creates a 

protect�ve barr�er aga�nst unl�m�ted prol�ferat�on. The telomerase enzyme �s a r�bonucleoprote�n hav�ng reverse 

transcr�pt�on act�v�ty; and th�s enzyme adds telomere hexanucleot�de repeats to chromosomal ends. Telomeres and 

telomerase act�v�t�es play �mportant roles dur�ng the cancer process. In th�s sect�on, the role of telomeres, telomerases 

and telomeres are br�efly descr�bed �n cancer b�ology.

Keywords: Cancer, B�ology of Telomere, Telomerase Enzyme 

1. G�r�ş

1.1. Telomerler�n B�yoloj�k Yapısı ve Fonks�yonları

Telomerler Yunancada Telos ‘uç’ ve meros ‘kısım’ anlamlarına gelen kel�meler�n b�rleş�m�nden oluşmuştur. 

Telomerler evr�msel olarak korunur ve �lk olarak 1938'de Hermann Müller tarafından tanımlanmıştır. Akab�nde, Nobel 
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ödüllü Müller ve McCl�ntock telomerler�n koruyucu �şlev�n� tanımlamıştır [1,2]. İlk �nsan telomerler� 1988 yılında Moyz�s ve 

arkadaşları tarafından �zole ed�lm�şt�r [3]. Telomerler, tekrarlayan DNA d�z�ler� (omurgalılarda TTAGGG) ve �lg�l� prote�nler� 

�çeren kromozom uçlarının koruyucu yapılarıdır. İnsan somat�k hücreler�nde yarı-konservat�f DNA repl�kasyonu �le her 

hücre bölünmes�yle telomerler yavaş yavaş kısalmakta ve aşırı kısalmış telomere sah�p hücreler yaşlanmaya veya 

apoptoza sürüklenmekted�r [4]. Telomerler�n organ�zmalarda bulunma nedenler�: kromozom uçlarının repl�kasyonlarının 

tamamlanmasına olanak vermek ve bu uçların b�rb�rler� �le karışmasını ya da kromozomların �ç kısımları �le reaks�yon 

vermeler�n� önlemekt�r [5]. DNA pol�merazlarının, son repl�kasyon problem� olarak b�l�nen l�neer DNA moleküller�n�n 

uçlarını tamamen repl�ke edememes� neden�yle, her b�r kopyalama döngüsünde ökaryot�k kromozomlar kısalmaktadır. 
IDoğumda, �nsan telomerler� t�p�k olarak, G bakımından zeng�n �pl�kç�kler�n 50-400 nt uzunluğunda 3  uzamasıyla 

Sonuçlanan 10-15 k�lobaz (kb) ç�ft �pl�kl� TTAGGG tekrarlarından oluşur. Doğrusal uçların ayrıca DNA kırılmaları olarak 

tanınmasından ve d�ğer kromozomlarla füzyonla yanlış onarılmasından da korunmaları gerek�r. Bu uç koruması, 

telomerler�n bağlandığı ve kaplandığı altı prote�nl� b�r kompleks Shelter�n �le sağlanmaktadır [6] (Şek�l 1).

Şek�l 1: Telomer yapısı: A) Telomerler, -TTAGGG- tekrarlarının b�r ç�ft �pl�kl� bölges� ve G-tell� çıkıntı adı ver�len tek b�r tell� bölge tarafından 
oluşmaktadır. İk� prote�n kompleks� telomerlere bağlanır, telomer tekrar bağlama faktörü 1 (TRF1) kompleks� ve telomer tekrar bağlama 
faktörü 2 (TRF2) kompleks� tekrarlanır. B) Yukarıdan aşağı doğru �nen G-z�nc�r� ger�ye katlanab�l�r ve T-�lmek�n�n ve D-�lmek yapılarının 

Ioluşumuna yol açan ç�ft z�nc�rl� bölgey� �st�la edeb�l�r. Elde ed�len 3B konformasyon kromozomun 3  OH ucunu korur. C) İk� ana telomer 
�l�şk�l� prote�n kompleks�n�n b�leş�m�. TRF1 kompleks� telomer uzunluğu kontrolünde rol alırken, TRF2 kompleks� telomerler�n koruyucu uç 
kapağı olarak �şlev görmekted�r (13).

Shelter�n kompleks prote�nler�, telomerazın G �pl�kç�k çıkıntısına er�ş�m�n� düzenleyerek ve bozulmadan koruyarak 

telomer uzunluğunun kontrolünde rol oynar. Ayrıca, Shelter�n prote�nler� yardımıyla kromozomların uçtan uca füzyonları 

önlen�r. Shelter�n kompleks� altı telomer spes�fik prote�nden oluşur: TRF1 (Telomer�k Tekrar Bağlayıcı Faktör 1), TRF2, RAP1 

(Baskılayıcı / Akt�vatör Prote�n 1), TIN2 (TRF1 Etk�leşen Nükleer Faktör 2), POT1 (Telomer 1 koruyucusu) ve TPP1'den oluşur 
I (POT1-TIN2 düzenley�c� prote�n) [7]. Shelter�n kompleks�n�n yardımı �le tüm telomerler�n sonundak� 3 G zeng�n tek �pl�kl� 

DNA çıkıntısı T-loop olarak b�l�nen b�r �lmek yapısı oluşturan ç�ft �pl�kl� telomer�k DNA �le ger�ye katlanab�l�r. T-döngü-
Isünün kapalı konfigürasyonu, her b�r DNA d�z�s�n�n en ucunda serbest 3 -OH ucunu g�zler, böylece b�r DSB olarak tanın-

masını önler. Yapısı ve �şlev� neden�yle T-halkası b�r kromozomun doğal ucunu tanımlayan koruyucu b�r başlık olarak 

görüleb�l�r. İnsan telomerler�n�n t�m�d�n ve guan�n bakımından zeng�n heksanükleot�d�n�n dörtlü b�r sarmal oluşturdu-
Iğuna �nanılmaktadır. İlk olarak, 3 -OH z�nc�r� anormal GG-ç�ft bağları oluşturarak kend� üzer�ne katlanır. Elde ed�len ç�ft 

�pl�kç�k, guan�n rez�düler�n�n Hoogsten bağlarına katıldığı dörtlü b�r sarmal oluşturarak tekrar eşleş�r. [5,8]. Somat�k b�r 

hücren�n her bölümüne, telomerler�n sürekl� olarak kısalmasıyla Sonuçlanan 50-200 bp telomer�k DNA kaybı eşl�k eder. 

1.2. İnsan Telomer�k Kromat�n�n Yapısı

Shelter�n kompleksler� telomer�k DNA'yı bağımsız b�r�mler olarak, at�p�k b�r nükleozomal organ�zasyon �le 

karakter�ze ed�len b�r kromat�n ortamında bağlar. İnsan hücreler�nde telomer�k nükleozomlar, kromat�n�n ger� kalanından 

yaklaşık 40 bp daha kısa, 160 bp tekrar uzunluğuna sah�pt�r. Ayrıca, �n v�tro çalışmalar telomer�k nükleozomların, ortalama 

nükleozomlardan daha az stab�l olduğunu ve telomer�k DNA boyunca kayab�ld�ğ�n� gösterm�şt�r [9]. Telomer�k 

nükleozomal organ�zasyon, kromozomun sonuna kadar devam eder ve telomer�k DNA'ya shelter�n er�ş�m�n� sınırlar ve 

etk�ler. Ayrıca, fare hücre hattı üzer�ne yapılan çalışmalar, Shelter�n uzaklaştırılmasının telomerlerde nükleozomal 

organ�zasyonu etk�lemed�ğ�n� göstermekted�r [10]. Bu Sonuçlar, Shelter�n ve telomer fonks�yonunda yer alan d�ğer 

prote�nler�n, DNA �le değ�l, stab�l b�r nükleozomal �skele �le etk�leş�me g�rmes� gerekt�ğ�n� göstermekted�r. In v�tro 

çalışmalar, nükleozomların varlığının, TRF1 ve TRF2'n�n telomer�k ç�ft sarmallı tekrarlara bağlanmasını modüle ett�ğ�n� 

gösterm�şt�r [11]. Farklı çalışmalar, TRF2'n�n telomer�k kromat�n�n kompaks�yonunu �ndükleyeb�leceğ�n� ve TRF2 aşırı 

ekspresyonunun b�r kanser hücre hattında nükleozomal aralığı değ�şt�reb�leceğ�n� göstermekted�r [12]. Telomerlerde 

Shelter�n b�leşenler�nde çeş�tl� mutasyonlar ve/veya değ�şm�ş ekspresyon kanserde b�ld�r�lm�şt�r. Ancak bu b�leşenler�n 

kanser gel�ş�m�n�n farklı aşamalarında nasıl düzenlend�ğ� �y� anlaşılmamıştır. Erken evre kron�k lenfos�t�k lösem�l� (KLL) 

hastalar artmış b�r d�sfonks�yonel telomer sıklığına sah�pt�r ve hastalığın �ler� evreler�nde telomer-telomer füzyonları 

gözlenmekted�r [14]. CLL'de telomer d�sfonks�yonunun rolüyle uyumlu olarak, TRF1, RAP1 ve POT1 [15] ve TIN2 ve TPP1'�n 

azalmış ekspresyon sev�yeler� tesp�t ed�lm�şt�r [16]. Ayrıca, POT1'dek� somat�k mutasyonlar CLL vakalarının % 5'�n� 

oluşturur. Hepatoselüler kars�nomda (HCC) POT1 ve RAP1 ekspresyonunun deregüle ed�ld�ğ� göster�lm�şt�r. Bunlara ek 

olarak TRF1 ve TRF2'n�n akc�ğer, m�de, meme, kolon ve böbrek tümörler� g�b� çeş�tl� kanser türler�nde yukarı doğru  

düzenlend�ğ� b�ld�r�lm�şt�r [17,18]. Shelter�n gen mutasyonlarının kanserdek� rolü, esas olarak telomer bütünlüğünü 

etk�leyen telomer �le �lg�l� faal�yetler�n�n bozulmasına dayanmaktadır.

1.3. Telomerazlar

Telomeraz enz�m� �le gerçekleşt�r�len telomer sentez�, kromozomların uç bölges�n�n bütünlüğünün korunması �ç�n 

gerekl�d�r. Telomer kısalması telomer korumasını ve kromozom kararsızlığını tet�kled�ğ� �ç�n telomer uzunluğu bakımı ve 

telomer koruması b�rb�r�ne bağlıdır. Çoğu ökaryotlarda, sonlanma erozyonu, telomerler�n kromozomların 3� uçlarına kısa 

tekrarlar ekleyen r�bonükleoprote�k enz�m telomerazının etk�s�yle karşılanır. Telomeraz enz�m� �lk defa Tetrahymena’dan 

�zole ed�lm�ş, daha sonra �se �nsanlarda HeLa hücreler�nde de varlığı rapor ed�lm�şt�r [19]. Embr�yon�k hücreler ve er�şk�n 

kök hücreler�nde akt�f olan bu enz�m, normal somat�k hücrelerde saptanmamakta, kanser hücreler�nde yen�den akt�ve 

olmaktadır. İnsanlarda telomerazlar sadece germ�nal ve kök hücrelerde akt�ft�r. Çoğu �nsan somat�k hücreler�nde 
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ödüllü Müller ve McCl�ntock telomerler�n koruyucu �şlev�n� tanımlamıştır [1,2]. İlk �nsan telomerler� 1988 yılında Moyz�s ve 

arkadaşları tarafından �zole ed�lm�şt�r [3]. Telomerler, tekrarlayan DNA d�z�ler� (omurgalılarda TTAGGG) ve �lg�l� prote�nler� 

�çeren kromozom uçlarının koruyucu yapılarıdır. İnsan somat�k hücreler�nde yarı-konservat�f DNA repl�kasyonu �le her 

hücre bölünmes�yle telomerler yavaş yavaş kısalmakta ve aşırı kısalmış telomere sah�p hücreler yaşlanmaya veya 

apoptoza sürüklenmekted�r [4]. Telomerler�n organ�zmalarda bulunma nedenler�: kromozom uçlarının repl�kasyonlarının 

tamamlanmasına olanak vermek ve bu uçların b�rb�rler� �le karışmasını ya da kromozomların �ç kısımları �le reaks�yon 

vermeler�n� önlemekt�r [5]. DNA pol�merazlarının, son repl�kasyon problem� olarak b�l�nen l�neer DNA moleküller�n�n 

uçlarını tamamen repl�ke edememes� neden�yle, her b�r kopyalama döngüsünde ökaryot�k kromozomlar kısalmaktadır. 
IDoğumda, �nsan telomerler� t�p�k olarak, G bakımından zeng�n �pl�kç�kler�n 50-400 nt uzunluğunda 3  uzamasıyla 

Sonuçlanan 10-15 k�lobaz (kb) ç�ft �pl�kl� TTAGGG tekrarlarından oluşur. Doğrusal uçların ayrıca DNA kırılmaları olarak 

tanınmasından ve d�ğer kromozomlarla füzyonla yanlış onarılmasından da korunmaları gerek�r. Bu uç koruması, 

telomerler�n bağlandığı ve kaplandığı altı prote�nl� b�r kompleks Shelter�n �le sağlanmaktadır [6] (Şek�l 1).

Şek�l 1: Telomer yapısı: A) Telomerler, -TTAGGG- tekrarlarının b�r ç�ft �pl�kl� bölges� ve G-tell� çıkıntı adı ver�len tek b�r tell� bölge tarafından 
oluşmaktadır. İk� prote�n kompleks� telomerlere bağlanır, telomer tekrar bağlama faktörü 1 (TRF1) kompleks� ve telomer tekrar bağlama 
faktörü 2 (TRF2) kompleks� tekrarlanır. B) Yukarıdan aşağı doğru �nen G-z�nc�r� ger�ye katlanab�l�r ve T-�lmek�n�n ve D-�lmek yapılarının 

Ioluşumuna yol açan ç�ft z�nc�rl� bölgey� �st�la edeb�l�r. Elde ed�len 3B konformasyon kromozomun 3  OH ucunu korur. C) İk� ana telomer 
�l�şk�l� prote�n kompleks�n�n b�leş�m�. TRF1 kompleks� telomer uzunluğu kontrolünde rol alırken, TRF2 kompleks� telomerler�n koruyucu uç 
kapağı olarak �şlev görmekted�r (13).

Shelter�n kompleks prote�nler�, telomerazın G �pl�kç�k çıkıntısına er�ş�m�n� düzenleyerek ve bozulmadan koruyarak 

telomer uzunluğunun kontrolünde rol oynar. Ayrıca, Shelter�n prote�nler� yardımıyla kromozomların uçtan uca füzyonları 

önlen�r. Shelter�n kompleks� altı telomer spes�fik prote�nden oluşur: TRF1 (Telomer�k Tekrar Bağlayıcı Faktör 1), TRF2, RAP1 

(Baskılayıcı / Akt�vatör Prote�n 1), TIN2 (TRF1 Etk�leşen Nükleer Faktör 2), POT1 (Telomer 1 koruyucusu) ve TPP1'den oluşur 
I (POT1-TIN2 düzenley�c� prote�n) [7]. Shelter�n kompleks�n�n yardımı �le tüm telomerler�n sonundak� 3 G zeng�n tek �pl�kl� 

DNA çıkıntısı T-loop olarak b�l�nen b�r �lmek yapısı oluşturan ç�ft �pl�kl� telomer�k DNA �le ger�ye katlanab�l�r. T-döngü-
Isünün kapalı konfigürasyonu, her b�r DNA d�z�s�n�n en ucunda serbest 3 -OH ucunu g�zler, böylece b�r DSB olarak tanın-

masını önler. Yapısı ve �şlev� neden�yle T-halkası b�r kromozomun doğal ucunu tanımlayan koruyucu b�r başlık olarak 

görüleb�l�r. İnsan telomerler�n�n t�m�d�n ve guan�n bakımından zeng�n heksanükleot�d�n�n dörtlü b�r sarmal oluşturdu-
Iğuna �nanılmaktadır. İlk olarak, 3 -OH z�nc�r� anormal GG-ç�ft bağları oluşturarak kend� üzer�ne katlanır. Elde ed�len ç�ft 

�pl�kç�k, guan�n rez�düler�n�n Hoogsten bağlarına katıldığı dörtlü b�r sarmal oluşturarak tekrar eşleş�r. [5,8]. Somat�k b�r 

hücren�n her bölümüne, telomerler�n sürekl� olarak kısalmasıyla Sonuçlanan 50-200 bp telomer�k DNA kaybı eşl�k eder. 

1.2. İnsan Telomer�k Kromat�n�n Yapısı

Shelter�n kompleksler� telomer�k DNA'yı bağımsız b�r�mler olarak, at�p�k b�r nükleozomal organ�zasyon �le 

karakter�ze ed�len b�r kromat�n ortamında bağlar. İnsan hücreler�nde telomer�k nükleozomlar, kromat�n�n ger� kalanından 

yaklaşık 40 bp daha kısa, 160 bp tekrar uzunluğuna sah�pt�r. Ayrıca, �n v�tro çalışmalar telomer�k nükleozomların, ortalama 

nükleozomlardan daha az stab�l olduğunu ve telomer�k DNA boyunca kayab�ld�ğ�n� gösterm�şt�r [9]. Telomer�k 

nükleozomal organ�zasyon, kromozomun sonuna kadar devam eder ve telomer�k DNA'ya shelter�n er�ş�m�n� sınırlar ve 

etk�ler. Ayrıca, fare hücre hattı üzer�ne yapılan çalışmalar, Shelter�n uzaklaştırılmasının telomerlerde nükleozomal 

organ�zasyonu etk�lemed�ğ�n� göstermekted�r [10]. Bu Sonuçlar, Shelter�n ve telomer fonks�yonunda yer alan d�ğer 

prote�nler�n, DNA �le değ�l, stab�l b�r nükleozomal �skele �le etk�leş�me g�rmes� gerekt�ğ�n� göstermekted�r. In v�tro 

çalışmalar, nükleozomların varlığının, TRF1 ve TRF2'n�n telomer�k ç�ft sarmallı tekrarlara bağlanmasını modüle ett�ğ�n� 

gösterm�şt�r [11]. Farklı çalışmalar, TRF2'n�n telomer�k kromat�n�n kompaks�yonunu �ndükleyeb�leceğ�n� ve TRF2 aşırı 

ekspresyonunun b�r kanser hücre hattında nükleozomal aralığı değ�şt�reb�leceğ�n� göstermekted�r [12]. Telomerlerde 

Shelter�n b�leşenler�nde çeş�tl� mutasyonlar ve/veya değ�şm�ş ekspresyon kanserde b�ld�r�lm�şt�r. Ancak bu b�leşenler�n 

kanser gel�ş�m�n�n farklı aşamalarında nasıl düzenlend�ğ� �y� anlaşılmamıştır. Erken evre kron�k lenfos�t�k lösem�l� (KLL) 

hastalar artmış b�r d�sfonks�yonel telomer sıklığına sah�pt�r ve hastalığın �ler� evreler�nde telomer-telomer füzyonları 

gözlenmekted�r [14]. CLL'de telomer d�sfonks�yonunun rolüyle uyumlu olarak, TRF1, RAP1 ve POT1 [15] ve TIN2 ve TPP1'�n 

azalmış ekspresyon sev�yeler� tesp�t ed�lm�şt�r [16]. Ayrıca, POT1'dek� somat�k mutasyonlar CLL vakalarının % 5'�n� 

oluşturur. Hepatoselüler kars�nomda (HCC) POT1 ve RAP1 ekspresyonunun deregüle ed�ld�ğ� göster�lm�şt�r. Bunlara ek 

olarak TRF1 ve TRF2'n�n akc�ğer, m�de, meme, kolon ve böbrek tümörler� g�b� çeş�tl� kanser türler�nde yukarı doğru  

düzenlend�ğ� b�ld�r�lm�şt�r [17,18]. Shelter�n gen mutasyonlarının kanserdek� rolü, esas olarak telomer bütünlüğünü 

etk�leyen telomer �le �lg�l� faal�yetler�n�n bozulmasına dayanmaktadır.

1.3. Telomerazlar

Telomeraz enz�m� �le gerçekleşt�r�len telomer sentez�, kromozomların uç bölges�n�n bütünlüğünün korunması �ç�n 

gerekl�d�r. Telomer kısalması telomer korumasını ve kromozom kararsızlığını tet�kled�ğ� �ç�n telomer uzunluğu bakımı ve 

telomer koruması b�rb�r�ne bağlıdır. Çoğu ökaryotlarda, sonlanma erozyonu, telomerler�n kromozomların 3� uçlarına kısa 

tekrarlar ekleyen r�bonükleoprote�k enz�m telomerazının etk�s�yle karşılanır. Telomeraz enz�m� �lk defa Tetrahymena’dan 

�zole ed�lm�ş, daha sonra �se �nsanlarda HeLa hücreler�nde de varlığı rapor ed�lm�şt�r [19]. Embr�yon�k hücreler ve er�şk�n 

kök hücreler�nde akt�f olan bu enz�m, normal somat�k hücrelerde saptanmamakta, kanser hücreler�nde yen�den akt�ve 

olmaktadır. İnsanlarda telomerazlar sadece germ�nal ve kök hücrelerde akt�ft�r. Çoğu �nsan somat�k hücreler�nde 
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programlanmış telomer kısalması vardır [20]. Öncek� çalışmalarda telomer bakımı �ç�n �k� mekan�zma keşfed�lm�şt�r: 

Telomeraz adı ver�len b�r telomer ters transkr�ptazının transkr�ps�yonel akt�vasyonu ve DNA homolog rekomb�nasyon 

onarım yolunu kullanan telomerazdan bağımsız b�r telomer bakım mekan�zması olan telomerler�n alternat�f uzamasının 

(alternat�ve lengthen�ng of telomeres; ALT) akt�vasyonu . Tüm kanser hücreler�n�n % 85-95'� telomerazı eksprese 

ederken ~% 5-15'� ALT yolu akt�vasyonu serg�ler [21]. Telomeraz, �k� temel b�leşenden, telomeraz RNA (TERC/TR) ve 

telomer ters transkr�ptaz (TERT) ve DKC1, NHP2, NOP10, pont�n / rept�n ve TCAB1 g�b� bazı yardımcı prote�nlerden oluşur. 

Telomeraz telomer-lokal�zeed�c� prote�n TPP1 �le etk�leş�me g�rerek, tek z�nc�rl� telomer�k DNA'ya alınır [22]. TERT, TERC'y� 

kalıp olarak kullanarak telomer�k d�z�ler� sentezler. İnsan normal somat�k hücreler�nde, TERC yapısal olarak �fade 

ed�l�rken, TERT �fades� ep�genet�k olarak susturulur [23]. Ek olarak, çoğu kanser hücres�, sınırlandırıcı faktör TERT'y� 

yen�den �fade ederek telomeraz akt�v�tes� elde eder [24]. 

Uzun yıllar boyunca telomerler transkr�ps�yonel olarak �nert olarak görülmüştür. Bununla b�rl�kte, telomerler�n C 

�pl�kç�kler�n�n RNA pol�meraz II �le transkr�ps�yonu, TERRA (telomer�k tekrar �çeren RNA) olarak yapısal fonks�yonlara 

sah�p g�b� görünen uzun UUAGGG �çeren transkr�ptler üret�r [5,8]. TERRA fonks�yonlarının mekan�zmaları tamamen 

açıklanmış olsa b�le, artık yaygın olarak TERRA'ların telomer homeostaz�s� ve telomer koruması dah�l olmak üzere öneml� 

telomer fonks�yonlarında yer aldığı b�l�nmekted�r. Çeş�tl� kanıtlar TERRA'nın TRF1 ve TRF2 �le etk�leş�me g�rd�ğ�n� ve 

heterokromat�n oluşumunda rol oynadığını göstermekted�r [25]. Ayrıca, TERRA'nın heterokromat�n prote�n 1 (HP1) ve 

H3K9me3 �çeren telomer�k kromat�n �le etk�leş�me g�rd�ğ� göster�lm�şt�r [25,26]. 

1.4. Kanser ve Telomer

İlk kez Leonard Hayfl�ck tarafından göster�ld�ğ� g�b�, �nsan hücreler�n�n prol�ferat�f kapas�tes� sınırlıdır [27]. 

Telomerler�n ve telomerazların tanımlanmasından es�nlenen çalışmalar [28], telomer kısalmasının �nsan hücreler�n�n 

prol�ferat�f kapas�tes�n� sınırladığına da�r deneysel kanıtlar sağlamıştır [29]. Telomerazlar, pr�mer �nsan hücreler�n�n 

ölümsüzleşmes� �ç�n prol�ferasyona bağlı telomer kısalmasını önlemekted�r [30]. Telomer kısalmasına b�r�nc�l yanıt, 

kaplanmamış kromozomdak� DNA hasar s�nyaller�n�n, �şlevs�z telomerlerle akt�ve ed�lmes�yle �ndüklenen p53/RB'ye bağlı 

repl�kat�f yaşlanmanın �ndüklenmes� yoluyla gerçekleş�r [31]. p53/Rb'ye bağlı kontrol noktaları arızalıysa, �şlevs�z 

telomere sah�p hücreler, p53 / Rb bağımsız hücre ölümü tet�klenmeden önce, kr�z aşaması olarak da adlandırılan bu �k�nc� 

aşamada, 15-20 hücre bölünme döngüsünde bölünmeye devam eder [32]. Mekan�k olarak, bu kr�z aşaması uzun 

zamandır anlaşılamamıştır. Ancak son çalışmalar kr�z aşamasında uzun sürel� m�tot�k tutuklamanın hücre ölümüne yol 

açan DNA enz�mler� �ç�n er�ş�leb�l�r kromozom uçları oluşturduğunu göstermekted�r. Telomer kısalması, yaşlanma ve kr�z 

sıkıca düzenlenm�ş kontrol noktalarını tems�l eder. Kr�z sonrası yapılan �nsan fibroblast hücre kültürler�nde hayatta kalan 

klonlar, kanserlerde telomerazın reakt�vasyonu veya telomerazdan bağımsız alternat�f telomer uzaması (ALT) 

akt�vasyonunu gerçekleşt�r�r [21]. 

Çeş�tl� çalışmalar telomer uzunluğu �le kanser r�sk� veya prognoz arasındak� �l�şk�y� araştırmıştır. Tümör dokusunda 

göğüs dokusu telomerler [33], kolon [34] ve prostat [35] aynı organ ve aynı hastanın sağlıklı dokusundan daha kısa 

görünmekted�r. Bu tümörlere yakın sağlıklı dokularda, telomerler, kanserl� lezyondan daha uzak olan hücrelere göre daha 

kısadır [36]. Meme dokusunda ve prostatta kanser dokusunda azalmış b�r telomer uzunluğunun, tanıda �ler� b�r hastalık 

durumu, daha hızlı hastalık �lerlemes� ve daha kötü sağ kalım �le �l�şk�l� olduğuna da�r kanıtlar vardır [33, 37]. B�r başka 

deneyde �se, tek tek hücreler arasında telomer uzunluğunun en yüksek değ�ş�m gösterd�ğ� hastalarda ölüm r�sk�n�n en 

yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgular �lg�nç olmasına rağmen, tümör dokusunda telomer uzunluğunun ölçümü, kl�n�k 

uygulamada b�r b�yobel�rteç olarak kullanılmasını önleyen öneml� prat�k kısıtlamaları barındırmaktadır. B�r d�z� çalışma, 

lökos�tlerde hızlandırılmış telomer kısalması �le artmış b�r kanser r�sk� arasında b�r �l�şk� bulmuştur. Örneğ�n, normat�f 

yaşlanma çalışmasında, yaklaşık 800 kansers�z b�reyde ser� telomer ölçümler� yapıldı. İzlem sırasında kanser gel�şen 

deneklerde yıllık telomer kısalma oranı, kanserl� olmayan b�reylerde olduğu kadar �k�ye katlanmıştır [38]. Telomeraz 

yolaklarındak� germ hattı mutasyonları neden�yle kr�t�k derecede kısa telomerl� hastaların erken yaşta kuvvetl� b�r şek�lde 

artmış kanser r�sk� göstermes�, telomer kısalmasının �nsanlarda tümör gel�ş�m� �ç�n nedensel b�r faktör oluşturduğu 

h�potez�n� desteklemekted�r [39]. Telomeraz yolaklarındak� mutasyonların yanı sıra, shelter�n kompleks� prote�nler�n� 

kodlayan genlerdek� mutasyonlar, telomer kararsızlığını �ndükleyerek kanser oluşumunda da artışlara yol açmaktadır 

[40]. Shelter�n kompleks� telomerlere bağlanır, telomerler�n üçüncül yapılarını stab�l�ze eder ve telomerlerde DNA hasarı 

tepk�ler�n� �nh�be eder. T�n2 mutasyonları en sık olarak shelter�n kompleks mutasyonları olan hastalarda görülür, Tpp1 

mutasyonu çok nad�r görülür. Hematopoet�k mal�gn�teler ve baş ve boyun tümörler�, telomeraz yolundak� mutasyonlu 

hastalarda veya shelter�n b�leşenler�nde en sık görülen tümörlerd�r. Mekan�k olarak, mutasyon taşıyıcılarında tümör 

oluşumunun doku özgüllüğü tam olarak anlaşılmamıştır. Hematopoet�k s�stemde, muhtemelen kromozomal 

�nstab�l�telere ve transformasyona yol açan kök ve progen�tör hücre bölmes�ndek� yüksek hücre prol�ferasyonu oranları 

�le bağlantılıdır. Son kanıtlar, telomer repl�kasyon stres�n�n, tümörün baskılanmasına ve aynı zamanda tümör 

başlangıcına katkıda bulunab�lecek başka b�r telomer kararsızlığı faktörünü tems�l ett�ğ�n� göstermekted�r. Telomerler, 

çoğaltılması zor olan C bakımından zeng�n DNA tekrarlarını �çeren genomun kırılgan bölgeler�d�r [41] ve b�r telomer alt 

kümes�n�n, genomun geç kopyalanan bölgeler� olduğu göster�lm�şt�r [42]. DNA repl�kasyonu �le �lg�l� çalışmalar, DNA 

repl�kasyon mekan�zmasının bazı faktörler�n�n repl�kasyon başlangıcı �ç�n sınırlayıcı faktörler olduğunu ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla, çoğaltılması zor olan geç çoğaltma bölgeler�n�n [43], çoğaltma stres�ne ve kırılganlıklarına 

maruz kalma eğ�l�m� vardır [44]. Bu ver�ler, telomeraz akt�v�tes�n�n, telomer repl�kasyon stres�n� hafifleterek tümör�jenez� 

teşv�k etmede telomer uzunluğundan bağımsız rollere sah�p olab�leceğ�n� göstermekted�r [45]. 

Bunlarla b�rl�kte yapılan hayvan deney� çalışmalarında telomer kısalmasının tümörgenezde �k�l� rolü olduğu 

göster�lm�şt�r. Laboratuvar fares� suşları �nsanlardan öneml� ölçüde daha uzun telomerlere sah�p olduklarından, telomer 

kısalmasının yabanıl t�p farelerde yaşlanma ve kanser üzer�ndek� etk�s�n� araştırmak mümkün değ�ld�. Telomeraz RNA 

b�leşen�n�n (mTerc -/-) [46] veya telomeraz ters transkr�ptazının (mTert -/-) homoz�got b�r s�lmes�n� taşıyan nakavt 

fareler�n üret�lmes�, fareler�n kr�t�k kısa, �şlevs�z telomerler �le üremes�n� kolaylaştırmaktadır. mTerc ve mTert-nakavt 

fareler�n �lk nesl� (G1), laboratuar fareler�nde uzun telomer rezervler� neden�yle güçlü fenot�pler veya gen �fades�nde 

değ�ş�kl�kler göstermem�şt�r [47]. Karışık b�r genet�k arka planda (C57BL/6J, 129 Sv ve b�l�nmeyen genet�k b�leşenler), 

mTerc nakavt fareler, 6. kuşak (G6)'da erken yaşlanma fenot�pler� gel�şt�rm�şt�r [48]. Geç jenerasyonda telomer kısalması, 

karışık genet�k b�r arka plana sah�p mTerc eks�k fareler, hematopoet�k hücrelerde kromozomal �nstab�l�tede artışlara yol 

açmıştır ve hematopoet�k hücrelerde kromozomal �nstab�l�tede artışlara neden olmuştur ve özell�kle genç yaşta 

mTerc'dek� tümörlere kıyasla daha genç gec�kme süres�yle ortaya çıkan tümörlerdek� artışlarla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Benzer 

b�r fenot�p, �lk nes�l Tert eks�kl�ğ� olan zebra balığı, genç yaşta kısaltılmış b�r gec�kme süres� olan tümör�jenezde artış 

göster�rken, yabanıl  hayvan türü bu yaşta tamamen tümörsüz kalmıştır [49]. Ayrıca �nsanlarda, germl�ne telomeraz yolu 

mutasyonları, telomerler�n kısalmasına yol açar ve genç yaşta tümör oluşumu artar. Özetle telomer �nstab�l�tes�n�n kanser 

oluşumunda �k�l� rolü vardır. Kr�t�k telomer kısalmasına cevap olarak veya erken tümör aşamalarında telomer repl�kasyon 

stres�n�n b�r sonucu olarak akt�ve olan DNA hasarı kontrol noktalarının �ndüks�yonu yoluyla tümör oluşumunu baskılar. 

Her �k� senaryoda da, telomeraz akt�vasyonu kuvvetle seç�l�r ve tümör hücreler�n�n genom�k denges�zl�ğ� stab�l�ze ederek 

tümörün �lerlemes�ne �z�n ver�r. Tümörün baskılanmasındak� rolüne ek olarak, yaşlanan hücrelerde telomer kısalması 

ve/veya telomer repl�kasyon stres� de, özell�kle telomer d�sfonks�yonu �le �ndüklenm�ş genomda hayatta kalan hücreler�n 

hayatta kalmasına �z�n veren d�ğer genet�k lezyonlar bağlamında, kromozomal �nstab�l�ten�n �ndüklenmes�ne ve tümörün 

başlatılmasına neden olab�l�r. 

2. Sonuç

Telomer ve telomeraz, kanser gel�ş�m�ndek� kr�t�k roller� neden�yle ant�kanser stratej�ler� gel�şt�rmede ana hedef 

hal�ne gelm�şt�r. Telomeraz �nh�b�syonu �le �lg�l� pek çok çalışmalar gerçekleşt�r�lm�ş olmakla b�rl�kte stratej�n�n terapöt�k 
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programlanmış telomer kısalması vardır [20]. Öncek� çalışmalarda telomer bakımı �ç�n �k� mekan�zma keşfed�lm�şt�r: 

Telomeraz adı ver�len b�r telomer ters transkr�ptazının transkr�ps�yonel akt�vasyonu ve DNA homolog rekomb�nasyon 

onarım yolunu kullanan telomerazdan bağımsız b�r telomer bakım mekan�zması olan telomerler�n alternat�f uzamasının 

(alternat�ve lengthen�ng of telomeres; ALT) akt�vasyonu . Tüm kanser hücreler�n�n % 85-95'� telomerazı eksprese 

ederken ~% 5-15'� ALT yolu akt�vasyonu serg�ler [21]. Telomeraz, �k� temel b�leşenden, telomeraz RNA (TERC/TR) ve 

telomer ters transkr�ptaz (TERT) ve DKC1, NHP2, NOP10, pont�n / rept�n ve TCAB1 g�b� bazı yardımcı prote�nlerden oluşur. 

Telomeraz telomer-lokal�zeed�c� prote�n TPP1 �le etk�leş�me g�rerek, tek z�nc�rl� telomer�k DNA'ya alınır [22]. TERT, TERC'y� 

kalıp olarak kullanarak telomer�k d�z�ler� sentezler. İnsan normal somat�k hücreler�nde, TERC yapısal olarak �fade 

ed�l�rken, TERT �fades� ep�genet�k olarak susturulur [23]. Ek olarak, çoğu kanser hücres�, sınırlandırıcı faktör TERT'y� 

yen�den �fade ederek telomeraz akt�v�tes� elde eder [24]. 

Uzun yıllar boyunca telomerler transkr�ps�yonel olarak �nert olarak görülmüştür. Bununla b�rl�kte, telomerler�n C 

�pl�kç�kler�n�n RNA pol�meraz II �le transkr�ps�yonu, TERRA (telomer�k tekrar �çeren RNA) olarak yapısal fonks�yonlara 

sah�p g�b� görünen uzun UUAGGG �çeren transkr�ptler üret�r [5,8]. TERRA fonks�yonlarının mekan�zmaları tamamen 

açıklanmış olsa b�le, artık yaygın olarak TERRA'ların telomer homeostaz�s� ve telomer koruması dah�l olmak üzere öneml� 

telomer fonks�yonlarında yer aldığı b�l�nmekted�r. Çeş�tl� kanıtlar TERRA'nın TRF1 ve TRF2 �le etk�leş�me g�rd�ğ�n� ve 

heterokromat�n oluşumunda rol oynadığını göstermekted�r [25]. Ayrıca, TERRA'nın heterokromat�n prote�n 1 (HP1) ve 

H3K9me3 �çeren telomer�k kromat�n �le etk�leş�me g�rd�ğ� göster�lm�şt�r [25,26]. 

1.4. Kanser ve Telomer

İlk kez Leonard Hayfl�ck tarafından göster�ld�ğ� g�b�, �nsan hücreler�n�n prol�ferat�f kapas�tes� sınırlıdır [27]. 

Telomerler�n ve telomerazların tanımlanmasından es�nlenen çalışmalar [28], telomer kısalmasının �nsan hücreler�n�n 

prol�ferat�f kapas�tes�n� sınırladığına da�r deneysel kanıtlar sağlamıştır [29]. Telomerazlar, pr�mer �nsan hücreler�n�n 

ölümsüzleşmes� �ç�n prol�ferasyona bağlı telomer kısalmasını önlemekted�r [30]. Telomer kısalmasına b�r�nc�l yanıt, 

kaplanmamış kromozomdak� DNA hasar s�nyaller�n�n, �şlevs�z telomerlerle akt�ve ed�lmes�yle �ndüklenen p53/RB'ye bağlı 

repl�kat�f yaşlanmanın �ndüklenmes� yoluyla gerçekleş�r [31]. p53/Rb'ye bağlı kontrol noktaları arızalıysa, �şlevs�z 

telomere sah�p hücreler, p53 / Rb bağımsız hücre ölümü tet�klenmeden önce, kr�z aşaması olarak da adlandırılan bu �k�nc� 

aşamada, 15-20 hücre bölünme döngüsünde bölünmeye devam eder [32]. Mekan�k olarak, bu kr�z aşaması uzun 

zamandır anlaşılamamıştır. Ancak son çalışmalar kr�z aşamasında uzun sürel� m�tot�k tutuklamanın hücre ölümüne yol 

açan DNA enz�mler� �ç�n er�ş�leb�l�r kromozom uçları oluşturduğunu göstermekted�r. Telomer kısalması, yaşlanma ve kr�z 

sıkıca düzenlenm�ş kontrol noktalarını tems�l eder. Kr�z sonrası yapılan �nsan fibroblast hücre kültürler�nde hayatta kalan 

klonlar, kanserlerde telomerazın reakt�vasyonu veya telomerazdan bağımsız alternat�f telomer uzaması (ALT) 

akt�vasyonunu gerçekleşt�r�r [21]. 

Çeş�tl� çalışmalar telomer uzunluğu �le kanser r�sk� veya prognoz arasındak� �l�şk�y� araştırmıştır. Tümör dokusunda 

göğüs dokusu telomerler [33], kolon [34] ve prostat [35] aynı organ ve aynı hastanın sağlıklı dokusundan daha kısa 

görünmekted�r. Bu tümörlere yakın sağlıklı dokularda, telomerler, kanserl� lezyondan daha uzak olan hücrelere göre daha 

kısadır [36]. Meme dokusunda ve prostatta kanser dokusunda azalmış b�r telomer uzunluğunun, tanıda �ler� b�r hastalık 

durumu, daha hızlı hastalık �lerlemes� ve daha kötü sağ kalım �le �l�şk�l� olduğuna da�r kanıtlar vardır [33, 37]. B�r başka 

deneyde �se, tek tek hücreler arasında telomer uzunluğunun en yüksek değ�ş�m gösterd�ğ� hastalarda ölüm r�sk�n�n en 

yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgular �lg�nç olmasına rağmen, tümör dokusunda telomer uzunluğunun ölçümü, kl�n�k 

uygulamada b�r b�yobel�rteç olarak kullanılmasını önleyen öneml� prat�k kısıtlamaları barındırmaktadır. B�r d�z� çalışma, 

lökos�tlerde hızlandırılmış telomer kısalması �le artmış b�r kanser r�sk� arasında b�r �l�şk� bulmuştur. Örneğ�n, normat�f 

yaşlanma çalışmasında, yaklaşık 800 kansers�z b�reyde ser� telomer ölçümler� yapıldı. İzlem sırasında kanser gel�şen 

deneklerde yıllık telomer kısalma oranı, kanserl� olmayan b�reylerde olduğu kadar �k�ye katlanmıştır [38]. Telomeraz 

yolaklarındak� germ hattı mutasyonları neden�yle kr�t�k derecede kısa telomerl� hastaların erken yaşta kuvvetl� b�r şek�lde 

artmış kanser r�sk� göstermes�, telomer kısalmasının �nsanlarda tümör gel�ş�m� �ç�n nedensel b�r faktör oluşturduğu 

h�potez�n� desteklemekted�r [39]. Telomeraz yolaklarındak� mutasyonların yanı sıra, shelter�n kompleks� prote�nler�n� 

kodlayan genlerdek� mutasyonlar, telomer kararsızlığını �ndükleyerek kanser oluşumunda da artışlara yol açmaktadır 

[40]. Shelter�n kompleks� telomerlere bağlanır, telomerler�n üçüncül yapılarını stab�l�ze eder ve telomerlerde DNA hasarı 

tepk�ler�n� �nh�be eder. T�n2 mutasyonları en sık olarak shelter�n kompleks mutasyonları olan hastalarda görülür, Tpp1 

mutasyonu çok nad�r görülür. Hematopoet�k mal�gn�teler ve baş ve boyun tümörler�, telomeraz yolundak� mutasyonlu 

hastalarda veya shelter�n b�leşenler�nde en sık görülen tümörlerd�r. Mekan�k olarak, mutasyon taşıyıcılarında tümör 

oluşumunun doku özgüllüğü tam olarak anlaşılmamıştır. Hematopoet�k s�stemde, muhtemelen kromozomal 

�nstab�l�telere ve transformasyona yol açan kök ve progen�tör hücre bölmes�ndek� yüksek hücre prol�ferasyonu oranları 

�le bağlantılıdır. Son kanıtlar, telomer repl�kasyon stres�n�n, tümörün baskılanmasına ve aynı zamanda tümör 

başlangıcına katkıda bulunab�lecek başka b�r telomer kararsızlığı faktörünü tems�l ett�ğ�n� göstermekted�r. Telomerler, 

çoğaltılması zor olan C bakımından zeng�n DNA tekrarlarını �çeren genomun kırılgan bölgeler�d�r [41] ve b�r telomer alt 

kümes�n�n, genomun geç kopyalanan bölgeler� olduğu göster�lm�şt�r [42]. DNA repl�kasyonu �le �lg�l� çalışmalar, DNA 

repl�kasyon mekan�zmasının bazı faktörler�n�n repl�kasyon başlangıcı �ç�n sınırlayıcı faktörler olduğunu ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla, çoğaltılması zor olan geç çoğaltma bölgeler�n�n [43], çoğaltma stres�ne ve kırılganlıklarına 

maruz kalma eğ�l�m� vardır [44]. Bu ver�ler, telomeraz akt�v�tes�n�n, telomer repl�kasyon stres�n� hafifleterek tümör�jenez� 

teşv�k etmede telomer uzunluğundan bağımsız rollere sah�p olab�leceğ�n� göstermekted�r [45]. 

Bunlarla b�rl�kte yapılan hayvan deney� çalışmalarında telomer kısalmasının tümörgenezde �k�l� rolü olduğu 

göster�lm�şt�r. Laboratuvar fares� suşları �nsanlardan öneml� ölçüde daha uzun telomerlere sah�p olduklarından, telomer 

kısalmasının yabanıl t�p farelerde yaşlanma ve kanser üzer�ndek� etk�s�n� araştırmak mümkün değ�ld�. Telomeraz RNA 

b�leşen�n�n (mTerc -/-) [46] veya telomeraz ters transkr�ptazının (mTert -/-) homoz�got b�r s�lmes�n� taşıyan nakavt 

fareler�n üret�lmes�, fareler�n kr�t�k kısa, �şlevs�z telomerler �le üremes�n� kolaylaştırmaktadır. mTerc ve mTert-nakavt 

fareler�n �lk nesl� (G1), laboratuar fareler�nde uzun telomer rezervler� neden�yle güçlü fenot�pler veya gen �fades�nde 

değ�ş�kl�kler göstermem�şt�r [47]. Karışık b�r genet�k arka planda (C57BL/6J, 129 Sv ve b�l�nmeyen genet�k b�leşenler), 

mTerc nakavt fareler, 6. kuşak (G6)'da erken yaşlanma fenot�pler� gel�şt�rm�şt�r [48]. Geç jenerasyonda telomer kısalması, 

karışık genet�k b�r arka plana sah�p mTerc eks�k fareler, hematopoet�k hücrelerde kromozomal �nstab�l�tede artışlara yol 

açmıştır ve hematopoet�k hücrelerde kromozomal �nstab�l�tede artışlara neden olmuştur ve özell�kle genç yaşta 

mTerc'dek� tümörlere kıyasla daha genç gec�kme süres�yle ortaya çıkan tümörlerdek� artışlarla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Benzer 

b�r fenot�p, �lk nes�l Tert eks�kl�ğ� olan zebra balığı, genç yaşta kısaltılmış b�r gec�kme süres� olan tümör�jenezde artış 

göster�rken, yabanıl  hayvan türü bu yaşta tamamen tümörsüz kalmıştır [49]. Ayrıca �nsanlarda, germl�ne telomeraz yolu 

mutasyonları, telomerler�n kısalmasına yol açar ve genç yaşta tümör oluşumu artar. Özetle telomer �nstab�l�tes�n�n kanser 

oluşumunda �k�l� rolü vardır. Kr�t�k telomer kısalmasına cevap olarak veya erken tümör aşamalarında telomer repl�kasyon 

stres�n�n b�r sonucu olarak akt�ve olan DNA hasarı kontrol noktalarının �ndüks�yonu yoluyla tümör oluşumunu baskılar. 

Her �k� senaryoda da, telomeraz akt�vasyonu kuvvetle seç�l�r ve tümör hücreler�n�n genom�k denges�zl�ğ� stab�l�ze ederek 

tümörün �lerlemes�ne �z�n ver�r. Tümörün baskılanmasındak� rolüne ek olarak, yaşlanan hücrelerde telomer kısalması 

ve/veya telomer repl�kasyon stres� de, özell�kle telomer d�sfonks�yonu �le �ndüklenm�ş genomda hayatta kalan hücreler�n 

hayatta kalmasına �z�n veren d�ğer genet�k lezyonlar bağlamında, kromozomal �nstab�l�ten�n �ndüklenmes�ne ve tümörün 

başlatılmasına neden olab�l�r. 

2. Sonuç

Telomer ve telomeraz, kanser gel�ş�m�ndek� kr�t�k roller� neden�yle ant�kanser stratej�ler� gel�şt�rmede ana hedef 

hal�ne gelm�şt�r. Telomeraz �nh�b�syonu �le �lg�l� pek çok çalışmalar gerçekleşt�r�lm�ş olmakla b�rl�kte stratej�n�n terapöt�k 
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sınırları vardır. Yen� ant�kanser hedefler�, telomer yapısını ve d�nam�kler�n� daha açık b�r şek�lde kavramasından ortaya 

çıkab�l�r. Telomer b�yoloj�s�n�n çeş�tl� yönler� daha der�n b�r araştırmaya �ht�yaç duyar. 
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sınırları vardır. Yen� ant�kanser hedefler�, telomer yapısını ve d�nam�kler�n� daha açık b�r şek�lde kavramasından ortaya 

çıkab�l�r. Telomer b�yoloj�s�n�n çeş�tl� yönler� daha der�n b�r araştırmaya �ht�yaç duyar. 
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ÖZET

Programlı hücre ölümü olarak da b�l�nen apoptoz, normal ökaryot�k gel�ş�m ve organ�zmadak� denge �ç�n gerekl� 

hücresel b�r süreçt�r. Apoptoz ayrıca, çeş�tl� patoloj�k durumlarda da çok öneml� roller oynamaktadır. Apoptozun altta 

yatan mekan�zmalarının anlaşılması, kanser de dâh�l olmak üzere b�rçok hastalığın patogenez�nde temel b�r rol oynadığı 

�ç�n oldukça öneml�d�r. Kanser�n patogenez�nde apoptozdan kaçmanın olduğu �y� b�l�nmekted�r. Pro-apoptot�k ve ant�-

apoptot�k prote�nler�n denges�ndek� bozulmalar, ölüm reseptör s�nyal�zasyonunun bozulması, p53 mutasyonları ve 

azalmış kaspaz fonks�yonu kanser hücreler�n�n apoptozdan kaçmasına neden olur; bu durum �se kanser tedav�s�ne karşı 
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1. G�r�ş

Apoptoz ter�m� �lk kez 1972 yılında Kerr, Wyll�e ve Curr�e tarafından hasar görmüş hücreler�n organ�zmadan 

uzaklaştırılmasından sorumlu karmaşık b�r süreç olarak tanımlanmıştır. Programlı hücre ölümü olarak da b�l�nen apoptoz, 

hücredek� marfoloj�k (kromat�n yoğunlaşması, nükleer parçalanma ve hücre hacm�nde azalma v.b) ve kaspaz 

akt�vasyonu, DNA ve prote�nler�n yıkımı, hücre membranında çeş�tl� mod�fikasyonlar g�b� b�yok�myasal değ�ş�mler �le 

bağlantılı b�r çeş�t hücre ölümü olarak n�telend�r�lm�şt�r [1]. Organ�zmada apoptoz sıkı b�r b�ç�mde kontrol ed�len ve 

düzenlenen, hücren�n hayatta kalması veya ölmes� arasındak� hassas dengey� tems�l eden akt�f b�r süreçt�r [2]. Apoptoz, 

çok hücrel� organ�zmalarda normal gel�ş�m/yaşlanma sürec�nde ve dokulardak� hücre popülasyonunun normal b�r 

şek�lde sürdürülmes�nde görülen fizyoloj�k b�r süreçt�r. Apoptoz ayrıca �mmün reaks�yonlarda olduğu g�b� b�r savunma 

mekan�zması olarak veya hücreler�n hastalık veya zararlı ajanlar tarafından zarar gördüğünde de ortaya çıkar [3, 4]. 

Apoptot�k süreç, hem hücre �ç� hem de hücre dışı s�nyallerle akt�ve ed�lmekted�r [5]. Ş�md�ye kadar apoptoz �ç�n �çsel 

yolak (m�tokondr�yal yolak) ve dışsal yolak (ölüm reseptör yolağı) olmak üzere �k� ana akt�vasyon yolağı b�ld�r�lm�şt�r [6]. 

Her �k� yolakta, temel olarak apoptoz sürec� �ç�n gerekl� olan kaspazların akt�vasyonunu uyarmak suret�yle hücren�n ölüme 

sürüklenmes�n� sağlamaktadır. Hücre �ç� s�nyaller, DNA hasarı, büyüme faktörü yoksunluğu ve s�tok�n yoksunluğunu 
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�çer�rken, en yaygın hücre dışı s�nyaller, �mmün s�stem vasıtasıyla s�totoks�k T hücreler� tarafından zarar görmüş veya 

enfekte olmuş hücrelere yanıt olarak üret�len ve ölüme neden olan s�nyallerd�r [5]. Kaspazlar, akt�ve ed�ld�kler�nde s�ste�n 

proteaz akt�v�teler�n� kullanarak hedef substrat prote�nler� özell�kle aspart�k as�t rez�düler�nden kesen proteaz enz�m 

a�les�d�rler. Akt�v�teler� sıkı b�r şek�lde kontrol ve regüle ed�len z�mojenler şekl�nde sentezlen�rler ve etk�nl�k 

göstereb�lmeler� �ç�n akt�f formlarına dönüşmeler� gerekl�d�r. Kaspazlar, fonks�yonlarına bağlı olarak alt a�lelere 

bölüneb�lmekle b�rl�kte, kaspaz 2, 8, 9 ve 10 başlatıcı kaspazlar olarak b�l�n�r ve efektör kaspazları (kaspaz 3, 6 ve 7) akt�ve 

etmekle görevl�d�rler. Efektör kaspazlar �se adında da anlaşılacağı üzere prote�nler, hücre �skelet� ve DNA g�b� b�rçok 

hedef üzer�nde yıkıcı etk� göstererek asıl apoptot�k etk�ler�n açığa çıkmasını sağlamaktadırlar [2]. Kaspazlar ayrıca hücre 

çoğalması ve bağışıklık cevabı g�b� apoptot�k olmayan süreçlere de aracılık edeb�lmekted�rler [7]. Apoptoz�s s�nyal� hücre 

tarafından alındığı andan �t�baren, hücre �çer�s�nde değ�ş�kl�kler meydana gelmeye başlamaktadır. Bu değ�ş�kl�kler, hücre 

�skelet� ve nükleer prote�nler g�b� normal hücresel fonks�yon �ç�n gerekl� hücresel b�leşenler� parçalayan kaspazlann 

akt�vasyonunu �çer�r. Kaspaz akt�v�tes�n�n b�r sonucu olarak, apoptot�k hücreler büzülmeye başlamakta ve makrofajlar 

tarafından fark ed�lmek üzere plazma zarı değ�ş�kl�kler�ne uğramaktadırlar [5]. Bununla b�rl�kte, apoptozdak� defektler 

oto�mmün hastalıklar, nörodejenerat�f hastalıklar bakter�yel ve v�ral hastalıklar, kalp hastalıkları ve kanser dâh�l olmak 

üzere b�rçok hastalıkla �l�şk�l�d�r [4]. Bu bölümde esas olarak apoptoz �le kanser arasındak� �l�şk� ele alınacaktır. 

1.1. Apoptoz Mekan�zmaları

Apoptoz mekan�zmalarının anlaşılması oldukça öneml� olmakla b�rl�kte kanser�nde dâh�l olduğu b�rçok hastalığın 

patogenez�n� anlama sürec�nde oldukça önem arz etmekted�r. Apoptoz mekan�zmaları, oldukça karmaşık süreçler� 

�çermekle b�rl�kte şu ana kadar olan araştırmalar apoptozun hücresel stres kaynaklarına bağlı olarak dışsal (ölüm 

reseptör) yolağı ve �çsel (m�tokondr�yal) yolak olmak üzere �k� ana mekan�zma �le gerçekleşt�ğ�n� b�ld�rmekted�r [3]. Her �k� 

yolakta Sonuç olarak benzer olaylar net�ces�nde hücren�n apoptoza g�tmes�n� sağlamaktadır. Bu yolaklara �lave olarak 

daha az b�l�nen b�r üçüncü yolak, �çsel endoplazm�k ret�kulum yoludur [8].

a. Dışsal (Ölüm Reseptör) Yolak

Dışsal yolak, ölümcül reseptörler veya ölüm reseptörler� olarak adlandırılab�len spes�fik transmembran reseptörler� 

tarafından algılanan hücre dışı stres s�nyaller� �le akt�ve ed�lmekted�r [9]. Bu reseptörler, tümör nekroz faktörü (TNF) 

reseptör gen� süper a�les�n�n üyeler� olan ölüm reseptörler�n� �çermekted�r. TNF reseptörü fam�lyasının üyeler� benzer 

s�ste�n bakımından zeng�n hücre dışı doma�nlere ve “ölüm doma�n�” olarak adlandırılan yaklaşık 80 am�no as�tl�k b�r 

s�toplazm�k alana sah�pt�rler. Bu ölüm doma�n�, ölüm s�nyal�n�n hücre yüzey�nden hücre �ç� s�nyal yolaklarına 

aktarılmasında oldukça kr�t�k b�r rol oynamaktadır [3]. B�rçok ölüm reseptörü b�ld�r�lm�ş olsa da, tümör nekroz faktörü 

reseptörü (TNFR), Fas reseptörü (FasR), ölüm reseptörü 3 (DR3) ve TNF �le �l�şk�l� apoptoz �ndükleyen l�gand (TRAIL) 

b�l�nen öneml� ölüm reseptörler� arasında bulunmaktadır [10]. Bununla b�rl�kte ölüm l�gandları TNF-a, TRAIL ve Fas l�gand 

(s�totoks�k T lenfos�tler�n efektör molekülüne a�t b�r l�gand) olmak üzere TNF fam�lyasına a�t t�p�k gl�koprote�n yapılı 

l�gandlardır [11]. Ölüm l�gandları olarak da b�l�nen hücre ölüm s�nyaller�, TNF fam�lyasına a�t ölüm reseptörler�ne bağlanır. 

Ölüm reseptörler�n�n hücre �ç� bölümünde Fas �l�şk�l� ölüm doma�n� (FADD) ve TNF reseptörü �le �l�şk�l� ölüm doma�n� 

(TRADD) olarak b�l�nen adaptör prote�nler ölüm reseptörler�ne bağlı b�ç�mde bulunmaktadır [5]. Ölüm l�gandının ölüm 

reseptörüne bağlanması, adaptör prote�n �ç�n bağlanma bölges� oluşumu ve ölüm �ndükley�c� s�nyal kompleks� (DISC) 

olarak da b�l�nen l�gand-reseptör-adaptör prote�n oluşumu �le Sonuçlanır. DISC daha sonra öncü kaspazlar sınıfından 

olan pro-kaspaz 8'�n akt�vasyonunu başlatmaktadır [8]. Prokaspaz -8 ve -10, DISC tarafından akt�ve ed�lmekted�r. Daha 

sonra öldürücü kaspazlar olan kaspaz -3, -6 ve -7 akt�ve ed�lerek prote�nler�n ve hücre �skelet�n�n parçalanmasına yol 

açarak hücre ölümüne sebeb�yet vermekted�r (Şek�l 1) [5]. 

b. İçsel (M�tokondr�yal) Yolak

M�tokondr�yal yolak olarak da b�l�nen �çsel yolak, farklı mekan�zmalar tanımlanmış olsa da genel olarak ger� dönüşü 

olmayan genotoks�k hasar, s�toplazmada yüksek kals�yum konsantrasyonları ve oks�dat�f stres g�b� hücre �ç� uyaranlara 

cevap olarak akt�ve ed�leb�lmekted�r [9]. Bu yolağın kontrolü ve regülasyonu genel olarak, b�rçok ant�- ve proapoptot�k 

prote�nler� �çeren Bcl-2 a�les� tarafından düzenlenmekted�r [7]. Bcl-2 a�les� proapoptot�k prote�nlerden (Bax, Bak, Bad, 

Bcl-Xs, B�d, B�k, B�m, Noxa, Blk, Puma ve Hrk) ve ant�apoptot�k prote�nlerden (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W, Bag, Bfl-1 ve Mcl-1) 

den oluşmaktadır [12]. Bu prote�nler, hücren�n apoptoza g�d�p g�tmeyeceğ�n� bel�rleyeb�ld�kler�nden özel b�r öneme 

sah�pt�rler. Bununla b�rl�kte, Bcl-2 prote�n a�les�n�n ana etk� mekan�zmasının, m�tokondr�yal membran geç�rgenl�ğ�n�n 

değ�şt�r�lmes�yle m�tokondr�den s�tokrom c salımının düzenlenmes� olduğu düşünülmekted�r [3]. Ç�zelge 1. de çeş�tl� 

proapoptot�k ve ant�apoptot�k prote�nler ve fonks�yonları göster�lmekted�r. 

Tablo 1. Proapoptot�k ve ant�apoptot�k Bcl-2 a�les� prote�nler� ve bu prote�nler�n apoptozdak� fonks�yonları [4].

Ant�apoptot�k prote�nlerden Bcl-2 ve Bcl-xL dış m�tokondr�yal zarda bulunmakta ve s�tokrom c salınımını 

önlemekted�rler. Öte yandan, proapoptot�k prote�nler Bad, B�d, Bax ve B�m, s�tozolde bulunmakta ve bel�rl� uyaranlara 

cevap olarak m�tokodr�ye yönelerek s�tokrom c salımını uyarmaktadırlar. Bax ve Bak m�tokondr� membranına bağlanınca 

m�tokondr� dış membranında “por” oluşumuna bu durum �se m�tokondr� dış membranının geç�rgenl�ğ�n�n artmasına 

neden olmaktadır [13, 14]. M�tokondr� dış membranının geç�rgenl�ğ�n�n artması başlıca üç ölümcül olaya sebeb�yet 

vermekted�r: (1) ATP sentez�n� engelleyen m�tokondr�yal transmembran potans�yel�n�n kaybı ve m�tokondr�yal transport 

akt�v�tes�nde bozulmalar, (2) s�tokrom c, apoptoz �ndükley�c� faktör (AIF), endonükleaz G (EndoG), Smac ve HtrA2 g�b� 

prote�nler�n �ç m�tokondr�yal membrandan s�toplazmaya salınımı (3) ve solunum z�nc�r� g�b� metabol�k süreçler�n 

�nh�b�syonu ve reakt�f oks�jen türler�n�n (ROS) aşırı üret�m�. M�tokondr� dış membranın geç�rgenl�ğ�n�n artması ayrıca, 

apoptoz sürec�nden ger� dönüşün olmadığının gösterges�d�r. M�tokondr�den s�tokrom c’n�n salınımı prokaspaz 9 �le 

apoptoz proteaz-akt�ve ed�c� faktör (Apaf-1) ün b�rleşerek apoptozom oluşturmasını sağlamaktadır. Prokaspaz 9 akt�ve 

olunca kaspaz 3 ve 7 n�n de akt�f formuna dönüşümünü sağlar ve hücre ölümü �ndüklenm�ş olur (Şek�l 1) [9, 15]. 
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1.1. Apoptoz Mekan�zmaları

Apoptoz mekan�zmalarının anlaşılması oldukça öneml� olmakla b�rl�kte kanser�nde dâh�l olduğu b�rçok hastalığın 

patogenez�n� anlama sürec�nde oldukça önem arz etmekted�r. Apoptoz mekan�zmaları, oldukça karmaşık süreçler� 

�çermekle b�rl�kte şu ana kadar olan araştırmalar apoptozun hücresel stres kaynaklarına bağlı olarak dışsal (ölüm 

reseptör) yolağı ve �çsel (m�tokondr�yal) yolak olmak üzere �k� ana mekan�zma �le gerçekleşt�ğ�n� b�ld�rmekted�r [3]. Her �k� 

yolakta Sonuç olarak benzer olaylar net�ces�nde hücren�n apoptoza g�tmes�n� sağlamaktadır. Bu yolaklara �lave olarak 

daha az b�l�nen b�r üçüncü yolak, �çsel endoplazm�k ret�kulum yoludur [8].

a. Dışsal (Ölüm Reseptör) Yolak

Dışsal yolak, ölümcül reseptörler veya ölüm reseptörler� olarak adlandırılab�len spes�fik transmembran reseptörler� 

tarafından algılanan hücre dışı stres s�nyaller� �le akt�ve ed�lmekted�r [9]. Bu reseptörler, tümör nekroz faktörü (TNF) 

reseptör gen� süper a�les�n�n üyeler� olan ölüm reseptörler�n� �çermekted�r. TNF reseptörü fam�lyasının üyeler� benzer 

s�ste�n bakımından zeng�n hücre dışı doma�nlere ve “ölüm doma�n�” olarak adlandırılan yaklaşık 80 am�no as�tl�k b�r 

s�toplazm�k alana sah�pt�rler. Bu ölüm doma�n�, ölüm s�nyal�n�n hücre yüzey�nden hücre �ç� s�nyal yolaklarına 

aktarılmasında oldukça kr�t�k b�r rol oynamaktadır [3]. B�rçok ölüm reseptörü b�ld�r�lm�ş olsa da, tümör nekroz faktörü 

reseptörü (TNFR), Fas reseptörü (FasR), ölüm reseptörü 3 (DR3) ve TNF �le �l�şk�l� apoptoz �ndükleyen l�gand (TRAIL) 

b�l�nen öneml� ölüm reseptörler� arasında bulunmaktadır [10]. Bununla b�rl�kte ölüm l�gandları TNF-a, TRAIL ve Fas l�gand 

(s�totoks�k T lenfos�tler�n efektör molekülüne a�t b�r l�gand) olmak üzere TNF fam�lyasına a�t t�p�k gl�koprote�n yapılı 

l�gandlardır [11]. Ölüm l�gandları olarak da b�l�nen hücre ölüm s�nyaller�, TNF fam�lyasına a�t ölüm reseptörler�ne bağlanır. 

Ölüm reseptörler�n�n hücre �ç� bölümünde Fas �l�şk�l� ölüm doma�n� (FADD) ve TNF reseptörü �le �l�şk�l� ölüm doma�n� 

(TRADD) olarak b�l�nen adaptör prote�nler ölüm reseptörler�ne bağlı b�ç�mde bulunmaktadır [5]. Ölüm l�gandının ölüm 

reseptörüne bağlanması, adaptör prote�n �ç�n bağlanma bölges� oluşumu ve ölüm �ndükley�c� s�nyal kompleks� (DISC) 

olarak da b�l�nen l�gand-reseptör-adaptör prote�n oluşumu �le Sonuçlanır. DISC daha sonra öncü kaspazlar sınıfından 

olan pro-kaspaz 8'�n akt�vasyonunu başlatmaktadır [8]. Prokaspaz -8 ve -10, DISC tarafından akt�ve ed�lmekted�r. Daha 

sonra öldürücü kaspazlar olan kaspaz -3, -6 ve -7 akt�ve ed�lerek prote�nler�n ve hücre �skelet�n�n parçalanmasına yol 

açarak hücre ölümüne sebeb�yet vermekted�r (Şek�l 1) [5]. 

b. İçsel (M�tokondr�yal) Yolak

M�tokondr�yal yolak olarak da b�l�nen �çsel yolak, farklı mekan�zmalar tanımlanmış olsa da genel olarak ger� dönüşü 

olmayan genotoks�k hasar, s�toplazmada yüksek kals�yum konsantrasyonları ve oks�dat�f stres g�b� hücre �ç� uyaranlara 

cevap olarak akt�ve ed�leb�lmekted�r [9]. Bu yolağın kontrolü ve regülasyonu genel olarak, b�rçok ant�- ve proapoptot�k 

prote�nler� �çeren Bcl-2 a�les� tarafından düzenlenmekted�r [7]. Bcl-2 a�les� proapoptot�k prote�nlerden (Bax, Bak, Bad, 

Bcl-Xs, B�d, B�k, B�m, Noxa, Blk, Puma ve Hrk) ve ant�apoptot�k prote�nlerden (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W, Bag, Bfl-1 ve Mcl-1) 

den oluşmaktadır [12]. Bu prote�nler, hücren�n apoptoza g�d�p g�tmeyeceğ�n� bel�rleyeb�ld�kler�nden özel b�r öneme 

sah�pt�rler. Bununla b�rl�kte, Bcl-2 prote�n a�les�n�n ana etk� mekan�zmasının, m�tokondr�yal membran geç�rgenl�ğ�n�n 

değ�şt�r�lmes�yle m�tokondr�den s�tokrom c salımının düzenlenmes� olduğu düşünülmekted�r [3]. Ç�zelge 1. de çeş�tl� 

proapoptot�k ve ant�apoptot�k prote�nler ve fonks�yonları göster�lmekted�r. 

Tablo 1. Proapoptot�k ve ant�apoptot�k Bcl-2 a�les� prote�nler� ve bu prote�nler�n apoptozdak� fonks�yonları [4].

Ant�apoptot�k prote�nlerden Bcl-2 ve Bcl-xL dış m�tokondr�yal zarda bulunmakta ve s�tokrom c salınımını 

önlemekted�rler. Öte yandan, proapoptot�k prote�nler Bad, B�d, Bax ve B�m, s�tozolde bulunmakta ve bel�rl� uyaranlara 

cevap olarak m�tokodr�ye yönelerek s�tokrom c salımını uyarmaktadırlar. Bax ve Bak m�tokondr� membranına bağlanınca 

m�tokondr� dış membranında “por” oluşumuna bu durum �se m�tokondr� dış membranının geç�rgenl�ğ�n�n artmasına 

neden olmaktadır [13, 14]. M�tokondr� dış membranının geç�rgenl�ğ�n�n artması başlıca üç ölümcül olaya sebeb�yet 

vermekted�r: (1) ATP sentez�n� engelleyen m�tokondr�yal transmembran potans�yel�n�n kaybı ve m�tokondr�yal transport 

akt�v�tes�nde bozulmalar, (2) s�tokrom c, apoptoz �ndükley�c� faktör (AIF), endonükleaz G (EndoG), Smac ve HtrA2 g�b� 

prote�nler�n �ç m�tokondr�yal membrandan s�toplazmaya salınımı (3) ve solunum z�nc�r� g�b� metabol�k süreçler�n 

�nh�b�syonu ve reakt�f oks�jen türler�n�n (ROS) aşırı üret�m�. M�tokondr� dış membranın geç�rgenl�ğ�n�n artması ayrıca, 

apoptoz sürec�nden ger� dönüşün olmadığının gösterges�d�r. M�tokondr�den s�tokrom c’n�n salınımı prokaspaz 9 �le 

apoptoz proteaz-akt�ve ed�c� faktör (Apaf-1) ün b�rleşerek apoptozom oluşturmasını sağlamaktadır. Prokaspaz 9 akt�ve 

olunca kaspaz 3 ve 7 n�n de akt�f formuna dönüşümünü sağlar ve hücre ölümü �ndüklenm�ş olur (Şek�l 1) [9, 15]. 
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1. 2. Kanserde Apoptoz ve Apoptozdan 

Kaçış

Hücre ölümü regülasyonundak� anor-

mall�kler kanser, oto�mmün lenfoprol�ferat�f 

sendrom, AIDS, �skem�, Park�nson ve Alzhe�-

mer hastalığı g�b� çeş�tl� hastalıklar �le doğ-

rudan �l�şk�l� olarak görülmekted�r. Bu hasta-

lıkların b�r kısmında apoptoza bağlı hücre 

ölümünde aşırı artış görülürken, özell�kle 

kanser�n de dâh�l olduğu d�ğer hastalıklarda 

�se apoptozdan kaçış ve apoptoza bağlı hücre 

ölümünde bel�rg�n derecede azalma görül-

mekted�r [3]. Kanser, çeş�tl� mutasyonlar 

net�ces�nde genet�k değ�ş�kl�kler�n art arda 

gelmes� sonucu sağlıklı b�r hücren�n mal�gn 

b�r hücreye dönüşmes� sürec� olarak görüle-

b�l�rken, hücre ölümünden kaçma b�r hücrede 

bu kötü huylu dönüşüme neden olan temel 

değ�ş�kl�klerden b�r�s�d�r [8]. Kanser hücrele-

r�n�n apoptozdan kaçışı ya da apoptoza karşı 

d�renç göstermes� kanser�n karakter�st�k özell�kler�nden b�r�s� olarak göster�lmekted�r [17]. Hücrede azalmış apoptoz 

veya hücren�n apoptoza karşı d�renc�, kanserojenezde hayat� b�r rol oynamaktadır. Mal�gn b�r hücren�n apoptozda azalma 

veya apoptoza karşı d�renç sağlayab�leceğ� b�rçok yol bulunmaktadır. Apoptozdan kaçış mekan�zmaları genel olarak: a) 

proapoptot�k ve ant�-apoptot�k prote�nler�n denges�nde meydana gelen bozulma, b) kaspaz fonks�yonlarında meydana 

gelen azalmalar, c) ölüm reseptörü s�nyal�zasyonunda bozulma ve d) p53 te meydana gelen fonks�yon kaybı ve 

mutasyonlar şekl�nde ayrılab�l�r [8]. Kanser hücreler� ayrıca, apoptot�k yolakları transkr�ps�yonel, translasyonel ve 

posttranslasyonel olarak modüle edeb�lmekted�rler [18]. Kanser hücreler�nde görülen apoptozdan kaçış, tümör gel�ş�m�, 

�lerlemes� ve tedav�ye karşı d�renç gel�ş�-

m�ne neden olmaktadır k�; bu durum, kan-

ser tedav�s�nde oldukça öneml� b�r sorun 

teşk�l etmekted�r. Bu nedenle kemoterap�, 

radyoterap� ve �mmünoterap�n�n de dah�l 

olduğu şuandak� mevcut kanser tedav�le-

r�n�n başlıca hedefi kanser hücreler�n� 

apoptoza sürüklemekt�r [19]. Normal hüc-

reler�n aks�ne, kanser hücreler� onkojen�k 

stres, genom�k �nstab�l�te ve hücresel 

h�poks� dâh�l olmak üzere sürekl� stres 

altındadırlar. Bu tür apoptot�k uyaranlara 

cevap olarak, �çsel (m�tokond�ryal) yolağın 

normal olarak akt�ve olacağı beklenmek-

ted�r. Bununla b�rl�kte, kanser hücreler�, 

apoptot�k yolakları etk�s�z hale get�rmek 

suret�yle bu hücresel tepk�n�n önüne geçeb�lmekted�r [20]. Şek�l 2, apoptozdan kaçma ve kars�nojenez�n gel�ş�m�ne 

katkıda bulunan mekan�zmaları özetlemekted�r. 

 Özell�kle fare genet�k modeller�nde, sadece b�r kaspazın genet�k olarak �nakt�vasyonunun b�le farelerde tümör 

oluşumunu hızlandırdığı göster�lm�şt�r. Ayrıca, tek başlarına ant�apoptot�k Bcl-2 a�les� prote�nler�n ekspresyonlarındak� 

artış tümör oluşumu �le Sonuçlanmasa da, ekspresyonlarındak� artışın MYC g�b� çeş�tl� onkogenler�n ekspresyonunu 

artırarak tümör gel�ş�m�ne öneml� ölçüde destek verd�ğ� b�ld�r�lmekted�r. Bu nedenle apoptoz �nh�b�syonunun, kanser 

hücres�n�n hayatta kalması ve tümör gel�ş�m�nde çok öneml� roller oynadığı net b�r şek�lde b�l�nmekted�r [20]. Kanser 

oluşumu, gel�ş�m� ve �lerlemes�nde apoptozun bu denl� öneml� rol oynadığı b�l�nmekle b�rl�kte, kanser hücreler�nde 

apoptozun regülasyonunda öneml� kusurlar/bozulmalar görülmekted�r. 

a. Pro-apoptot�k ve Ant�-apoptot�k Prote�nler Arasındak� Dengen�n Bozulması

Pro-apoptot�k ve ant�-apoptot�k prote�nler arasındak� denge, b�r hücren�n yaşayıp yaşamayacağını (apoptoza 

g�d�p g�tmeyeceğ�n�) bel�rlemekted�r [21]. Tümör hücreler�, Bcl-2 g�b� ant�-apoptot�k prote�nler�n yüksek sev�yelerdek� 

ekspresyonu veya Bax g�b� pro-apoptot�k prote�nler�n azalmış ekspresyonu veya mutasyonu sonucunda apoptoza karşı 

d�renç kazanab�lmekted�rler [3]. Kanser hücreler� yoğun stres s�nyaller�n�n üstes�nden geleb�lmek �ç�n ant�-apoptot�k 

prote�nler�, özell�kle de ant�-apoptot�k Bcl-2 a�les� prote�nler�n� yüksek sev�yelerde eksprese etmekted�rler [18]. Daha 

önce bel�rt�ld�ğ� üzere Bcl-2 a�les� üyeler� proapoptot�k ve ant�-apoptot�k prote�nlerden oluşmakla b�rl�kte bu prote�nler 

özell�kle m�tokondr�yal yolak olmak üzere, apoptozun regülasyonunda çok öneml� roller oynamaktadırlar. Bu a�len�n ant�-

apoptot�k ve pro-apoptot�k üyeler�n�n denges�nde b�r bozulma meydana geld�ğ�nde, bu durumdan etk�lenen hücrelerde 

düzens�z apoptoz (apoptozda artış veya apoptozdan kaçma) görülmekted�r. Bu durum, b�r veya daha fazla ant�-

apoptot�k prote�n�n aşırı ekspresyonu veya b�r veya daha fazla pro-apoptot�k prote�n�n aşırı baskılanması veya her 

�k�s�n�n aynı anda gerçekleşmes�nden kaynaklanab�lmekted�r [8]. Yapılan çalışmalar, yüksek sev�yelerdek� Bcl-2 

ekspresyonunun prostat kanser�, nöroblastom, gl�oblastom ve meme kanser� hücreler�n� apoptozdan koruduğunu, 

tümörün mal�gn�te dereces�n� arttırdığını ve b�rçok kanser türünde tedav�ye karşı d�renç oluşumuna neden olduğunu 

göstermekted�r [22]. Ant�-apoptot�k Bcl-2 fam�lyası üyeler�n�n aşırı ekspresyonun da kemoterap�ye karşı d�renç, 

kanser�n tekrarlaması ve prognoz üzer�nde öneml� etk�ler� vardır [23]. Benzer şek�lde, Bcl-2 ve Bcl-xL, Mcl-1, A1/Bf1, 

Bcl-w g�b� Bcl-2 �l�şk�l� ant�-apoptot�k prote�nler�n aşırı ekspresyonu pankreas, yumurtalık, lenfoma, mult�pl m�yelom, 

akc�ğer kanser�, prostat kanser� ve d�ğer b�rçok �nsan tümöründe sıklıkla görülmekted�r. Bu Bcl-2 prote�nler�, kanser 

hücreler�n�n apoptozdan kaçmasının yanı sıra çeş�tl� ant�-kanser tedav�lere karşı d�renç gel�şt�rmeler�nde de öneml� 

roller oynamaktadırlar. Bu nedenle, bu prote�nler yen� ant�-kanser ajanların gel�şt�r�lmes�nde öneml� hedefler olarak 

görülmekted�r [19]. Bununla b�rl�kte, pro-apoptot�k Bcl-2 prote�nler�n�n �nakt�vasyonu da kanser hücreler�n�n 

apoptozdan kaçmasında öneml� rol oynamaktadır. Örneğ�n, kolon kanser�nde çerçeve kayması mutasyonuna bağlı olarak 

BAX prote�n� ekspresyonunda azalma, kolon kanser� hastalarının %50 s�nde görülmekted�r. Benzer şek�lde, daha düşük 

oranlarda da olsa sporad�k kolon kanser�nde, BAD gen�nde yanlış mutasyonlar (m�ssense mutat�ons) b�ld�r�lm�şt�r [24]. 

Sonuç olarak, hücrede pro-apoptot�k ve ant�-apoptot�k prote�nler b�r denge hal�nde bulunmaktadır. Bu dengen�n ant�-

apoptot�k prote�nler�n leh�ne bozulması (ant�-apoptot�k prote�n ekspresyonlarındak� aşırı artış) kanser hücreler�n�n 

apoptozdan kaçmasına neden olmaktadır. 

b. Apoptoz İnh�b�tör Prote�n Sev�yeler�nde Artış ve Kaspaz Akt�v�tes�nde Azalma

Kaspazlar, apoptoz sürec�n�n başlamasında ve devamında oldukça öneml� roller üstlenmekted�r. Bu nedenle düşük 

kaspaz sev�yeler� veya kaspaz fonks�yonundak� bozulma apoptozda azalma ve kanser gel�ş�m�ne neden olab�lmekted�r 

[8]. Apoptoz �nh�b�tör a�les� prote�nler� (IAP, Inh�b�tor apoptos�s prote�n), m�tokondr�yal apoptoz yolağının negat�f 

regülatörler� olarak görev almaktadırlar. Bu prote�nler, çeş�tl� mekan�zmalar yoluyla apoptozu d�rekt olarak �nh�be 

Şek�l 1. Dışsal (Ölüm reseptör) ve İçsel (M�tokondr�yal) Apoptot�k Yolaklar [16].
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mekan�zmalar [8].
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1. 2. Kanserde Apoptoz ve Apoptozdan 

Kaçış

Hücre ölümü regülasyonundak� anor-

mall�kler kanser, oto�mmün lenfoprol�ferat�f 

sendrom, AIDS, �skem�, Park�nson ve Alzhe�-

mer hastalığı g�b� çeş�tl� hastalıklar �le doğ-

rudan �l�şk�l� olarak görülmekted�r. Bu hasta-

lıkların b�r kısmında apoptoza bağlı hücre 

ölümünde aşırı artış görülürken, özell�kle 

kanser�n de dâh�l olduğu d�ğer hastalıklarda 

�se apoptozdan kaçış ve apoptoza bağlı hücre 

ölümünde bel�rg�n derecede azalma görül-

mekted�r [3]. Kanser, çeş�tl� mutasyonlar 

net�ces�nde genet�k değ�ş�kl�kler�n art arda 

gelmes� sonucu sağlıklı b�r hücren�n mal�gn 

b�r hücreye dönüşmes� sürec� olarak görüle-

b�l�rken, hücre ölümünden kaçma b�r hücrede 

bu kötü huylu dönüşüme neden olan temel 

değ�ş�kl�klerden b�r�s�d�r [8]. Kanser hücrele-

r�n�n apoptozdan kaçışı ya da apoptoza karşı 

d�renç göstermes� kanser�n karakter�st�k özell�kler�nden b�r�s� olarak göster�lmekted�r [17]. Hücrede azalmış apoptoz 

veya hücren�n apoptoza karşı d�renc�, kanserojenezde hayat� b�r rol oynamaktadır. Mal�gn b�r hücren�n apoptozda azalma 

veya apoptoza karşı d�renç sağlayab�leceğ� b�rçok yol bulunmaktadır. Apoptozdan kaçış mekan�zmaları genel olarak: a) 

proapoptot�k ve ant�-apoptot�k prote�nler�n denges�nde meydana gelen bozulma, b) kaspaz fonks�yonlarında meydana 

gelen azalmalar, c) ölüm reseptörü s�nyal�zasyonunda bozulma ve d) p53 te meydana gelen fonks�yon kaybı ve 

mutasyonlar şekl�nde ayrılab�l�r [8]. Kanser hücreler� ayrıca, apoptot�k yolakları transkr�ps�yonel, translasyonel ve 

posttranslasyonel olarak modüle edeb�lmekted�rler [18]. Kanser hücreler�nde görülen apoptozdan kaçış, tümör gel�ş�m�, 

�lerlemes� ve tedav�ye karşı d�renç gel�ş�-

m�ne neden olmaktadır k�; bu durum, kan-

ser tedav�s�nde oldukça öneml� b�r sorun 

teşk�l etmekted�r. Bu nedenle kemoterap�, 

radyoterap� ve �mmünoterap�n�n de dah�l 

olduğu şuandak� mevcut kanser tedav�le-

r�n�n başlıca hedefi kanser hücreler�n� 

apoptoza sürüklemekt�r [19]. Normal hüc-

reler�n aks�ne, kanser hücreler� onkojen�k 

stres, genom�k �nstab�l�te ve hücresel 

h�poks� dâh�l olmak üzere sürekl� stres 

altındadırlar. Bu tür apoptot�k uyaranlara 

cevap olarak, �çsel (m�tokond�ryal) yolağın 

normal olarak akt�ve olacağı beklenmek-

ted�r. Bununla b�rl�kte, kanser hücreler�, 

apoptot�k yolakları etk�s�z hale get�rmek 

suret�yle bu hücresel tepk�n�n önüne geçeb�lmekted�r [20]. Şek�l 2, apoptozdan kaçma ve kars�nojenez�n gel�ş�m�ne 

katkıda bulunan mekan�zmaları özetlemekted�r. 

 Özell�kle fare genet�k modeller�nde, sadece b�r kaspazın genet�k olarak �nakt�vasyonunun b�le farelerde tümör 

oluşumunu hızlandırdığı göster�lm�şt�r. Ayrıca, tek başlarına ant�apoptot�k Bcl-2 a�les� prote�nler�n ekspresyonlarındak� 

artış tümör oluşumu �le Sonuçlanmasa da, ekspresyonlarındak� artışın MYC g�b� çeş�tl� onkogenler�n ekspresyonunu 

artırarak tümör gel�ş�m�ne öneml� ölçüde destek verd�ğ� b�ld�r�lmekted�r. Bu nedenle apoptoz �nh�b�syonunun, kanser 

hücres�n�n hayatta kalması ve tümör gel�ş�m�nde çok öneml� roller oynadığı net b�r şek�lde b�l�nmekted�r [20]. Kanser 

oluşumu, gel�ş�m� ve �lerlemes�nde apoptozun bu denl� öneml� rol oynadığı b�l�nmekle b�rl�kte, kanser hücreler�nde 

apoptozun regülasyonunda öneml� kusurlar/bozulmalar görülmekted�r. 

a. Pro-apoptot�k ve Ant�-apoptot�k Prote�nler Arasındak� Dengen�n Bozulması

Pro-apoptot�k ve ant�-apoptot�k prote�nler arasındak� denge, b�r hücren�n yaşayıp yaşamayacağını (apoptoza 

g�d�p g�tmeyeceğ�n�) bel�rlemekted�r [21]. Tümör hücreler�, Bcl-2 g�b� ant�-apoptot�k prote�nler�n yüksek sev�yelerdek� 

ekspresyonu veya Bax g�b� pro-apoptot�k prote�nler�n azalmış ekspresyonu veya mutasyonu sonucunda apoptoza karşı 

d�renç kazanab�lmekted�rler [3]. Kanser hücreler� yoğun stres s�nyaller�n�n üstes�nden geleb�lmek �ç�n ant�-apoptot�k 

prote�nler�, özell�kle de ant�-apoptot�k Bcl-2 a�les� prote�nler�n� yüksek sev�yelerde eksprese etmekted�rler [18]. Daha 

önce bel�rt�ld�ğ� üzere Bcl-2 a�les� üyeler� proapoptot�k ve ant�-apoptot�k prote�nlerden oluşmakla b�rl�kte bu prote�nler 

özell�kle m�tokondr�yal yolak olmak üzere, apoptozun regülasyonunda çok öneml� roller oynamaktadırlar. Bu a�len�n ant�-

apoptot�k ve pro-apoptot�k üyeler�n�n denges�nde b�r bozulma meydana geld�ğ�nde, bu durumdan etk�lenen hücrelerde 

düzens�z apoptoz (apoptozda artış veya apoptozdan kaçma) görülmekted�r. Bu durum, b�r veya daha fazla ant�-

apoptot�k prote�n�n aşırı ekspresyonu veya b�r veya daha fazla pro-apoptot�k prote�n�n aşırı baskılanması veya her 

�k�s�n�n aynı anda gerçekleşmes�nden kaynaklanab�lmekted�r [8]. Yapılan çalışmalar, yüksek sev�yelerdek� Bcl-2 

ekspresyonunun prostat kanser�, nöroblastom, gl�oblastom ve meme kanser� hücreler�n� apoptozdan koruduğunu, 

tümörün mal�gn�te dereces�n� arttırdığını ve b�rçok kanser türünde tedav�ye karşı d�renç oluşumuna neden olduğunu 

göstermekted�r [22]. Ant�-apoptot�k Bcl-2 fam�lyası üyeler�n�n aşırı ekspresyonun da kemoterap�ye karşı d�renç, 

kanser�n tekrarlaması ve prognoz üzer�nde öneml� etk�ler� vardır [23]. Benzer şek�lde, Bcl-2 ve Bcl-xL, Mcl-1, A1/Bf1, 

Bcl-w g�b� Bcl-2 �l�şk�l� ant�-apoptot�k prote�nler�n aşırı ekspresyonu pankreas, yumurtalık, lenfoma, mult�pl m�yelom, 

akc�ğer kanser�, prostat kanser� ve d�ğer b�rçok �nsan tümöründe sıklıkla görülmekted�r. Bu Bcl-2 prote�nler�, kanser 

hücreler�n�n apoptozdan kaçmasının yanı sıra çeş�tl� ant�-kanser tedav�lere karşı d�renç gel�şt�rmeler�nde de öneml� 

roller oynamaktadırlar. Bu nedenle, bu prote�nler yen� ant�-kanser ajanların gel�şt�r�lmes�nde öneml� hedefler olarak 

görülmekted�r [19]. Bununla b�rl�kte, pro-apoptot�k Bcl-2 prote�nler�n�n �nakt�vasyonu da kanser hücreler�n�n 

apoptozdan kaçmasında öneml� rol oynamaktadır. Örneğ�n, kolon kanser�nde çerçeve kayması mutasyonuna bağlı olarak 

BAX prote�n� ekspresyonunda azalma, kolon kanser� hastalarının %50 s�nde görülmekted�r. Benzer şek�lde, daha düşük 

oranlarda da olsa sporad�k kolon kanser�nde, BAD gen�nde yanlış mutasyonlar (m�ssense mutat�ons) b�ld�r�lm�şt�r [24]. 

Sonuç olarak, hücrede pro-apoptot�k ve ant�-apoptot�k prote�nler b�r denge hal�nde bulunmaktadır. Bu dengen�n ant�-

apoptot�k prote�nler�n leh�ne bozulması (ant�-apoptot�k prote�n ekspresyonlarındak� aşırı artış) kanser hücreler�n�n 

apoptozdan kaçmasına neden olmaktadır. 

b. Apoptoz İnh�b�tör Prote�n Sev�yeler�nde Artış ve Kaspaz Akt�v�tes�nde Azalma

Kaspazlar, apoptoz sürec�n�n başlamasında ve devamında oldukça öneml� roller üstlenmekted�r. Bu nedenle düşük 

kaspaz sev�yeler� veya kaspaz fonks�yonundak� bozulma apoptozda azalma ve kanser gel�ş�m�ne neden olab�lmekted�r 

[8]. Apoptoz �nh�b�tör a�les� prote�nler� (IAP, Inh�b�tor apoptos�s prote�n), m�tokondr�yal apoptoz yolağının negat�f 

regülatörler� olarak görev almaktadırlar. Bu prote�nler, çeş�tl� mekan�zmalar yoluyla apoptozu d�rekt olarak �nh�be 

Şek�l 1. Dışsal (Ölüm reseptör) ve İçsel (M�tokondr�yal) Apoptot�k Yolaklar [16].
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Şek�l 3. Apoptozdan kaçma ve kars�nogenez gel�ş�m�ne katkıda bulunan
mekan�zmalar [8].
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edeb�lmekted�rler. B�r�nc�s�, kaspazların akt�f bölgeler�ne bağlanarak proteol�t�k fonks�yonlarını �nh�be edeb�lmekte-

d�rler. İk�nc�s�, pro-kaspaz 9’un akt�vasyonunu d�rekt olarak �nh�be edeb�lmekted�rler. Üçüncüsü �se bazı apoptoz 

�nh�b�tör a�les� prote�nler�, efektör kaspazları ub�k�t�n�zasyon ve protozomal yıkım �ç�n hedefleyerek kaspazları yıkıma 

götürerek kaspaz akt�v�teler�n� kısıtlayab�lmekted�rler [19]. Bu prote�nler ayrıca, b�rçok kanser türünde aşırı derecede 

eksprese olmakta ve kanser hücreler�nde kemoterapöt�k ajanlar, radyasyon ve �mmünoterap� dâh�l olmak üzere çok 

çeş�tl� apoptot�k uyaranlara karşı apoptozu baskılayarak kanser hücreler�n�n apoptoza karşı d�renç göstermes�n� 

sağlamaktadır [23]. Kaspazlarda görülen mutasyonlar, b�rçok sol�d tümörde görülse de tümör başlangıcında ya da 

tedav�ye d�rençte bu mutasyonların rolü tam olarak tanımlanamamıştır. Özell�kle, 21 farklı tümör t�p�nde yapılan sekans 

anal�z�, kaspaz-8 gen�n�n kolon, m�de ve baş boyun kanserler�nde mutasyona uğradığını gösterm�şt�r. Bununla b�rl�kte 

m�de kars�nomlarının küçük b�r kısmında kaspaz -1, -5 ve -8 mutasyonlarının olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Benzer şek�lde, baş 

boyun kanser�nde kaspaz -3 ve -7, kolon kanser�nde kaspaz -3, -4, -5 ve akc�ğer kanser�nde kaspaz-3 ve -5 te 

mutasyonlar b�ld�r�lm�şt�r [24]. Çeş�tl� çalışmalar bazı kanser türler�nde kaspazların akt�v�tes�nde bel�rg�n şek�lde azalma 

olduğunu göstermekted�r. Yapılan b�r çalışmada, kolorektal kanserl� hastalarda kaspaz-9 sev�yeler�nde azalmanın 

sıklıkla görüldüğü ve bu azalmanın kötü prognoz �le �l�şk�l� olduğu b�ld�r�lmekted�r. Farklı b�r çalışmada, meme, yumurtalık 

ve serv�ks kanserl� hastalarda kaspaz-3 sev�yeler�nde öneml� ölçüde azalma olduğu göster�lm�şt�r [8]. 

c. Ölüm Reseptör S�nyal�zasyonundak� Bozulmalar

Ölüm reseptörler� ve ölüm reseptörler�n�n l�gandları, dışsal apoptoz yolağında öneml� rol oynamaktadır. Ölüm 

reseptörler�, ölüm doma�n�ne sah�pt�r ve bu reseptörler b�r ölüm s�nyal� �le uyarıldıklarında b�rçok molekül ölüm 

doma�n�ne bağlanarak apoptozu uyaran s�nyal kaskadı akt�f hale gel�r. Bununla b�rl�kte, bazı ölüm reseptörler�ndek� 

kusurlar neden�yle (ölüm reseptörler�ndek� farklı mutasyonlar) ölüm l�gandları reseptöre bağlansa b�le apoptoz 

uyarılmayab�lmekted�r. Kanser hücreler�n�n dışsal apoptoz yolağından kaçab�lmeler� �ç�n b�rçok anormall�kler 

tanımlanmıştır [8]. Örneğ�n, melanoma, akc�ğer ve özefagus adenokars�nomalarda ölüm reseptörü olarak b�l�nen FAS 

reseptörler�n�n ekspresyonunda bel�rg�n b�r düşüş olduğu b�ld�r�lm�şt�r [25]. Bununla b�rl�kte, küçük-hücrel� olmayan 

akc�ğer kanser� ve melanomunda dâh�l olduğu çeş�tl� kanser türler�nde farklı FAS mutasyonları göster�lm�şt�r [26, 27]. 

B�rçok çalışma, ant�kanser tedav�n�n otokr�n veya parakr�n olarak FAS reseptör yoluyla dışsal apoptoz yolağını akt�f 

hale get�rd�ğ�n� göstermekted�r. Bu nedenle, melanom, özofagus kanser� ve pulmoner adenokars�nomlar g�b� bazı 

mal�gn�telerde kanser hücreler� apoptot�k s�nyal�zasyonu önlemek �ç�n (apoptozdan kaçmak �ç�n) FAS reseptörü 

ekspresyonunu azaltmakta, bu durumda kanser hücreler�n� apoptot�k uyaranlara karşı daha duyarsız hale get�rmekted�r. 

Daha da öneml�s�, FAS reseptöründe tümörler�n �mmün s�stemden kaçmasına neden olan somat�k mutasyonlar meydana 

geleb�lmekted�r. FAS reseptör mutasyonları nazal T/NK lenfomalar (%50), test�s germ hücrel� tümörler (%37.5), küçük 

hücrel� olmayan akc�ğer kanser� (%20.2), melanoma (% 6.8) ve yanıklardan kaynaklanan c�lt skuamöz hücrel� kars�nomu 

(%14) kanserler�n�n de dâh�l olduğu b�rçok kanser türünde b�ld�r�lm�şt�r [3, 24].

d. p53 te Meydana Gelen Fonks�yon Kaybı ve Mutasyonlar

İlk olarak 1979 yılında tanımlanan ve tümör prote�n 53 (TP53) olarak da adlandırılan p53, b�l�nen en öneml� tümör 

baskılayıcı genlerden b�r�s�d�r. Apoptozdak� rolünün yanı sıra p53, hücre döngüsünün düzenlenmes�, gel�şme, 

farklılaşma, gen ampl�fikasyonu, DNA rekomb�nasyonu, kromozomal segregasyon ve hücresel yaşlanma g�b� çok öneml� 

süreçlerde rol alır ve “genomun gard�yanı” olarak adlandırılır [8]. Daha önce bahsed�ld�ğ� üzere, tümör hücreler� 

apoptozu sınırlandırmak veya apoptozdan kaçmak �ç�n çeş�tl� stratej�ler gel�şt�rmekted�rler. Bunlar arasında en 

öneml�ler�nden b�r�s� de kanser hücreler�nde normalde apoptozu �ndükled�ğ� b�l�nen p53 ün tümör baskılayıcı 

fonks�yonunun kaybıdır [28]. DNA hasarı, h�poks� ve bazı onkoprote�nler�n ekspresyonu (örneğ�n, Myc, Ras) g�b� 

uyaranlar, p53'e bağlı apoptot�k yolu akt�ve etmekted�r. DNA hasarı g�b� çeş�tl� hücresel stres durumlarında p53, 

ant�apoptot�k faktörler� (örneğ�n, Bcl-2) baskılayarak ve proopoptot�k faktörler� (örneğ�n, Bax, NOXA) akt�ve ederek 

apoptozun uyarılmasını sağlamaktadır [4]. DNA hasarına neden olan kemoterapöt�k ajanlar da kanser hücreler�ndek� p53 

ekspresyonunu uyararak hücren�n apoptoza g�tmes�ne sebep olmaktadır. Dolayısıyla p53 te meydana gelen mutasyonlar 

kanser hücres�n�n uygun şek�lde apoptoza g�tmes�n� engelled�ğ� �ç�n kanser hücreler�n�n apoptoza ve kanser tedav�s�ne 

d�renç göstermes�ne neden olmaktadır [29]. p53, apoptoz �le �l�şk�l� olduğu b�l�nen �lk tümör baskılayıcı genlerden 

b�r�s�d�r. İnsan tümörler�n�n %50 s�nden fazlasında p53 mutasyonu görülmekted�r k�, bu mutasyonlar �ler� evre tümör ve 

kötü prognoz �le �l�şk�l�d�r [3, 10]. İnsan tümörler� dışında �n v�vo hayvan deneyler� de mutant p53 eksprese eden farelerde, 

normal p53 eksprese eden farelere göre çok daha agres�f ve metastat�k tümör profiller� görüldüğü b�ld�r�lmekted�r [30]. 

p53, normal koşullar altında sağlıklı hücrelerde oldukça az sev�yede eksprese ed�l�r ve negat�f regülatörler� tarafından 

�nakt�f halde bulunmaktadır [31]. Genotoks�k uyaranlar g�b� stres durumlarında �se hücredek� p53 akt�f hale gelmekted�r. 

Hücresel stres koşullarında p53, esas olarak hücre döngüsünü durdurarak DNA onarımını sağlamaya yönel�k etk� 

göstermekte, DNA hasarı onarılamayacak sev�yede yüksek olduğu durumda �se hücren�n apoptoza g�tmes�n� 

sağlamaktadır. Bu durum, p53’ün hasarlı DNA’ya sah�p hücreler�n kanser hücres�ne dönüşmeden el�m�ne ed�lmes�nde 

oldukça öneml� b�r rol oynadığını ve p53 mutasyonlarının nasıl kansere sebeb�yet verd�ğ�n� açıklamaktadır [17]. 

2. Sonuç

L�teratürdek� b�rçok çalışma apoptozda meydana gelen çeş�tl� kusurların kars�nogenezde öneml� roller oynadığını 

ve b�rçok kanser türündek� güncel tedav� stratej�ler�n�n apoptozun hedeflenmes�yle gerçekleşt�r�ld�ğ�n� b�ld�r�lmekted�r. 

Apoptozdan kaçınma ve apoptoza karşı d�renç gel�şt�rme kanser hücreler�nde çeş�tl� mekan�zmalar sayes�nde sıklıkla 

görülen b�r süreçt�r. Kanser tedav�s�nde apoptoz mekan�zmalarının daha �y� anlaşılarak, daha etk�l� tedav� yöntemler�n�n 

gel�şt�r�lmes� kanserle savaşmakta öneml� adımlar olacaktır. 
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edeb�lmekted�rler. B�r�nc�s�, kaspazların akt�f bölgeler�ne bağlanarak proteol�t�k fonks�yonlarını �nh�be edeb�lmekte-

d�rler. İk�nc�s�, pro-kaspaz 9’un akt�vasyonunu d�rekt olarak �nh�be edeb�lmekted�rler. Üçüncüsü �se bazı apoptoz 

�nh�b�tör a�les� prote�nler�, efektör kaspazları ub�k�t�n�zasyon ve protozomal yıkım �ç�n hedefleyerek kaspazları yıkıma 

götürerek kaspaz akt�v�teler�n� kısıtlayab�lmekted�rler [19]. Bu prote�nler ayrıca, b�rçok kanser türünde aşırı derecede 

eksprese olmakta ve kanser hücreler�nde kemoterapöt�k ajanlar, radyasyon ve �mmünoterap� dâh�l olmak üzere çok 

çeş�tl� apoptot�k uyaranlara karşı apoptozu baskılayarak kanser hücreler�n�n apoptoza karşı d�renç göstermes�n� 

sağlamaktadır [23]. Kaspazlarda görülen mutasyonlar, b�rçok sol�d tümörde görülse de tümör başlangıcında ya da 

tedav�ye d�rençte bu mutasyonların rolü tam olarak tanımlanamamıştır. Özell�kle, 21 farklı tümör t�p�nde yapılan sekans 

anal�z�, kaspaz-8 gen�n�n kolon, m�de ve baş boyun kanserler�nde mutasyona uğradığını gösterm�şt�r. Bununla b�rl�kte 

m�de kars�nomlarının küçük b�r kısmında kaspaz -1, -5 ve -8 mutasyonlarının olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Benzer şek�lde, baş 

boyun kanser�nde kaspaz -3 ve -7, kolon kanser�nde kaspaz -3, -4, -5 ve akc�ğer kanser�nde kaspaz-3 ve -5 te 

mutasyonlar b�ld�r�lm�şt�r [24]. Çeş�tl� çalışmalar bazı kanser türler�nde kaspazların akt�v�tes�nde bel�rg�n şek�lde azalma 

olduğunu göstermekted�r. Yapılan b�r çalışmada, kolorektal kanserl� hastalarda kaspaz-9 sev�yeler�nde azalmanın 

sıklıkla görüldüğü ve bu azalmanın kötü prognoz �le �l�şk�l� olduğu b�ld�r�lmekted�r. Farklı b�r çalışmada, meme, yumurtalık 

ve serv�ks kanserl� hastalarda kaspaz-3 sev�yeler�nde öneml� ölçüde azalma olduğu göster�lm�şt�r [8]. 

c. Ölüm Reseptör S�nyal�zasyonundak� Bozulmalar

Ölüm reseptörler� ve ölüm reseptörler�n�n l�gandları, dışsal apoptoz yolağında öneml� rol oynamaktadır. Ölüm 

reseptörler�, ölüm doma�n�ne sah�pt�r ve bu reseptörler b�r ölüm s�nyal� �le uyarıldıklarında b�rçok molekül ölüm 

doma�n�ne bağlanarak apoptozu uyaran s�nyal kaskadı akt�f hale gel�r. Bununla b�rl�kte, bazı ölüm reseptörler�ndek� 

kusurlar neden�yle (ölüm reseptörler�ndek� farklı mutasyonlar) ölüm l�gandları reseptöre bağlansa b�le apoptoz 

uyarılmayab�lmekted�r. Kanser hücreler�n�n dışsal apoptoz yolağından kaçab�lmeler� �ç�n b�rçok anormall�kler 

tanımlanmıştır [8]. Örneğ�n, melanoma, akc�ğer ve özefagus adenokars�nomalarda ölüm reseptörü olarak b�l�nen FAS 

reseptörler�n�n ekspresyonunda bel�rg�n b�r düşüş olduğu b�ld�r�lm�şt�r [25]. Bununla b�rl�kte, küçük-hücrel� olmayan 

akc�ğer kanser� ve melanomunda dâh�l olduğu çeş�tl� kanser türler�nde farklı FAS mutasyonları göster�lm�şt�r [26, 27]. 

B�rçok çalışma, ant�kanser tedav�n�n otokr�n veya parakr�n olarak FAS reseptör yoluyla dışsal apoptoz yolağını akt�f 

hale get�rd�ğ�n� göstermekted�r. Bu nedenle, melanom, özofagus kanser� ve pulmoner adenokars�nomlar g�b� bazı 

mal�gn�telerde kanser hücreler� apoptot�k s�nyal�zasyonu önlemek �ç�n (apoptozdan kaçmak �ç�n) FAS reseptörü 

ekspresyonunu azaltmakta, bu durumda kanser hücreler�n� apoptot�k uyaranlara karşı daha duyarsız hale get�rmekted�r. 

Daha da öneml�s�, FAS reseptöründe tümörler�n �mmün s�stemden kaçmasına neden olan somat�k mutasyonlar meydana 

geleb�lmekted�r. FAS reseptör mutasyonları nazal T/NK lenfomalar (%50), test�s germ hücrel� tümörler (%37.5), küçük 

hücrel� olmayan akc�ğer kanser� (%20.2), melanoma (% 6.8) ve yanıklardan kaynaklanan c�lt skuamöz hücrel� kars�nomu 

(%14) kanserler�n�n de dâh�l olduğu b�rçok kanser türünde b�ld�r�lm�şt�r [3, 24].

d. p53 te Meydana Gelen Fonks�yon Kaybı ve Mutasyonlar

İlk olarak 1979 yılında tanımlanan ve tümör prote�n 53 (TP53) olarak da adlandırılan p53, b�l�nen en öneml� tümör 

baskılayıcı genlerden b�r�s�d�r. Apoptozdak� rolünün yanı sıra p53, hücre döngüsünün düzenlenmes�, gel�şme, 

farklılaşma, gen ampl�fikasyonu, DNA rekomb�nasyonu, kromozomal segregasyon ve hücresel yaşlanma g�b� çok öneml� 

süreçlerde rol alır ve “genomun gard�yanı” olarak adlandırılır [8]. Daha önce bahsed�ld�ğ� üzere, tümör hücreler� 

apoptozu sınırlandırmak veya apoptozdan kaçmak �ç�n çeş�tl� stratej�ler gel�şt�rmekted�rler. Bunlar arasında en 

öneml�ler�nden b�r�s� de kanser hücreler�nde normalde apoptozu �ndükled�ğ� b�l�nen p53 ün tümör baskılayıcı 

fonks�yonunun kaybıdır [28]. DNA hasarı, h�poks� ve bazı onkoprote�nler�n ekspresyonu (örneğ�n, Myc, Ras) g�b� 

uyaranlar, p53'e bağlı apoptot�k yolu akt�ve etmekted�r. DNA hasarı g�b� çeş�tl� hücresel stres durumlarında p53, 

ant�apoptot�k faktörler� (örneğ�n, Bcl-2) baskılayarak ve proopoptot�k faktörler� (örneğ�n, Bax, NOXA) akt�ve ederek 

apoptozun uyarılmasını sağlamaktadır [4]. DNA hasarına neden olan kemoterapöt�k ajanlar da kanser hücreler�ndek� p53 

ekspresyonunu uyararak hücren�n apoptoza g�tmes�ne sebep olmaktadır. Dolayısıyla p53 te meydana gelen mutasyonlar 

kanser hücres�n�n uygun şek�lde apoptoza g�tmes�n� engelled�ğ� �ç�n kanser hücreler�n�n apoptoza ve kanser tedav�s�ne 

d�renç göstermes�ne neden olmaktadır [29]. p53, apoptoz �le �l�şk�l� olduğu b�l�nen �lk tümör baskılayıcı genlerden 

b�r�s�d�r. İnsan tümörler�n�n %50 s�nden fazlasında p53 mutasyonu görülmekted�r k�, bu mutasyonlar �ler� evre tümör ve 

kötü prognoz �le �l�şk�l�d�r [3, 10]. İnsan tümörler� dışında �n v�vo hayvan deneyler� de mutant p53 eksprese eden farelerde, 

normal p53 eksprese eden farelere göre çok daha agres�f ve metastat�k tümör profiller� görüldüğü b�ld�r�lmekted�r [30]. 

p53, normal koşullar altında sağlıklı hücrelerde oldukça az sev�yede eksprese ed�l�r ve negat�f regülatörler� tarafından 

�nakt�f halde bulunmaktadır [31]. Genotoks�k uyaranlar g�b� stres durumlarında �se hücredek� p53 akt�f hale gelmekted�r. 

Hücresel stres koşullarında p53, esas olarak hücre döngüsünü durdurarak DNA onarımını sağlamaya yönel�k etk� 

göstermekte, DNA hasarı onarılamayacak sev�yede yüksek olduğu durumda �se hücren�n apoptoza g�tmes�n� 

sağlamaktadır. Bu durum, p53’ün hasarlı DNA’ya sah�p hücreler�n kanser hücres�ne dönüşmeden el�m�ne ed�lmes�nde 

oldukça öneml� b�r rol oynadığını ve p53 mutasyonlarının nasıl kansere sebeb�yet verd�ğ�n� açıklamaktadır [17]. 

2. Sonuç

L�teratürdek� b�rçok çalışma apoptozda meydana gelen çeş�tl� kusurların kars�nogenezde öneml� roller oynadığını 

ve b�rçok kanser türündek� güncel tedav� stratej�ler�n�n apoptozun hedeflenmes�yle gerçekleşt�r�ld�ğ�n� b�ld�r�lmekted�r. 

Apoptozdan kaçınma ve apoptoza karşı d�renç gel�şt�rme kanser hücreler�nde çeş�tl� mekan�zmalar sayes�nde sıklıkla 

görülen b�r süreçt�r. Kanser tedav�s�nde apoptoz mekan�zmalarının daha �y� anlaşılarak, daha etk�l� tedav� yöntemler�n�n 

gel�şt�r�lmes� kanserle savaşmakta öneml� adımlar olacaktır. 
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ÖZET

Anj�ogenez önceden var olan damarlardan yen� damarların oluşmasıdır. F�zyoloj�k olarak embr�yo gel�şmes� yara 

�y�leşmes�, organ h�pertrofis� g�b� durumlarda görülür. Pataloj�k olarak �se ateroskleroz, d�yabet�k ret�nopat�, kron�k 

�nflamasyon, kanser gel�ş�m� ve metastazda görülmekted�r. 20. yüzyılın başlarından �t�baren tümör gel�ş�m�nde 

anj�ogenez�n önem� fark ed�lm�şt�r. Kanser hücreler�n�n büyüyüp metastaz yapab�lmes�ndek� en öneml� faktör 

anj�ogenezd�r. Anj�ogenez�n oluşumunda en öneml� faktörün vasküler endotelyal growth faktörün (VEGF) olduğu 

keşfed�lm�şt�r. VEGF ve VEGF reseptörler�n�n bulunması �le �lk ant�-anj�ogenez �nh�b�törü olan bevac�zumabın kanser 

tedav�s�ndek� başarılı Sonuçları �le kanser tedav�s�nde yen� b�r dönem başlamıştır.

Anahtar Kel�meler: Anj�ogenez, ant� anj�ogen�k tedav�, kanser, vasküler endotelyal growth faktör

ABSTRACT

Ang�ogenes�s �s the process of the format�on of new vessels from pre-ex�st�ng vessels. It �s seen �n embryo 

development, wound heal�ng and organ hypertrophy. Patholog�cally, �t �s seen �n atheroscleros�s, d�abet�c ret�nopathy, 

chron�c �nflammat�on, cancer development and metastas�s. The �mportance of ang�ogenes�s �n tumor development has 

been recogn�zed s�nce the beg�nn�ng of the 20th century. Ang�ogenes�s �s the most �mportant factor �n the growth and 

metastas�s of cancer cells. It has been d�scovered that the most �mportant factor �n the format�on of ang�ogenes�s �s 

vascular endothel�al growth factor (VEGF). W�th the presence of VEGF and VEGF receptors, bevac�zumab, the first ant�-

ang�ogenes�s �nh�b�tor, has been successful �n cancer treatment and a new era �n cancer treatment has begun.

Keywords: Ang�ogenes�s, ant� ang�ogen�c therapy, cancer, vascular endothel�al growth factor

1. G�r�ş

Yen�den büyüme anlamına gelen neoplaz�; normal dokuyu aşan ve büyümey� uyarıcı faktörler ortadan kalktıktan 

sonra b�le kontrolsüz b�r şek�lde büyümey� devam ett�ren anormal doku kütles� olarak tanımlanır. Esas olarak kanserler, 

normal hücre büyümes�n� kontrol eden düzenley�c� faktörlerden bağımsız olarak çoğalmaya devam etmes�nden dolayı 

oluşurlar. Kanser hücreler� yen� damarlanma olmadığı sürece mevcut damarlardan en fazla 1-2 mm uzaklıkta yaşamlarını 

sürdüreb�l�rler ve 1-2 mm boyutundan daha fazla büyüyemezler [1].

Anj�ogenez�s önceden var olan damarlardan yen� kan damarlarının oluşmasıdır. Embr�yogenez sırasında, 

mezodermal öncül hücreler endotel hücreler�ne farklılaşır ve vaskülogenez �le �lkel vasküler yapılar oluşur. Bu vasküler 

yapılar anj�ogenez adı ver�len b�r süreçle gen�ş b�r damar ağını oluşturmaktadır. Sonuç olarak; her hücren�n gerekl� olan 

bes�nler� ve oks�jen� almasını, hücresel ürünler�n� (örneğ�n hormonlar, metabol�k atık ürünler) vermes�n� sağlayan b�r 

damar yapısı oluşmaktadır. F�zyoloj�k olarak; embr�yo gel�şmes�, yara �y�leşmes� ve organ h�pertrofis� g�b� olaylarda 

görülmekted�r. Ancak kontrolsüz yen� damar oluşması d�yabet�k ret�nopat�, ateroskleroz, kron�k �nflamasyon, kanser 

büyümes� ve kanser metastazı g�b� b�rçok patoloj�k durumun ortaya çıkmasından sorumlu tutulmaktadır. 20. yüzyılın 

başında kanser�n büyümes� ve yayılmasında anj�ogenez�n önem� fark ed�lmes�yle b�rl�kte kanser tedav�s�nde yen� b�r 
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ÖZET

Anj�ogenez önceden var olan damarlardan yen� damarların oluşmasıdır. F�zyoloj�k olarak embr�yo gel�şmes� yara 

�y�leşmes�, organ h�pertrofis� g�b� durumlarda görülür. Pataloj�k olarak �se ateroskleroz, d�yabet�k ret�nopat�, kron�k 

�nflamasyon, kanser gel�ş�m� ve metastazda görülmekted�r. 20. yüzyılın başlarından �t�baren tümör gel�ş�m�nde 

anj�ogenez�n önem� fark ed�lm�şt�r. Kanser hücreler�n�n büyüyüp metastaz yapab�lmes�ndek� en öneml� faktör 

anj�ogenezd�r. Anj�ogenez�n oluşumunda en öneml� faktörün vasküler endotelyal growth faktörün (VEGF) olduğu 

keşfed�lm�şt�r. VEGF ve VEGF reseptörler�n�n bulunması �le �lk ant�-anj�ogenez �nh�b�törü olan bevac�zumabın kanser 

tedav�s�ndek� başarılı Sonuçları �le kanser tedav�s�nde yen� b�r dönem başlamıştır.

Anahtar Kel�meler: Anj�ogenez, ant� anj�ogen�k tedav�, kanser, vasküler endotelyal growth faktör

ABSTRACT

Ang�ogenes�s �s the process of the format�on of new vessels from pre-ex�st�ng vessels. It �s seen �n embryo 

development, wound heal�ng and organ hypertrophy. Patholog�cally, �t �s seen �n atheroscleros�s, d�abet�c ret�nopathy, 

chron�c �nflammat�on, cancer development and metastas�s. The �mportance of ang�ogenes�s �n tumor development has 

been recogn�zed s�nce the beg�nn�ng of the 20th century. Ang�ogenes�s �s the most �mportant factor �n the growth and 

metastas�s of cancer cells. It has been d�scovered that the most �mportant factor �n the format�on of ang�ogenes�s �s 

vascular endothel�al growth factor (VEGF). W�th the presence of VEGF and VEGF receptors, bevac�zumab, the first ant�-

ang�ogenes�s �nh�b�tor, has been successful �n cancer treatment and a new era �n cancer treatment has begun.

Keywords: Ang�ogenes�s, ant� ang�ogen�c therapy, cancer, vascular endothel�al growth factor

1. G�r�ş

Yen�den büyüme anlamına gelen neoplaz�; normal dokuyu aşan ve büyümey� uyarıcı faktörler ortadan kalktıktan 

sonra b�le kontrolsüz b�r şek�lde büyümey� devam ett�ren anormal doku kütles� olarak tanımlanır. Esas olarak kanserler, 

normal hücre büyümes�n� kontrol eden düzenley�c� faktörlerden bağımsız olarak çoğalmaya devam etmes�nden dolayı 

oluşurlar. Kanser hücreler� yen� damarlanma olmadığı sürece mevcut damarlardan en fazla 1-2 mm uzaklıkta yaşamlarını 

sürdüreb�l�rler ve 1-2 mm boyutundan daha fazla büyüyemezler [1].

Anj�ogenez�s önceden var olan damarlardan yen� kan damarlarının oluşmasıdır. Embr�yogenez sırasında, 

mezodermal öncül hücreler endotel hücreler�ne farklılaşır ve vaskülogenez �le �lkel vasküler yapılar oluşur. Bu vasküler 

yapılar anj�ogenez adı ver�len b�r süreçle gen�ş b�r damar ağını oluşturmaktadır. Sonuç olarak; her hücren�n gerekl� olan 

bes�nler� ve oks�jen� almasını, hücresel ürünler�n� (örneğ�n hormonlar, metabol�k atık ürünler) vermes�n� sağlayan b�r 

damar yapısı oluşmaktadır. F�zyoloj�k olarak; embr�yo gel�şmes�, yara �y�leşmes� ve organ h�pertrofis� g�b� olaylarda 

görülmekted�r. Ancak kontrolsüz yen� damar oluşması d�yabet�k ret�nopat�, ateroskleroz, kron�k �nflamasyon, kanser 

büyümes� ve kanser metastazı g�b� b�rçok patoloj�k durumun ortaya çıkmasından sorumlu tutulmaktadır. 20. yüzyılın 

başında kanser�n büyümes� ve yayılmasında anj�ogenez�n önem� fark ed�lmes�yle b�rl�kte kanser tedav�s�nde yen� b�r 
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dönem başlamıştır. Ant�-anj�ogen�k �laçların kanser tedav�s�ndek� kl�n�k başarısı sayes�nde, kanser tedav�s�nde rut�n 

olarak kullanılmaya başlanmıştır.

2. Anj�ogenez ve Tar�hçes�

Yaklaşık 50 yıl önce, Dr. Judah Folkman, tüm tümörler�n büyümes�n�n kan damarı büyümes�ne bağlı olduğunu ve 

tümör anj�ogenez�n�n baskılanmasının kanser tedav�s� �ç�n geçerl� b�r yaklaşım olacağını bel�rtm�şt�r [2]. Folkman tümör 

gel�ş�m� anj�ogenez�se bağımlıdır d�yerek şu teor�ler� ortaya atmıştır:

1. Sol�d tümörler�n büyük çoğunluğunda muhtemelen uzamış b�r avasküler evre vardır. Bu dönemde tümörler 

maks�mum 1-2 mm boyuta ulaşab�l�rler. Bu büyüklüğe kadar kanser hücreler� gerekl� oks�jen ve bes�n �ht�yacını 

pas�f d�füzyon �le karşılarlar.

2. Bu m�kroskob�k boyuttak� kanser dokusu matür konakçı damarlarından kend�s�ne doğru yen� kap�ller damarların 

tomurcuklanmasını ve Sonuçta tümöral k�tlen�n beslenmes�n� sağlayan anj�ogenez�s� başlatab�l�r. Böylece tümöral 

k�tlen�n sürekl� olarak gen�şlemes� ve hematojen metastaz oluşturma ortamı oluşur.

3. Anj�ogenez�s; tümör hücreler�nden tümör anj�ogenez�s faktör (TAF) adı ver�len b�r büyüme faktörünün yapımına 

bağlıdır.

4. TAF yapımını ya da onun b�yoloj�k fonks�yonunu önleyerek ya da yen� oluşan �mmatür kan damarlarındak� endotel 

hücreler�n� hedef alarak tümör anj�ogenez�s� ve tümör büyümes�n� bloke etmek mümkün olab�l�r.

5. Bu t�p tedav� yaklaşımları başarılı olursa, tümör hücreler�n�n oluşumunu engellemeyeb�l�r; fakat tümör hücreler�n�n 

daha da çoğalmasını engelleyeb�l�r ya da tümörün kan desteğ� olmaksızın yaşamını sürdüreb�leceğ� 1-2 mm’l�k 

boyutlara ger�lemes�n� sağlayab�l�r.

Fakat 1970’l� yıllarda bu h�potez yaygın olarak kabul görmed� ve sınırlı sayıda yapılan deneylerle desteklend�. 1994 

yılında Folkman's laboratuvarı tarafından �lk endotel hücres�ne özgü endojen �nh�b�tör olan anj�ostat�n�n keşfed�lmes� �le 

anj�ogenez araştırmalarında b�r dönüm noktası olmuş ve bu alanda muazzam gel�şmelere öncü olmuştur [3]. 2000’l� 

yılların başında �lk ant�-anj�ogen�k kanser �lacı, bevac�zumab ve �lk ant�-anj�ogen�k oküler �laç pegaptan�b, yaşa bağlı 

maküler dejenerasyonun tedav�s� �ç�n FDA tarafından onaylanmıştır [4].

3. Kanser Patogenez�nde Anj�ogenez

Normal hücreler�n yaşamını sürdüreb�lmeler� �ç�n en öneml� maddeler�n başında oks�jen gelmekted�r. Oks�jen�n 

hücrelere d�füzyon l�m�t� yaklaşık 100-200 mm’d�r. Bundan dolayı hücreler�n kap�ller damarlara uzaklığı yaklaşık 100-200 mm 

olmak zorundadır. Damar oluşumunda en öneml� mekan�zma ortamdak� oks�jen m�ktarının azalmasıdır. Ortamdak� oks�jen 

m�ktarı azaldığı zaman oks�jene duyarlı NADPH oks�dazlar, endotelyal n�tr�k oks�t sentaz (eNOS) ve hem-oks�jenaz g�b� 

mekan�zmalarla h�poks� h�ssed�l�r ve h�poks� �le uyarılab�len transkr�ps�yon faktörü (hypox�a-�nduc�ble transcr�pt�on factor-

HIF) a�les� üyeler�n�n (HIF 1-3) akt�fleşmes�n� sağlar. HIF meloküller� aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT) 

�le b�rleşerek transkr�ps�yon faktörünü oluşur. HIF/ARNT kompleks� anj�ogenez, prol�ferasyon ve metabol�zmayı �lg�lend�ren 

b�r d�z� olayı başlatır [5].

İskem�k ve h�poks�k s�nyaller, fizyoloj�k olarak anj�ogenezle �l�şk�l� �şlemler�n çoğunu başlatır. Pro-anj�ogen�k 

moleküller �le ant�-anj�ogen�k moleküller denge hal�nded�r. Doku hasarı ya da h�poks� g�b� uyarılara yanıt olarak bu denge 

bozulur. Pro-anj�ogen�k faktörler; h�poks�, as�doz, metabol�k stres, çoğalan hücreler�n oluşturduğu mekan�k stres, 

�mmün ve �nflamatuar olaylar, genet�k mutasyonlar g�b� uyarılarla artar [6]. Hücrelerde pro-anj�ogen�k moleküller�n 

akt�v�tes� ant�-anj�ogen�k moleküller�n akt�v�tes�n� geçt�ğ� zaman patoloj�k anj�ogenez başlar. Tümör hücreler�nde pro-

anj�ogen�k ve ant�-anj�ogen�k faktörler arasındak� denge pro-anj�ogenez�s yönüne doğru kaymaktadır. Patoloj�k 

anj�ogenez tümör gel�ş�m� ve yayılmasında rol oynayan en öneml� faktördür.

Anj�ogenez�s� akt�ve eden ve kan damarlarının çevres�ndek� dokulardan tümör �ç�ne doğru oluşmaya başlayan yen� 

damarlar sayes�nde tümör büyümes� 1-2 mm çapın üzer�nde gerçekleş�r [7]. Bu olaydan dolayı sol�d tümörler�n 

büyümes�nde ve metastazında anj�ogenez çok öneml� b�r role sah�pt�r.

Kanser hücreler�n�n damarlanması normal dokulardak� damarlanmaya yan� arter-arter�ol-kap�ller, postkap�ller, 

venül-venül-ven d�z�l�m�ne benzemez. Tümör anj�ogenez� sırasında, yen� damar oluşumu kontrolsüz ve düzens�zd�r 

Tümörler kap�ller yapı olmaksızın arter�o-venöz, venöz-venöz şantlar oluşturab�l�r.

Anj�ogenez genel olarak beş basamakta oluşmaktadır:

1. Vazod�latasyon

2. Matr�ks Metalloproteazlar ve T�p-IV kollajenazlar tarafından bazal membranın ve ekstrasellüler matr�ks�n yıkılması

3. Endotel hücreler�n�n göçü

4. Endotel hücreler�n prol�fere olması

5. Kap�ller tüp formasyonunun oluşması ve kap�ller yapının olgunlaşması

3.1. VEGF (Vasküler Endotelyal Growth Faktör)

Anj�ogenez� kontrol eden dom�nant büyüme faktörü önceden vasküler geç�rgenl�k faktörü (VPF) olarak adlandırılan 

vasküler endotel büyüme faktörüdür (VEGF) [8]. VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F ve Plasental 

büyüme faktörü (PLGF) VEGF a�les�n�n alt türler�d�r. VEGF a�les�n�n üyeler� transmembran t�roz�n k�naz �s�ml� reseptörlere 

bağlanarak b�yoloj�k etk�ler�n� göstermekted�r. Bu reseptörler VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 ve Nörop�l�n (NP-1 ve NP-2) 

olarak adlandırılırlar.

VEGF’n�n etk�s�n� göstereb�lmes� �ç�n endotel hücreler� ve lenf damarları üzer�nde bulunan transmembran t�roz�n 

k�naz reseptörler�ne bağlanması gerekl�d�r. Bu bağlanma sonucunda hücre �ç�nde bulunan t�roz�n k�naz bölümü 

otofosfor�lasyonla akt�fleşerek �k�nc�l haberc�ler�n oluşmasına katkıda bulunur. Bunun sonucunda hücre �ç�nde b�rçok 

mekan�zmayı tet�kleyerek endotel hücreler�n çoğalmasını ve göçünü sağlar. VEGF; n�tr�k oks�t salınımını uyararak damar 

permeab�l�tes�n� arttırır, bazal membran ve matr�ks yıkımını artırır, endotel hücreler�n farklılaşmasında ve 

olgunlaşmasında rol oynar [9].

• VEGF-A: VEGF-A, anj�ogenez �ç�n en çok çalışılan ve farmakoloj�k olarak en çok hedeflenen VEGF a�les� üyes�d�r. 

VEGF-A b�l�nen pro-anj�ogen�k faktörler arasında en güçlüsüdür. VEGF-A, vasküler geç�rgenl�ğ� artırdığı �ç�n vasküler 

permeab�l�te faktörü olarak adlandırılmıştır. VEGF-A, makrofajlar, akt�fleşm�ş T-lenfos�tler, endotel hücreler� g�b� 

PRO-ANJİOGENİK FAKTÖRLER
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TGF (transform�ng büyüme faktör)
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dönem başlamıştır. Ant�-anj�ogen�k �laçların kanser tedav�s�ndek� kl�n�k başarısı sayes�nde, kanser tedav�s�nde rut�n 

olarak kullanılmaya başlanmıştır.

2. Anj�ogenez ve Tar�hçes�

Yaklaşık 50 yıl önce, Dr. Judah Folkman, tüm tümörler�n büyümes�n�n kan damarı büyümes�ne bağlı olduğunu ve 

tümör anj�ogenez�n�n baskılanmasının kanser tedav�s� �ç�n geçerl� b�r yaklaşım olacağını bel�rtm�şt�r [2]. Folkman tümör 

gel�ş�m� anj�ogenez�se bağımlıdır d�yerek şu teor�ler� ortaya atmıştır:

1. Sol�d tümörler�n büyük çoğunluğunda muhtemelen uzamış b�r avasküler evre vardır. Bu dönemde tümörler 

maks�mum 1-2 mm boyuta ulaşab�l�rler. Bu büyüklüğe kadar kanser hücreler� gerekl� oks�jen ve bes�n �ht�yacını 

pas�f d�füzyon �le karşılarlar.

2. Bu m�kroskob�k boyuttak� kanser dokusu matür konakçı damarlarından kend�s�ne doğru yen� kap�ller damarların 

tomurcuklanmasını ve Sonuçta tümöral k�tlen�n beslenmes�n� sağlayan anj�ogenez�s� başlatab�l�r. Böylece tümöral 

k�tlen�n sürekl� olarak gen�şlemes� ve hematojen metastaz oluşturma ortamı oluşur.

3. Anj�ogenez�s; tümör hücreler�nden tümör anj�ogenez�s faktör (TAF) adı ver�len b�r büyüme faktörünün yapımına 

bağlıdır.

4. TAF yapımını ya da onun b�yoloj�k fonks�yonunu önleyerek ya da yen� oluşan �mmatür kan damarlarındak� endotel 

hücreler�n� hedef alarak tümör anj�ogenez�s� ve tümör büyümes�n� bloke etmek mümkün olab�l�r.

5. Bu t�p tedav� yaklaşımları başarılı olursa, tümör hücreler�n�n oluşumunu engellemeyeb�l�r; fakat tümör hücreler�n�n 

daha da çoğalmasını engelleyeb�l�r ya da tümörün kan desteğ� olmaksızın yaşamını sürdüreb�leceğ� 1-2 mm’l�k 

boyutlara ger�lemes�n� sağlayab�l�r.

Fakat 1970’l� yıllarda bu h�potez yaygın olarak kabul görmed� ve sınırlı sayıda yapılan deneylerle desteklend�. 1994 

yılında Folkman's laboratuvarı tarafından �lk endotel hücres�ne özgü endojen �nh�b�tör olan anj�ostat�n�n keşfed�lmes� �le 

anj�ogenez araştırmalarında b�r dönüm noktası olmuş ve bu alanda muazzam gel�şmelere öncü olmuştur [3]. 2000’l� 

yılların başında �lk ant�-anj�ogen�k kanser �lacı, bevac�zumab ve �lk ant�-anj�ogen�k oküler �laç pegaptan�b, yaşa bağlı 

maküler dejenerasyonun tedav�s� �ç�n FDA tarafından onaylanmıştır [4].

3. Kanser Patogenez�nde Anj�ogenez

Normal hücreler�n yaşamını sürdüreb�lmeler� �ç�n en öneml� maddeler�n başında oks�jen gelmekted�r. Oks�jen�n 

hücrelere d�füzyon l�m�t� yaklaşık 100-200 mm’d�r. Bundan dolayı hücreler�n kap�ller damarlara uzaklığı yaklaşık 100-200 mm 

olmak zorundadır. Damar oluşumunda en öneml� mekan�zma ortamdak� oks�jen m�ktarının azalmasıdır. Ortamdak� oks�jen 

m�ktarı azaldığı zaman oks�jene duyarlı NADPH oks�dazlar, endotelyal n�tr�k oks�t sentaz (eNOS) ve hem-oks�jenaz g�b� 

mekan�zmalarla h�poks� h�ssed�l�r ve h�poks� �le uyarılab�len transkr�ps�yon faktörü (hypox�a-�nduc�ble transcr�pt�on factor-

HIF) a�les� üyeler�n�n (HIF 1-3) akt�fleşmes�n� sağlar. HIF meloküller� aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT) 

�le b�rleşerek transkr�ps�yon faktörünü oluşur. HIF/ARNT kompleks� anj�ogenez, prol�ferasyon ve metabol�zmayı �lg�lend�ren 

b�r d�z� olayı başlatır [5].

İskem�k ve h�poks�k s�nyaller, fizyoloj�k olarak anj�ogenezle �l�şk�l� �şlemler�n çoğunu başlatır. Pro-anj�ogen�k 

moleküller �le ant�-anj�ogen�k moleküller denge hal�nded�r. Doku hasarı ya da h�poks� g�b� uyarılara yanıt olarak bu denge 

bozulur. Pro-anj�ogen�k faktörler; h�poks�, as�doz, metabol�k stres, çoğalan hücreler�n oluşturduğu mekan�k stres, 

�mmün ve �nflamatuar olaylar, genet�k mutasyonlar g�b� uyarılarla artar [6]. Hücrelerde pro-anj�ogen�k moleküller�n 

akt�v�tes� ant�-anj�ogen�k moleküller�n akt�v�tes�n� geçt�ğ� zaman patoloj�k anj�ogenez başlar. Tümör hücreler�nde pro-

anj�ogen�k ve ant�-anj�ogen�k faktörler arasındak� denge pro-anj�ogenez�s yönüne doğru kaymaktadır. Patoloj�k 

anj�ogenez tümör gel�ş�m� ve yayılmasında rol oynayan en öneml� faktördür.

Anj�ogenez�s� akt�ve eden ve kan damarlarının çevres�ndek� dokulardan tümör �ç�ne doğru oluşmaya başlayan yen� 

damarlar sayes�nde tümör büyümes� 1-2 mm çapın üzer�nde gerçekleş�r [7]. Bu olaydan dolayı sol�d tümörler�n 

büyümes�nde ve metastazında anj�ogenez çok öneml� b�r role sah�pt�r.

Kanser hücreler�n�n damarlanması normal dokulardak� damarlanmaya yan� arter-arter�ol-kap�ller, postkap�ller, 

venül-venül-ven d�z�l�m�ne benzemez. Tümör anj�ogenez� sırasında, yen� damar oluşumu kontrolsüz ve düzens�zd�r 

Tümörler kap�ller yapı olmaksızın arter�o-venöz, venöz-venöz şantlar oluşturab�l�r.

Anj�ogenez genel olarak beş basamakta oluşmaktadır:

1. Vazod�latasyon

2. Matr�ks Metalloproteazlar ve T�p-IV kollajenazlar tarafından bazal membranın ve ekstrasellüler matr�ks�n yıkılması

3. Endotel hücreler�n�n göçü

4. Endotel hücreler�n prol�fere olması

5. Kap�ller tüp formasyonunun oluşması ve kap�ller yapının olgunlaşması

3.1. VEGF (Vasküler Endotelyal Growth Faktör)

Anj�ogenez� kontrol eden dom�nant büyüme faktörü önceden vasküler geç�rgenl�k faktörü (VPF) olarak adlandırılan 

vasküler endotel büyüme faktörüdür (VEGF) [8]. VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F ve Plasental 

büyüme faktörü (PLGF) VEGF a�les�n�n alt türler�d�r. VEGF a�les�n�n üyeler� transmembran t�roz�n k�naz �s�ml� reseptörlere 

bağlanarak b�yoloj�k etk�ler�n� göstermekted�r. Bu reseptörler VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 ve Nörop�l�n (NP-1 ve NP-2) 

olarak adlandırılırlar.

VEGF’n�n etk�s�n� göstereb�lmes� �ç�n endotel hücreler� ve lenf damarları üzer�nde bulunan transmembran t�roz�n 

k�naz reseptörler�ne bağlanması gerekl�d�r. Bu bağlanma sonucunda hücre �ç�nde bulunan t�roz�n k�naz bölümü 

otofosfor�lasyonla akt�fleşerek �k�nc�l haberc�ler�n oluşmasına katkıda bulunur. Bunun sonucunda hücre �ç�nde b�rçok 

mekan�zmayı tet�kleyerek endotel hücreler�n çoğalmasını ve göçünü sağlar. VEGF; n�tr�k oks�t salınımını uyararak damar 

permeab�l�tes�n� arttırır, bazal membran ve matr�ks yıkımını artırır, endotel hücreler�n farklılaşmasında ve 

olgunlaşmasında rol oynar [9].

• VEGF-A: VEGF-A, anj�ogenez �ç�n en çok çalışılan ve farmakoloj�k olarak en çok hedeflenen VEGF a�les� üyes�d�r. 

VEGF-A b�l�nen pro-anj�ogen�k faktörler arasında en güçlüsüdür. VEGF-A, vasküler geç�rgenl�ğ� artırdığı �ç�n vasküler 

permeab�l�te faktörü olarak adlandırılmıştır. VEGF-A, makrofajlar, akt�fleşm�ş T-lenfos�tler, endotel hücreler� g�b� 

PRO-ANJİOGENİK FAKTÖRLER

VEGF (vasküler endotelyal growth faktör)

Anj�ogen�n

TGF (transform�ng büyüme faktör)

PLGF (plasental büyüme faktör)

PDGF (trombos�tten salgılanan büyüme faktör)

Hepatos�t büyüme faktör

PGE2 (prostogland�n E2)

N�tr�k oks�t

İntegr�nler

G-CSF (granülos�t kolon� st�mule ed�c� faktör)

bFGF (bas�c fibroblast büyüme faktörü)

IL-8

ANTİ-ANJİOGENİK FAKTÖRLER

Trombospond�n

Anj�ostat�n

İnterferon alfa

Endostat�n

Metalloprote�naz �nh�b�törler�

Glukokort�ko�dler
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çeş�tl� hücrelerde üret�leb�lmekted�r. VEGF-A vasküler endotelyal hücrelere seç�c� olarak etk� ederek �n v�tro ve �n v�vo 

anj�ogenez� uyarab�l�r. VEGF-A vasküler endotel hücreler�nde bulunan VEGFR-1, VEGFR-2 �le nöronlarda bulunan 

Nörop�l�n reseptörler�ne (NP-1 ve NP-2) bağlanırlar. VEGF-A etk�s�n� göstereb�lmes� �ç�n VEGFR-2’ye bağlanması 

gerekmekted�r. Bu bağlanma sonucunda Fosfol�paz C-gama (PLC-g) aracılığı �le Ras, Raf, ERK yolağı akt�fleş�r, 

endotel hücreler�n�n prol�ferasyonu ve m�grasyonu gerçekleşerek vasküler geç�rgenl�k artar [10]. Anj�ogenez�n �lk 

basamağı olan vazod�latasyon, n�tr�k oks�d�n de dâh�l olduğu b�r d�z� mekan�zmayla başlar [11]. Ep�dermal büyüme 

faktörü (EGF) ve transforme büyüme faktörü beta (TGF-beta) g�b� s�tok�nler de VEGF ekspresyonunu artırırlar. B�rçok 

kanser türünde artan VEGF-A üret�m�n�n hastalığın �lerlemes� �le b�r korelasyon olduğu b�ld�r�lm�şt�r [12].

• VEGF-B: VEGF-B özell�kle kalp-�skelet kasında bulunduğu ve VEGF-B’n�n özell�kle koroner anj�ogenez �le �lg�l� 

olduğu düşünülmekted�r [13]. VEGF-B; VEGFR-1 ve NP-1 bağlanır. VEGFR-2 ve VEGFR-3 �le etk�leşmed�ğ�nden 

m�tojen�k etk�s� daha düşüktür.

• VEGF-C: VEGF-C; VEGFR-2, VEGFR-3 ve NP-2 reseptörler�ne bağlanır. VEGF-C; over, bağırsak, plasenta, t�ro�d 

bez� ve kalp g�b� b�rçok dokuda bulunur. VEGF-C, endotel hücreler�n�n m�grasyonunu ve m�togenez�n� uyarır [14]. 

VEGF-C’n�n en öneml� görev� VEGFR-3’ye bağlanarak lenfanj�ogenez� uyarmasıdır [15]. Çeş�tl� kanser t�pler�nde 

VEGF-C’n�n üret�m�n�n arttığı ve bu durumun kanser hücreler�n�n lenfat�k metastazlarının oluşumu �le �l�şk�l� olduğu 

b�ld�r�lm�şt�r [16].

• VEGF-D: VEGF-D; VEGF-C g�b� VEGFR-2 ve VEGFR-3 reseptörler�ne bağlanarak endotel hücre prol�ferasyonuna ve 

lenfanj�ogeneze neden olur [16].

• VEGF-E: VEGF-E VEGFR-2’ye bağlanarak damar geç�rgenl�ğ�n�n artmasına ve endotel hücreler�n�n 

prol�ferasyonuna neden olmaktadır.

• VEGF-F: Yılan zehr�nde bulunan VEGF-F; VEGFR-1 ve VEGFR-2’ye bağlanır.

• PLGF: PLGF anj�ogenezde damarlarda kollateral oluşumu �le �l�şk�l�d�r. PLGF sentez� azaldığı zaman kollateral 

oluşumu bozulur, yara �y�leşmes� gec�k�r ve �skem� gel�ş�r.

3.2. VEGF Reseptörler�

• VEGFR-1: VEGFR-1; hücre dışı bölümü ve t�roz�n k�naz etk�s�ne sah�p olan b�r hücre �ç� bölümü olmak üzere �k� 

bölümden oluşmuştur [17]. VEGFR-1 reseptörler� endotelde damar düz kas hücreler�nde hemapoet�k düz kas 

hücreler�nde ve tümör hücreler�nde bulunur. VEGF-A, VEGF-B, VEGF-F ve PLGF bu reseptöre bağlanır. VEGF, 

VEGFR-1’e bağlanınca �nakt�ve olur ve anj�ogenez gerçekleşemez. Fakat bu etk�leş�m VEGFR-2’ye göre daha 

zayıftır.

• VEGFR-2: VEGFR-2 de VEGFR-1 g�b�; hücre dışı bölümü ve t�roz�n k�naz etk�s�ne sah�p olan b�r hücre �ç� bölümü 

olmak üzere �k� bölümden oluşmuştur [17]. VEGFR-2; endotel hücres�, osteoblast, megakaryos�t, nöron ve 

hematopoet�k kök hücrelerde sentezlen�r. VEGF VEGFR-2’e bağlanınca, endotel hücre prol�ferasyonu, m�grasyon 

g�b� olaylar gel�ş�r. VEGFR-2 de VEGFR-1g�b� anj�ogenez� baskılamaktadır [18]. Endotel hücreler�n�n prol�ferasyonu 

ve m�grasyonunda daha öneml� rol oynadığından VEGFR-2 hedef molekül hal�ne gelmekted�r.

• VEGFR-3: VEGFR-3 hücre dışı bölümü ve t�roz�n k�naz etk�s�ne sah�p olan b�r hücre �ç� bölümden oluşmuştur [17]. 

VEGFR-3’e VEGF-C ve VEGF-D bağlanır. VEGFR-3, embr�yonel damarların gel�ş�m� ve lenfaj�ogenez sürec�nde 

öneml� b�r role sah�pt�r. VEGFR-3 lenfat�k damarlardak� endotel hücreler�nde bulunmaktadır. VEGFR-3’ün 

�nh�b�syonu lenfanj�ogenez� ve lenf nodu metastazlarını öneml� ölçüde azaltmaktadır [19].

• Nörop�l�nler (NP-1 ve NP-2): NP-1 ve NP-2 nöron ve akson gel�ş�m� �ç�n gerekl� olan semafor�nlere bağlanırlar. Bu 

reseptörler�n�n hücre �ç� t�roz�n k�naz bölümü yoktur. NP-1’e VEGF-A, VEGF-B ve PLGF bağlanır. NP-2’ye �se VEGF-

A, VEGF-C ve PLGF bağlanır [20]. Bu reseptörler endotel, akc�ğer, kalp, karac�ğer, böbrek, pankreas, kem�k �l�ğ� ve 

tümör hücreler�nde üret�lmekted�r [21].

3.3. Ant�-Anj�ogen�k Tedav�ler

Hayvan deneyler�nde ve hücre kültürler�nde yapılan çalışmalarda VEGF ve VEGFR reseptörler�n�n bulunması �le �lk 

ant�-anj�ogenez �nh�b�törü olan bevac�zumabın böbrek ve kolorektal kanserlerde tümör progresyonunu bel�rg�n olarak 

azalttığı ve sağ kalımı artırdığı göster�lm�şt�r [22-23]. Bu Sonuçların ardından ant�-VEGF-A monoklonal ant�koru 

bevac�zumab �nsanlarda metastat�k kolorektal kanser tedav�s�nde onay almıştır. Metastat�k kolorektal kanser 

tedav�s�nde başarılı Sonuçların ardından küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�nde, HER-2 negat�f meme kanser�nde, 

progres�f gl�oblastoma mult�forme (GBM) ve renal hücrel� kars�nomda, metastat�k serv�kal kanserde ve �ler� evre over 

kanser�nde kullanım onayları alınmıştır. Ayrıca kanser dışı bazı hastalıklarda da Ant�-VEGF �laçlar kullanılmaktadır. 

Örneğ�n; makula ödem�, prol�ferat�f d�yabet�k ret�nopat�, koro�dal neovaskülar�zasyon, neovasküler glokom g�b� göz 

hastalıklarında da tedav� amacıyla kullanım onayı almıştır.

VEGF-A Blokajı Yapan İlaçlar

• Bevac�zumab: VEGF-A ve anj�ogenezden sorumlu ana reseptör olan VEGFR-2’y� hedefleyen �laçların �lk örneğ� olan 

monoklonal ant�kordur. Küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�, metastat�k kolorektal kanser, renal hücrel� kanser, 

gl�oblastome mult�forme, meme kanser�, ep�telyal over kanser�nde kullanılmaktadır [24].

• Afl�bersept: VEGFR-1 ve VEGFR-2 reseptörler�n�n ekstraselüler parçası �le �mmünglobul�n G1’�n Fc parçasının 

b�rleşt�r�lmes�yle oluşturulmuş b�r füzyon prote�nd�r. VEGF-A, VEGF-B ve PLGF’ye bağlanır ve bu moleküller� etk�s�z 

hale get�rerek ant�-anj�ogen�k etk� göstermekted�r [25]. Metastat�k kolorektal kanserde kullanılmaktadır [26].

• Ramus�rumab: VEGFR-2’ye bağlanan hüman�ze IgG1 ant�korudur. M�de kanser�, küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser� 

ve metastat�k kolorektal kanserde kullanılmaktadır [27].

VEGF �nh�b�törü olan �laçlar; arter�yel ve venöz tromboz r�sk�nde artma, h�pertans�yon, gastro�ntest�nal perforasyon, 

yara �y�leşmes�nde gec�kme ve kanama g�b� b�r takım yan etk�ler� mevcuttur.

T�roz�n K�naz İnh�b�törü İlaçlar

T�roz�n k�naz �nh�b�tör moleküller�; b�rçok reseptörün hücre �ç� s�nyaller�n� bloke ederek ant�-anj�ogen�k etk�nl�k 

göster�rler. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

1. PDGFR (trombos�tten salgılanan büyüme faktör reseptörü): PDGF, endotel per�s�t etk�leş�mler�n�n düzenlenme-

s�nde görev yapmaktadır.

2. c-k�t reseptörü: c-k�t s�nyal� hücre sağ kalımını, çoğalmasını ve göçünü etk�lemekted�r.

3. EGFR (Ep�dermal büyüme faktörü reseptörü): EGF, anj�ogen�k ve m�tojen�k akt�v�teye sah�pt�r.

4. FGFR (F�broblast büyüme faktörü reseptörü): FGF güçlü m�tojen�k akt�v�teye sah�pt�r.

5. RET: Hücre büyümes�nde ve hücren�n hayatta kalmasında rol oynayan b�r t�roz�n k�naz reseptörüdür.

• Sorafen�b: Küçük moleküllü b�r t�roz�n k�naz ve VEGF reseptör k�naz �nh�b�törüdür. PDGFR, c-k�t, VEGFR-2 ve 

VEGFR-3 reseptörünü hedef alarak gen�ş spektrumlu etk� göstermekted�r. Metastat�k renal hücrel� kanser ve 

hepatoselüler kanserde kullanım onayı almıştır [28-29].

• Sun�t�n�b: c-k�t, RET, VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 ve PDGFR bloke ederek etk� göstermekted�r. Renal hücrel� 

kanserde ve gastro�ntest�nal stromal tümörde kullanım onayı almıştır [30-31].

• Pazopan�b: VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR, FGFR, c-k�t ve d�ğer t�roz�n k�nazları hedef alarak etk� 

göstermekted�r. Renal hücrel� kanserde onay almıştır [32].

• Ax�t�n�b: VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 hedef alarak etk� göstermekted�r. Renal hücrel� kanserde onay almıştır.

• Vandetan�b: RET, VEGFR ve EGFR’y� hedef alarak etk� göstermekted�r. Medüller t�ro�d kanser�nde onay almıştır.
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çeş�tl� hücrelerde üret�leb�lmekted�r. VEGF-A vasküler endotelyal hücrelere seç�c� olarak etk� ederek �n v�tro ve �n v�vo 

anj�ogenez� uyarab�l�r. VEGF-A vasküler endotel hücreler�nde bulunan VEGFR-1, VEGFR-2 �le nöronlarda bulunan 

Nörop�l�n reseptörler�ne (NP-1 ve NP-2) bağlanırlar. VEGF-A etk�s�n� göstereb�lmes� �ç�n VEGFR-2’ye bağlanması 

gerekmekted�r. Bu bağlanma sonucunda Fosfol�paz C-gama (PLC-g) aracılığı �le Ras, Raf, ERK yolağı akt�fleş�r, 

endotel hücreler�n�n prol�ferasyonu ve m�grasyonu gerçekleşerek vasküler geç�rgenl�k artar [10]. Anj�ogenez�n �lk 

basamağı olan vazod�latasyon, n�tr�k oks�d�n de dâh�l olduğu b�r d�z� mekan�zmayla başlar [11]. Ep�dermal büyüme 

faktörü (EGF) ve transforme büyüme faktörü beta (TGF-beta) g�b� s�tok�nler de VEGF ekspresyonunu artırırlar. B�rçok 

kanser türünde artan VEGF-A üret�m�n�n hastalığın �lerlemes� �le b�r korelasyon olduğu b�ld�r�lm�şt�r [12].

• VEGF-B: VEGF-B özell�kle kalp-�skelet kasında bulunduğu ve VEGF-B’n�n özell�kle koroner anj�ogenez �le �lg�l� 

olduğu düşünülmekted�r [13]. VEGF-B; VEGFR-1 ve NP-1 bağlanır. VEGFR-2 ve VEGFR-3 �le etk�leşmed�ğ�nden 

m�tojen�k etk�s� daha düşüktür.

• VEGF-C: VEGF-C; VEGFR-2, VEGFR-3 ve NP-2 reseptörler�ne bağlanır. VEGF-C; over, bağırsak, plasenta, t�ro�d 

bez� ve kalp g�b� b�rçok dokuda bulunur. VEGF-C, endotel hücreler�n�n m�grasyonunu ve m�togenez�n� uyarır [14]. 

VEGF-C’n�n en öneml� görev� VEGFR-3’ye bağlanarak lenfanj�ogenez� uyarmasıdır [15]. Çeş�tl� kanser t�pler�nde 

VEGF-C’n�n üret�m�n�n arttığı ve bu durumun kanser hücreler�n�n lenfat�k metastazlarının oluşumu �le �l�şk�l� olduğu 

b�ld�r�lm�şt�r [16].

• VEGF-D: VEGF-D; VEGF-C g�b� VEGFR-2 ve VEGFR-3 reseptörler�ne bağlanarak endotel hücre prol�ferasyonuna ve 

lenfanj�ogeneze neden olur [16].

• VEGF-E: VEGF-E VEGFR-2’ye bağlanarak damar geç�rgenl�ğ�n�n artmasına ve endotel hücreler�n�n 

prol�ferasyonuna neden olmaktadır.

• VEGF-F: Yılan zehr�nde bulunan VEGF-F; VEGFR-1 ve VEGFR-2’ye bağlanır.

• PLGF: PLGF anj�ogenezde damarlarda kollateral oluşumu �le �l�şk�l�d�r. PLGF sentez� azaldığı zaman kollateral 

oluşumu bozulur, yara �y�leşmes� gec�k�r ve �skem� gel�ş�r.

3.2. VEGF Reseptörler�

• VEGFR-1: VEGFR-1; hücre dışı bölümü ve t�roz�n k�naz etk�s�ne sah�p olan b�r hücre �ç� bölümü olmak üzere �k� 

bölümden oluşmuştur [17]. VEGFR-1 reseptörler� endotelde damar düz kas hücreler�nde hemapoet�k düz kas 

hücreler�nde ve tümör hücreler�nde bulunur. VEGF-A, VEGF-B, VEGF-F ve PLGF bu reseptöre bağlanır. VEGF, 

VEGFR-1’e bağlanınca �nakt�ve olur ve anj�ogenez gerçekleşemez. Fakat bu etk�leş�m VEGFR-2’ye göre daha 

zayıftır.

• VEGFR-2: VEGFR-2 de VEGFR-1 g�b�; hücre dışı bölümü ve t�roz�n k�naz etk�s�ne sah�p olan b�r hücre �ç� bölümü 

olmak üzere �k� bölümden oluşmuştur [17]. VEGFR-2; endotel hücres�, osteoblast, megakaryos�t, nöron ve 

hematopoet�k kök hücrelerde sentezlen�r. VEGF VEGFR-2’e bağlanınca, endotel hücre prol�ferasyonu, m�grasyon 

g�b� olaylar gel�ş�r. VEGFR-2 de VEGFR-1g�b� anj�ogenez� baskılamaktadır [18]. Endotel hücreler�n�n prol�ferasyonu 

ve m�grasyonunda daha öneml� rol oynadığından VEGFR-2 hedef molekül hal�ne gelmekted�r.

• VEGFR-3: VEGFR-3 hücre dışı bölümü ve t�roz�n k�naz etk�s�ne sah�p olan b�r hücre �ç� bölümden oluşmuştur [17]. 

VEGFR-3’e VEGF-C ve VEGF-D bağlanır. VEGFR-3, embr�yonel damarların gel�ş�m� ve lenfaj�ogenez sürec�nde 

öneml� b�r role sah�pt�r. VEGFR-3 lenfat�k damarlardak� endotel hücreler�nde bulunmaktadır. VEGFR-3’ün 

�nh�b�syonu lenfanj�ogenez� ve lenf nodu metastazlarını öneml� ölçüde azaltmaktadır [19].

• Nörop�l�nler (NP-1 ve NP-2): NP-1 ve NP-2 nöron ve akson gel�ş�m� �ç�n gerekl� olan semafor�nlere bağlanırlar. Bu 

reseptörler�n�n hücre �ç� t�roz�n k�naz bölümü yoktur. NP-1’e VEGF-A, VEGF-B ve PLGF bağlanır. NP-2’ye �se VEGF-

A, VEGF-C ve PLGF bağlanır [20]. Bu reseptörler endotel, akc�ğer, kalp, karac�ğer, böbrek, pankreas, kem�k �l�ğ� ve 

tümör hücreler�nde üret�lmekted�r [21].

3.3. Ant�-Anj�ogen�k Tedav�ler

Hayvan deneyler�nde ve hücre kültürler�nde yapılan çalışmalarda VEGF ve VEGFR reseptörler�n�n bulunması �le �lk 

ant�-anj�ogenez �nh�b�törü olan bevac�zumabın böbrek ve kolorektal kanserlerde tümör progresyonunu bel�rg�n olarak 

azalttığı ve sağ kalımı artırdığı göster�lm�şt�r [22-23]. Bu Sonuçların ardından ant�-VEGF-A monoklonal ant�koru 

bevac�zumab �nsanlarda metastat�k kolorektal kanser tedav�s�nde onay almıştır. Metastat�k kolorektal kanser 

tedav�s�nde başarılı Sonuçların ardından küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�nde, HER-2 negat�f meme kanser�nde, 

progres�f gl�oblastoma mult�forme (GBM) ve renal hücrel� kars�nomda, metastat�k serv�kal kanserde ve �ler� evre over 

kanser�nde kullanım onayları alınmıştır. Ayrıca kanser dışı bazı hastalıklarda da Ant�-VEGF �laçlar kullanılmaktadır. 

Örneğ�n; makula ödem�, prol�ferat�f d�yabet�k ret�nopat�, koro�dal neovaskülar�zasyon, neovasküler glokom g�b� göz 

hastalıklarında da tedav� amacıyla kullanım onayı almıştır.

VEGF-A Blokajı Yapan İlaçlar

• Bevac�zumab: VEGF-A ve anj�ogenezden sorumlu ana reseptör olan VEGFR-2’y� hedefleyen �laçların �lk örneğ� olan 

monoklonal ant�kordur. Küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�, metastat�k kolorektal kanser, renal hücrel� kanser, 

gl�oblastome mult�forme, meme kanser�, ep�telyal over kanser�nde kullanılmaktadır [24].

• Afl�bersept: VEGFR-1 ve VEGFR-2 reseptörler�n�n ekstraselüler parçası �le �mmünglobul�n G1’�n Fc parçasının 

b�rleşt�r�lmes�yle oluşturulmuş b�r füzyon prote�nd�r. VEGF-A, VEGF-B ve PLGF’ye bağlanır ve bu moleküller� etk�s�z 

hale get�rerek ant�-anj�ogen�k etk� göstermekted�r [25]. Metastat�k kolorektal kanserde kullanılmaktadır [26].

• Ramus�rumab: VEGFR-2’ye bağlanan hüman�ze IgG1 ant�korudur. M�de kanser�, küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser� 

ve metastat�k kolorektal kanserde kullanılmaktadır [27].

VEGF �nh�b�törü olan �laçlar; arter�yel ve venöz tromboz r�sk�nde artma, h�pertans�yon, gastro�ntest�nal perforasyon, 

yara �y�leşmes�nde gec�kme ve kanama g�b� b�r takım yan etk�ler� mevcuttur.

T�roz�n K�naz İnh�b�törü İlaçlar

T�roz�n k�naz �nh�b�tör moleküller�; b�rçok reseptörün hücre �ç� s�nyaller�n� bloke ederek ant�-anj�ogen�k etk�nl�k 

göster�rler. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

1. PDGFR (trombos�tten salgılanan büyüme faktör reseptörü): PDGF, endotel per�s�t etk�leş�mler�n�n düzenlenme-

s�nde görev yapmaktadır.

2. c-k�t reseptörü: c-k�t s�nyal� hücre sağ kalımını, çoğalmasını ve göçünü etk�lemekted�r.

3. EGFR (Ep�dermal büyüme faktörü reseptörü): EGF, anj�ogen�k ve m�tojen�k akt�v�teye sah�pt�r.

4. FGFR (F�broblast büyüme faktörü reseptörü): FGF güçlü m�tojen�k akt�v�teye sah�pt�r.

5. RET: Hücre büyümes�nde ve hücren�n hayatta kalmasında rol oynayan b�r t�roz�n k�naz reseptörüdür.

• Sorafen�b: Küçük moleküllü b�r t�roz�n k�naz ve VEGF reseptör k�naz �nh�b�törüdür. PDGFR, c-k�t, VEGFR-2 ve 

VEGFR-3 reseptörünü hedef alarak gen�ş spektrumlu etk� göstermekted�r. Metastat�k renal hücrel� kanser ve 

hepatoselüler kanserde kullanım onayı almıştır [28-29].

• Sun�t�n�b: c-k�t, RET, VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 ve PDGFR bloke ederek etk� göstermekted�r. Renal hücrel� 

kanserde ve gastro�ntest�nal stromal tümörde kullanım onayı almıştır [30-31].

• Pazopan�b: VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR, FGFR, c-k�t ve d�ğer t�roz�n k�nazları hedef alarak etk� 

göstermekted�r. Renal hücrel� kanserde onay almıştır [32].

• Ax�t�n�b: VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 hedef alarak etk� göstermekted�r. Renal hücrel� kanserde onay almıştır.

• Vandetan�b: RET, VEGFR ve EGFR’y� hedef alarak etk� göstermekted�r. Medüller t�ro�d kanser�nde onay almıştır.
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• Regorafen�b: RET, c-k�t, PDGFR, FGFR, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 hedef alarak etk� göstermekted�r. 

Metastat�k kolorektal kanserde onay almıştır [33].

• Lenvat�n�b: VEGFR, RET ve FGFR hedef alarak etk� göstermekted�r. Renal hücrel� kanser ve küçük hücrel� dışı akc�ğer 

kanser�nde onay almıştır.

• Cabozant�n�b: RET, c-k�t ve VEGFR-2 hedef alarak etk� göstermekted�r. Medüller t�ro�d kanser�nde kullanım onayı 

almıştır.

İmmünmodülatör Grubu İlaçlar

Bu gruptak� �laçlar glutam�k as�t türev� küçük moleküllerd�r. B�r�nc�l etk�s� güçlü b�r �mmünmodülasyondur. Ant�-

anj�ogen�k etk�s�n� FGF �nh�be ederek göstermekted�r. İmmünmodülasyon ve ant�-anj�ogen�k etk�ler� dışında ant�-

�nflamatuvar ve ant�-prol�ferat�f etk�ler� mevcuttur. Bu grupta tal�dom�d, lenal�dom�d ve pomal�dom�d yer almaktadır [34]. 

Ana kullanım alanı mult�pl m�yelom, 5q delesyonlu m�yelod�splast�k sendrom, Mantle hücrel� lenfoma ve pr�mer 

m�yelofibrozdur.

EGFR (Ep�dermal Büyüme Faktör Reseptör) İnh�b�syonu Yapan İlaçlar

EGFR, ep�telyal dokuların büyüme ve gel�şmes�nde rol oynayan öneml� b�r reseptördür. EGFR �le EGF bağlandığında 

�ntras�toplazm�k k�naz akt�v�tes� uyarılır, hücre prol�ferasyonu ve d�ferans�yasyonu �le �lg�l� yolaklar akt�ve olur. B�rçok 

kanserde EGFR yolağında gen mutasyonu görülmekted�r. EGFR mutasyonu neden�yle EGFR yolağı aşırı akt�ve olmakta ve 

tümör progresyonuna yol açmaktadır [35]. Ep�telyal kanserler, metastat�k küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�, kolorektal 

kanser, baş-boyun bölges� kanserler�, pankreas kanser�, meme ve over kanser�nde kullanım onayı almıştır. Bu grupta 

EGFR mutasyonu olan hastalarda t�roz�n k�nazı �nakt�ve eden gefit�n�b, erlot�n�b ve afat�n�b �le EGFR’y� nötral�ze eden 

monoklonal ant�korlar setuks�mab, pan�tumumab bulunmaktadır.

m-TOR (Mammal�an Target of Rapamyc�n) İnh�b�törler�

m-TOR; hücre �ç�nde hücren�n büyüme ve gel�şmes� �ç�n gerekl� tüm yolları (prote�n sentez�, l�p�d sentez�, nükleot�d 

sentez�, r�bozom oluşumu g�b�) akt�ve eden, katabol�k süreçler� baskılayan b�r prote�n k�nazdır. Kanserde m-TOR s�nyal 

yolakları akt�fleşerek anj�ogenezde rol almaktadır [36]. Bu grupta everol�mus ve tems�rol�mus bulunmaktadır. Renal 

hücrel� kanser ve pankreat�k nöroendokr�n tümörde kullanım onayı almıştır [37].
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EGFR, t�roz�n k�naz �nh�b�syonu
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Mult�pl m�yelom, 5q delesyonlu m�yelod�splast�k sendrom, 
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• Regorafen�b: RET, c-k�t, PDGFR, FGFR, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 hedef alarak etk� göstermekted�r. 

Metastat�k kolorektal kanserde onay almıştır [33].

• Lenvat�n�b: VEGFR, RET ve FGFR hedef alarak etk� göstermekted�r. Renal hücrel� kanser ve küçük hücrel� dışı akc�ğer 

kanser�nde onay almıştır.

• Cabozant�n�b: RET, c-k�t ve VEGFR-2 hedef alarak etk� göstermekted�r. Medüller t�ro�d kanser�nde kullanım onayı 

almıştır.

İmmünmodülatör Grubu İlaçlar

Bu gruptak� �laçlar glutam�k as�t türev� küçük moleküllerd�r. B�r�nc�l etk�s� güçlü b�r �mmünmodülasyondur. Ant�-

anj�ogen�k etk�s�n� FGF �nh�be ederek göstermekted�r. İmmünmodülasyon ve ant�-anj�ogen�k etk�ler� dışında ant�-

�nflamatuvar ve ant�-prol�ferat�f etk�ler� mevcuttur. Bu grupta tal�dom�d, lenal�dom�d ve pomal�dom�d yer almaktadır [34]. 

Ana kullanım alanı mult�pl m�yelom, 5q delesyonlu m�yelod�splast�k sendrom, Mantle hücrel� lenfoma ve pr�mer 

m�yelofibrozdur.

EGFR (Ep�dermal Büyüme Faktör Reseptör) İnh�b�syonu Yapan İlaçlar

EGFR, ep�telyal dokuların büyüme ve gel�şmes�nde rol oynayan öneml� b�r reseptördür. EGFR �le EGF bağlandığında 

�ntras�toplazm�k k�naz akt�v�tes� uyarılır, hücre prol�ferasyonu ve d�ferans�yasyonu �le �lg�l� yolaklar akt�ve olur. B�rçok 

kanserde EGFR yolağında gen mutasyonu görülmekted�r. EGFR mutasyonu neden�yle EGFR yolağı aşırı akt�ve olmakta ve 

tümör progresyonuna yol açmaktadır [35]. Ep�telyal kanserler, metastat�k küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�, kolorektal 

kanser, baş-boyun bölges� kanserler�, pankreas kanser�, meme ve over kanser�nde kullanım onayı almıştır. Bu grupta 

EGFR mutasyonu olan hastalarda t�roz�n k�nazı �nakt�ve eden gefit�n�b, erlot�n�b ve afat�n�b �le EGFR’y� nötral�ze eden 

monoklonal ant�korlar setuks�mab, pan�tumumab bulunmaktadır.

m-TOR (Mammal�an Target of Rapamyc�n) İnh�b�törler�

m-TOR; hücre �ç�nde hücren�n büyüme ve gel�şmes� �ç�n gerekl� tüm yolları (prote�n sentez�, l�p�d sentez�, nükleot�d 

sentez�, r�bozom oluşumu g�b�) akt�ve eden, katabol�k süreçler� baskılayan b�r prote�n k�nazdır. Kanserde m-TOR s�nyal 

yolakları akt�fleşerek anj�ogenezde rol almaktadır [36]. Bu grupta everol�mus ve tems�rol�mus bulunmaktadır. Renal 

hücrel� kanser ve pankreat�k nöroendokr�n tümörde kullanım onayı almıştır [37].
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ÖZET

Kansere bağlı ölümler�n %90’ından fazlası metastazlara bağlıdır. Tümör hücreler�n�n pr�mer köken aldıkları doku-

dan ayrılarak kan damarları veya lenfat�klere g�rmes� ve uzak b�r bölgede sekonder büyüme göstereb�lmes� �ç�n b�r d�z� 

aşamadan geçmes� gerekmekted�r. Metastaz aşamaları, �nvazyon, �ntravazasyon, dolaşımda sağkalım ve extravazas-

yondur. İnvazyon �se üç basamakta gerçekleş�r; :hücre-hücre bağlantılarının gevşemes�, ekstrasellüler matr�ks�n yıkımı 

ve tümör hücreler�n�n m�grasyonudur.

Metastaz en sık lenfat�k kanallar, kan damarları ve vücut boşlukları yoluyla gerçekleş�r. Onkologlar açısından hang� 

kanser hastasının metastaz �ç�n r�sk altında olduğunun tanımlanab�lmes� en uygun tedav�n�n bel�rlenmes�nde önem taşır. 

Metastaz yolaklarının �y� anlaşılması kansere karşı mücadelede büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar kel�meler: Metastaz, �nvazyon, �ntravazasyon

ABSTRACT

Metastases are respons�ble for more than 90% of all cancer-related deaths. For tumor cells to detach from a 

pr�mary mass, enter blood vessels or lymphat�cs, and produce a secondary growth at a d�stant s�te, they must go through 

a ser�es of steps. Metastas�s can be subd�v�ded �nto four steps: �nvas�on, �ntravasat�on, surv�val �n c�rculat�on, and 

extravasat�on. Invas�on occurs �n four steps: loosen�ng of cell-cell contacts, degradat�on of extracellular matr�x (ECM) 

and m�grat�on of tumor cells.

Common routes of metastas�s �nclude lymphat�c channels, blood vessels, and through body cav�t�es. A cr�t�cal 

problem for oncolog�sts �s to determ�ne wh�ch cancer pat�ents are at a h�gher r�sk of metastat�c relapse so that treatments 

can be ta�lored to those pat�ents most l�kely to benefit. Understand�ng the pathways of metastas�s �s very �mportant �n our 

war aga�nst cancer.

Keywords: Metastas�s, �nvas�on, �ntravasat�on

1. G�r�ş

İnvazyon ve metastaz kanser hücreler� �le normal stroma arasındak� karmaşık etk�leş�mler�n b�r sonucu olarak ortaya 

çıkar ve kanserle �l�şk�l� morb�d�te ve mortal�ten�n başlıca nedenler�ndend�r. Metastazlar kansere bağlı tüm ölümler�n 

%90’ından fazlasından sorumludur [1, 2]. 

Hayvan çalışmalarında pr�mer tümörden hergün m�lyonlarca kanser hücres�n�n dolaşıma ver�lmes�ne rağmen 

yalnızca bazen metastazın oluştuğu göster�lm�şt�r. Örneğ�n h�çb�r zaman bel�rg�n metastaz saptanmamış meme kanser� 

hastalarının kan ve �l�kler�nde tümör hücreler� sıklıkla saptanab�lmekted�r [2]. Bu durumda akıllarımıza metastat�k sürec�n 

neden bu kadar etk�s�z olduğu sorusu gelmekted�r. Metastaz oluşab�lmes� �ç�n �ler� derecede agres�f tümör hücreler� b�r 

takım hücresel özell�kler ed�nerek köken aldıkları dokudan ayrılmakta ve uzak bölgelerde metastaz oluşturmaktadır [1]. 

Tümör hücreler�n�n pr�mer köken aldıkları dokudan ayrılarak, kan damarları veya lenfat�klere g�rmes�, uzak b�r bölgede 

�k�nc� b�r büyümey� başlatab�lmes� �ç�n basamaklar ser�s�nden geçmel�d�r. Metastaz dört ana basamağa ayrılab�l�r: 

İnvazyon, �ntravazasyon, dolaşımda sağkalım ve extravazasyon [2].
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2. Metastaz Basamakları

İnvazyon 

Normal ep�tel hücreler�; sıkı bağlantılar, akt�n(m�krofilament) ve tubul�n(m�krotübül) hücre �skelet�n� organ�ze eden 

adherens bağlantılar ve kerat�n �çeren ara filamentlere bağlanan desmozomları �çeren polar�ze b�r örtü oluşturur. 

Hem�desmozomlar �se ep�tel hücres�n�n ara filamanlarını(s�tokerat�nler�n�) �ntegr�n transmembran prote�nler� aracılığıyla 

bazal membrana bağlar [3].

Tümör �nvazyonu tanım olarak tümör hücreler�n�n bazal membranı bozarak alttak� stromaya penetrasyon 

göstermes�d�r. İnvazyon �ç�n hücre morfoloj�s� ve fenot�p�nde majör değ�ş�kl�kler�n gel�şmes� gerekmekted�r. Tümör 

�nvazyonunu etk�leyen faktörler;

a) Hücre adezyonunun azalması

b) Proteol�t�k enz�mler�n salınmasıyla b�rl�kte matr�ks degradasyonu

c) Anormal veya artmış hücresel mot�l�ted�r [4].

a) Hücre Adezyonunun Azalması

Hücre-hücre adezyonları pr�mer olarak hücreler arasındak� bağlantılarda eksprese ed�len E-kadher�n prote�n� 

yoluyla sağlanır [5]. Kadher�nler prote�n-prote�n �nteraks�yonu yoluyla ekstrasellüler doma�nler�ne bağlanırlar, bu sırada 

da �ntrasellüler doma�nler� katen�nler ve akt�n hücre �skelet�ne s�nyal gönder�r. E-kadher�n ekspresyonunda b�r değ�ş�kl�k 

olduğunda hücreler komşularından ayrılarak dolaşım veya lenfat�k s�steme göç ed�p, kend�ler�ne yen� b�r bölge ararlar [6].

E-kadher�n kaybı yüksek oranda ep�telyalden mezank�male geç�ş [EMT) �le �l�şk�l�d�r [5]. Ep�telyal morfoloj�den non-

polar�ze, hareketl�, �ğ şekl�nde fibroblasta benzeyen hücreye dönüşüm olması ep�telyal-mezenk�mal geç�ş olarak 

tanımlanmaktadır [7] . EMT de adherens bağlantı bölgeler�nde E-kadher�n kaybı bulunur ve majör ara filament olan kerat�n 

ekspresyonunun yer�n� b�r mezenk�mal filament olan v�ment�ne dönüştürdüğü gözlen�r. EMT tümör m�kroçevres�nden 

etk�lenmekte olup, pr�mer olarak tümörün stroma �le bağlantılı olduğu köşede görülür. Transform�ng growth faktör –b ve 

hepatos�t growth faktör/scatter faktör g�b� çözüneb�len faktörler EMT regülasyonunda görev alır [8]. EMT sırasında E-

cadher�n [Ep�tel hücres� bel�rtec�) ekspresyonundan N-cadher�n [mezenk�mal hücre bel�rtec�) ekspresyonuna dönüşüm 

olur bu da hücre-hücre adezyonunun hücre-matr�x adezyonuna değ�şmes�ne yol açar [5].

Ras-MAPK and WNT g�b� pek çok s�nyal �let�m yolağının EMT’y� regüle ett�ğ� saptanmıştır. Ras-MAPK yolağı özell�kle 

Sna�l ve Slug transkr�ps�yon faktörler�n� akt�ve etmekted�r. Bu prote�nler�n her �k�s� de E-kadher�n’�n transkr�ps�yonel 

baskılayıcısı olarak görev alır ve ekspresyonları kanser hücreler�nde EMT’y� �ndükler [9,10]. B�r d�ğer transkr�ps�yon 

faktörü olan Tw�st’�n de E-kadher�n� baskılayarak EMT �ndüks�yonuna neden olduğu göster�lm�şt�r [11]. 

E-kadher�n dışında bazı hücre-hücre adezyon moleküller�n�n kaybı da tümör hücreler�n�n �nvazyon ve metastaz 

kab�l�yet� kazanması �le �l�şk�l�d�r. Pek çok tümör türünde Ig-CAM a�les�nden b�r �mmünglobül�n benzer� hücre adezyon 

molekülü olan nöral hücre adezyon molekülünün (NCAM) kaybının tümör hücreler�n�n d�sem�nasyon yeten�ğ�n�n artması 

�le �l�şk�l� olduğu göster�lm�şt�r. DCC, CEACAM ve MelCAM g�b� d�ğer IgCam’ların da bazı spes�fik kanser türler�nde 

ekspresyonu azalmıştır [8].

Hücreler ekstrasellüler matr�kse b�r transmembran gl�koprote�n a�les� olan ve 18 a ve 8 b subün�tler�n�n spes�fik 

komb�nasyonundan oluşan �ntegr�nler aracılığıyla tutunur [5]. İntegr�nler b�rb�r�nden farklı ancak çakışab�len ekstra-

sellüler matr�ks alt küme �çer�kler�ne bağlanırlar. Tümör progresyonu sırasında kanser hücreler� �ntegr�n ekspresyon 

paternler�n� değ�şt�r�rler, adezyonla �l�şk�l� �ntegr�nler azalırken, sağkalım m�grasyon ve prol�ferasyonla �l�şk�l� �ntegr�nler 

daha güçlen�r. Her ne kadar �ntegr�n fonks�yonu hücre t�p�ne bağımlı olsa da genelde a2b1 ve a3b1 �ntegr�nler tümör 

progresyonu �le a5b3, ab6, ve a6b4 �se hücresel prol�ferasyon ve m�grasyon �le �l�şk�l�d�r [12].

b) Proteol�t�k Enz�m Sekresyonu

Neoplast�k �nvazyonda en öneml� prote�nazlar matr�ks metalloprote�nazlardır. Bu enz�mler mal�gn neoplast�k 

hücreler tarafından salınırlar ve etraf bağ dokusunun s�nd�r�lmes�ne olanak ver�rler. Üç ana matr�ks metalloprote�naz 

a�les� bulunmaktadır.

- İntersts�yel kollejenazlar: T�p I, II ve III kollajen� yıkıma uğratır.

- Jelat�nazlar:  T�p IV kollajen ve jelat�n� yıkar

- Stromel�z�nler: T�p IV kollajen ve proteogl�kanları yıkıma uğratır.

Bu enz�mler� metalloprote�nazların doku �nh�b�törler� antagon�ze eder. Net etk� metalloprote�nazlar ve onların 

�nh�b�törler� arasındak� dengeye bağlıdır. İnvazyon çoğunlukla tümör büyümes�ne en az d�renç gösteren per�nöral alanlar 

ve vasküler lam�na g�b� doku planları boyunca gerçekleş�r. Kıkırdak ve �ntervertebral d�sklerdek� fibrokart�laj �se 

neoplast�k �nvazyona �ler� derecede d�rençl�d�r [4]. 

c) Anormal veya Artmış Hücresel Mot�l�te

M�grasyon çok basamaklı b�r süreç olup akt�n hücre �skelet�ne etk� eden pek çok reseptör ve s�nyal prote�n� a�les�n� 

�lg�lend�rmekted�r. Öndek� uçta hücreler�n matr�kse tutunmaları gerek�rken bunu �zleyen kısımda matr�ksten ayrılmaları 

ve öne g�deb�lmek �ç�n akt�n hücre �skelet�n� büzmeler� gerek�r. Otokr�n mot�l�te faktörler� g�b� tümör hücres� kökenl� 

s�tok�nler bu hareket� st�müle eder ve yönet�r. Ek olarak kollajen ve lam�n�n g�b� bazı matr�ks yıkım ürünler� ve IGFs I ve II 

g�b� bazı büyüme faktörler�n�n tümör hücreler�ne kemotakt�k akt�v�tes� bulunmaktadır. Ayrıca proteol�t�k yıkım matr�ks 

moleküller�ne bağlı büyüme faktörler�n�n salınmasına neden olmaktadır. Stromal hücreler; tümör hücreler�ndek� t�roz�n 

k�naz MET reseptörüne bağlanan hepatos�t büyüme faktörü/scatter faktör g�b� hücre mot�l�tes�n�n parakr�n etk�ley�c�ler�n� 

üretmekted�r [2].

Intravazasyon 

Tümör hücreler�n�n kana nasıl karıştığı henüz kes�n anlaşılamamıştır. Tümör büyümes� h�drostat�k basınç artışına yol 

açmaktadır, çalışmalar tümör hücres� şer�tler�n�n d�renc�n en az olduğu bölgeye yönlend�ğ�n� göstermekted�r. Ang�oge-

nez�s metastaz �ç�n b�r ön koşul g�b� gözükmekted�r ancak resm� b�r şek�lde kanıtlanmamıştır. Deneysel �ntravazasyon 

model�nde tümör hücres�n�n sağlam kan damarına g�rme �şlem�n�n akt�f b�r süreç olup ser�n ve metalloprote�naz akt�v�tes� 

gerekt�rd�ğ� saptanmıştır [13]. Normal damarlara göre tümör damarlarının �ler� derecede anormal olduğu, per�s�t sayısının 

düşük, permeab�l�tes�n�n yüksek olduğu ve bu yolla da kan damarlarına geç�ş �ç�n daha kolay b�r yol ed�nd�ğ� düşü-

nülmekted�r [14]. Lenfat�k damarlar da anormald�r ancak �ntravazasyondak� roller� tam b�l�nmemekted�r. G�r�ş yolundan 

bağımsız olarak yüksek sayıda tümör hücres� dolaşıma g�rer. Tahm�n ed�len sayı 3-4 m�yon hücre/gün/tümör gramıdır [15]. 

Per�fer�k kandak� tümör hücres� sayısı hastanın metastaz yapıp yapılmayacağının öngörülmes�nde yeterl� değ�ld�r. Ancak 

lenf nodları ve kem�k �l�ğ�ndek� d�ssem�ne tümör hücreler� metastat�k relapsla �l�şk�l�d�r [16].

Dolaşımda sağkalım

Tümör hücreler� hedef dokuda ekstravazasyona uğramadan öncel�kle dolaşım s�stem�nde sağkalmayı başarmalıdır. 

Dolaşım s�stem�ndek� tümör hücreler� �mmün saldırı, dolaşım kuvvetler� ve ano�k�se [adezyon kaybı sonrası oluşan 

apoptoz�s) maruz kalır [17]. Dolaşımdak� tümör hücreler� tehl�keden korunmak �ç�n plateletlere bağlanır, böylece 

sağkalım şansları artar [18-20] .Tümör hücreler� tromb�n, fibr�nojen, doku faktörü ve fibr�n g�b� koagülayon faktörler�ne 

bağlanarak embol� oluşturur [21]. Bu tümör embol�ler� dolaşım kuvvetler� ve �mmün saldırıya daha dayanıklı olup tek 

tümör hücreler�ne göre daha büyük metastat�k potans�yele sah�pt�r [19]. Dolaşımdak� tümör hücres� agregatları 

homot�p�k kümeler olarak adlandırılır çünkü hücresel �çer�kler� homojend�r. Plateletle �l�şk�l� olanlar �se heterot�p�k 

kümeler olarak adlandırılır ve metastat�k potans�yeller� daha yüksekt�r [18,20].
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2. Metastaz Basamakları

İnvazyon 

Normal ep�tel hücreler�; sıkı bağlantılar, akt�n(m�krofilament) ve tubul�n(m�krotübül) hücre �skelet�n� organ�ze eden 

adherens bağlantılar ve kerat�n �çeren ara filamentlere bağlanan desmozomları �çeren polar�ze b�r örtü oluşturur. 

Hem�desmozomlar �se ep�tel hücres�n�n ara filamanlarını(s�tokerat�nler�n�) �ntegr�n transmembran prote�nler� aracılığıyla 

bazal membrana bağlar [3].

Tümör �nvazyonu tanım olarak tümör hücreler�n�n bazal membranı bozarak alttak� stromaya penetrasyon 

göstermes�d�r. İnvazyon �ç�n hücre morfoloj�s� ve fenot�p�nde majör değ�ş�kl�kler�n gel�şmes� gerekmekted�r. Tümör 

�nvazyonunu etk�leyen faktörler;

a) Hücre adezyonunun azalması

b) Proteol�t�k enz�mler�n salınmasıyla b�rl�kte matr�ks degradasyonu

c) Anormal veya artmış hücresel mot�l�ted�r [4].

a) Hücre Adezyonunun Azalması

Hücre-hücre adezyonları pr�mer olarak hücreler arasındak� bağlantılarda eksprese ed�len E-kadher�n prote�n� 

yoluyla sağlanır [5]. Kadher�nler prote�n-prote�n �nteraks�yonu yoluyla ekstrasellüler doma�nler�ne bağlanırlar, bu sırada 

da �ntrasellüler doma�nler� katen�nler ve akt�n hücre �skelet�ne s�nyal gönder�r. E-kadher�n ekspresyonunda b�r değ�ş�kl�k 

olduğunda hücreler komşularından ayrılarak dolaşım veya lenfat�k s�steme göç ed�p, kend�ler�ne yen� b�r bölge ararlar [6].

E-kadher�n kaybı yüksek oranda ep�telyalden mezank�male geç�ş [EMT) �le �l�şk�l�d�r [5]. Ep�telyal morfoloj�den non-

polar�ze, hareketl�, �ğ şekl�nde fibroblasta benzeyen hücreye dönüşüm olması ep�telyal-mezenk�mal geç�ş olarak 

tanımlanmaktadır [7] . EMT de adherens bağlantı bölgeler�nde E-kadher�n kaybı bulunur ve majör ara filament olan kerat�n 

ekspresyonunun yer�n� b�r mezenk�mal filament olan v�ment�ne dönüştürdüğü gözlen�r. EMT tümör m�kroçevres�nden 

etk�lenmekte olup, pr�mer olarak tümörün stroma �le bağlantılı olduğu köşede görülür. Transform�ng growth faktör –b ve 

hepatos�t growth faktör/scatter faktör g�b� çözüneb�len faktörler EMT regülasyonunda görev alır [8]. EMT sırasında E-

cadher�n [Ep�tel hücres� bel�rtec�) ekspresyonundan N-cadher�n [mezenk�mal hücre bel�rtec�) ekspresyonuna dönüşüm 

olur bu da hücre-hücre adezyonunun hücre-matr�x adezyonuna değ�şmes�ne yol açar [5].

Ras-MAPK and WNT g�b� pek çok s�nyal �let�m yolağının EMT’y� regüle ett�ğ� saptanmıştır. Ras-MAPK yolağı özell�kle 

Sna�l ve Slug transkr�ps�yon faktörler�n� akt�ve etmekted�r. Bu prote�nler�n her �k�s� de E-kadher�n’�n transkr�ps�yonel 

baskılayıcısı olarak görev alır ve ekspresyonları kanser hücreler�nde EMT’y� �ndükler [9,10]. B�r d�ğer transkr�ps�yon 

faktörü olan Tw�st’�n de E-kadher�n� baskılayarak EMT �ndüks�yonuna neden olduğu göster�lm�şt�r [11]. 

E-kadher�n dışında bazı hücre-hücre adezyon moleküller�n�n kaybı da tümör hücreler�n�n �nvazyon ve metastaz 

kab�l�yet� kazanması �le �l�şk�l�d�r. Pek çok tümör türünde Ig-CAM a�les�nden b�r �mmünglobül�n benzer� hücre adezyon 

molekülü olan nöral hücre adezyon molekülünün (NCAM) kaybının tümör hücreler�n�n d�sem�nasyon yeten�ğ�n�n artması 

�le �l�şk�l� olduğu göster�lm�şt�r. DCC, CEACAM ve MelCAM g�b� d�ğer IgCam’ların da bazı spes�fik kanser türler�nde 

ekspresyonu azalmıştır [8].

Hücreler ekstrasellüler matr�kse b�r transmembran gl�koprote�n a�les� olan ve 18 a ve 8 b subün�tler�n�n spes�fik 

komb�nasyonundan oluşan �ntegr�nler aracılığıyla tutunur [5]. İntegr�nler b�rb�r�nden farklı ancak çakışab�len ekstra-

sellüler matr�ks alt küme �çer�kler�ne bağlanırlar. Tümör progresyonu sırasında kanser hücreler� �ntegr�n ekspresyon 

paternler�n� değ�şt�r�rler, adezyonla �l�şk�l� �ntegr�nler azalırken, sağkalım m�grasyon ve prol�ferasyonla �l�şk�l� �ntegr�nler 

daha güçlen�r. Her ne kadar �ntegr�n fonks�yonu hücre t�p�ne bağımlı olsa da genelde a2b1 ve a3b1 �ntegr�nler tümör 

progresyonu �le a5b3, ab6, ve a6b4 �se hücresel prol�ferasyon ve m�grasyon �le �l�şk�l�d�r [12].

b) Proteol�t�k Enz�m Sekresyonu

Neoplast�k �nvazyonda en öneml� prote�nazlar matr�ks metalloprote�nazlardır. Bu enz�mler mal�gn neoplast�k 

hücreler tarafından salınırlar ve etraf bağ dokusunun s�nd�r�lmes�ne olanak ver�rler. Üç ana matr�ks metalloprote�naz 

a�les� bulunmaktadır.

- İntersts�yel kollejenazlar: T�p I, II ve III kollajen� yıkıma uğratır.

- Jelat�nazlar:  T�p IV kollajen ve jelat�n� yıkar

- Stromel�z�nler: T�p IV kollajen ve proteogl�kanları yıkıma uğratır.

Bu enz�mler� metalloprote�nazların doku �nh�b�törler� antagon�ze eder. Net etk� metalloprote�nazlar ve onların 

�nh�b�törler� arasındak� dengeye bağlıdır. İnvazyon çoğunlukla tümör büyümes�ne en az d�renç gösteren per�nöral alanlar 

ve vasküler lam�na g�b� doku planları boyunca gerçekleş�r. Kıkırdak ve �ntervertebral d�sklerdek� fibrokart�laj �se 

neoplast�k �nvazyona �ler� derecede d�rençl�d�r [4]. 

c) Anormal veya Artmış Hücresel Mot�l�te

M�grasyon çok basamaklı b�r süreç olup akt�n hücre �skelet�ne etk� eden pek çok reseptör ve s�nyal prote�n� a�les�n� 

�lg�lend�rmekted�r. Öndek� uçta hücreler�n matr�kse tutunmaları gerek�rken bunu �zleyen kısımda matr�ksten ayrılmaları 

ve öne g�deb�lmek �ç�n akt�n hücre �skelet�n� büzmeler� gerek�r. Otokr�n mot�l�te faktörler� g�b� tümör hücres� kökenl� 

s�tok�nler bu hareket� st�müle eder ve yönet�r. Ek olarak kollajen ve lam�n�n g�b� bazı matr�ks yıkım ürünler� ve IGFs I ve II 

g�b� bazı büyüme faktörler�n�n tümör hücreler�ne kemotakt�k akt�v�tes� bulunmaktadır. Ayrıca proteol�t�k yıkım matr�ks 

moleküller�ne bağlı büyüme faktörler�n�n salınmasına neden olmaktadır. Stromal hücreler; tümör hücreler�ndek� t�roz�n 

k�naz MET reseptörüne bağlanan hepatos�t büyüme faktörü/scatter faktör g�b� hücre mot�l�tes�n�n parakr�n etk�ley�c�ler�n� 

üretmekted�r [2].

Intravazasyon 

Tümör hücreler�n�n kana nasıl karıştığı henüz kes�n anlaşılamamıştır. Tümör büyümes� h�drostat�k basınç artışına yol 

açmaktadır, çalışmalar tümör hücres� şer�tler�n�n d�renc�n en az olduğu bölgeye yönlend�ğ�n� göstermekted�r. Ang�oge-

nez�s metastaz �ç�n b�r ön koşul g�b� gözükmekted�r ancak resm� b�r şek�lde kanıtlanmamıştır. Deneysel �ntravazasyon 

model�nde tümör hücres�n�n sağlam kan damarına g�rme �şlem�n�n akt�f b�r süreç olup ser�n ve metalloprote�naz akt�v�tes� 

gerekt�rd�ğ� saptanmıştır [13]. Normal damarlara göre tümör damarlarının �ler� derecede anormal olduğu, per�s�t sayısının 

düşük, permeab�l�tes�n�n yüksek olduğu ve bu yolla da kan damarlarına geç�ş �ç�n daha kolay b�r yol ed�nd�ğ� düşü-

nülmekted�r [14]. Lenfat�k damarlar da anormald�r ancak �ntravazasyondak� roller� tam b�l�nmemekted�r. G�r�ş yolundan 

bağımsız olarak yüksek sayıda tümör hücres� dolaşıma g�rer. Tahm�n ed�len sayı 3-4 m�yon hücre/gün/tümör gramıdır [15]. 

Per�fer�k kandak� tümör hücres� sayısı hastanın metastaz yapıp yapılmayacağının öngörülmes�nde yeterl� değ�ld�r. Ancak 

lenf nodları ve kem�k �l�ğ�ndek� d�ssem�ne tümör hücreler� metastat�k relapsla �l�şk�l�d�r [16].

Dolaşımda sağkalım

Tümör hücreler� hedef dokuda ekstravazasyona uğramadan öncel�kle dolaşım s�stem�nde sağkalmayı başarmalıdır. 

Dolaşım s�stem�ndek� tümör hücreler� �mmün saldırı, dolaşım kuvvetler� ve ano�k�se [adezyon kaybı sonrası oluşan 

apoptoz�s) maruz kalır [17]. Dolaşımdak� tümör hücreler� tehl�keden korunmak �ç�n plateletlere bağlanır, böylece 

sağkalım şansları artar [18-20] .Tümör hücreler� tromb�n, fibr�nojen, doku faktörü ve fibr�n g�b� koagülayon faktörler�ne 

bağlanarak embol� oluşturur [21]. Bu tümör embol�ler� dolaşım kuvvetler� ve �mmün saldırıya daha dayanıklı olup tek 

tümör hücreler�ne göre daha büyük metastat�k potans�yele sah�pt�r [19]. Dolaşımdak� tümör hücres� agregatları 

homot�p�k kümeler olarak adlandırılır çünkü hücresel �çer�kler� homojend�r. Plateletle �l�şk�l� olanlar �se heterot�p�k 

kümeler olarak adlandırılır ve metastat�k potans�yeller� daha yüksekt�r [18,20].
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Metastat�k süreçte apoptot�c hücre ölümüne dayanmak öneml� b�r adımdır. Öncel�kle tümör hücreler�n�n m�grasyon 

ve �nvazyon yapab�lmeler� �ç�n oks�jen �le bes�n eks�kl�ğ�ne dayanab�lmeler� gerek�r. Azalmış oks�jen ve bes�ne cevap 

olarak apoptot�k d�renç gel�şmes� p53 tümör süpresör gen�n�n kaybı, Bcl-2 a�les�n�n ant�apoptot�k kaybı �le proapoptot�k 

üyeler�n�n ekspresyonunun artışı ve h�poks� �le �ndüklenen faktörün(HIF) akt�v�tes�n�n artması �le �l�şk�l�d�r [21].

Damar dışına çıkma

Ekstravazasyon damar �nvazyonu yapmış tümör hücreler�n�n organ parank�m�ne geçmes�d�r. Trousseau’nun yıllar 

önce tanımladığı g�b� kan damarlarından sürekl� olarak endotel hücreler� dökülmekte ve tümör hücreler�n�n kolaylıkla 

bazal membran komponentler�ne tutunab�leceğ� geç�c� boşluklar oluşab�lmekted�r. Tümör m�kroçevres�ndek� 

değ�ş�kl�klerle b�rl�kte bu durumla �l�şk�l� enz�m �ndüks�yonu gerçekleşmekted�r.

Endotel hücres�ndek� P ve E selekt�nler�n tümör hücres�ne bağlanması �le �ntegr�n ve CD44 g�b� hücre-hücre 

adezyon moleküller� yoluyla tümör hücreler�n�n dokuda tutulması sağlanır [22,23]. Hücre yüzey�nde müs�n karbonh�drat 

ekspresyonunun artması kolon kanser�nde metastat�k potans�yel �le �l�şk�l�d�r [24]. Tümörün küme oluşturması ek olarak 

ades�v �nteraks�yonlar yoluyla tutulmasını da kolaylaştırır. F�bronekt�n ve lam�n�n g�b� ekstrasellüler matr�ks b�leşenler� 

tümör tutulmasını kolaylaştırır ve lam�n�n �le fibronekt�n� hedef alan pept�tler�n alınması metastaz oluşumunu azaltır [25]. 

Tümör hücreler� metastat�k lezyon fiz�ksel olarak damarı kırana kadar �ntravasküler alana yerleş�p çoğalab�l�r. Tümör 

hücreler� endotel hücres�n�n büzülmes�n� �ndükleyerek de ekstrasellüler matr�kse tutulma sağlayab�l�r [26]. Vasküler 

endotelyal growth faktör (VEGF] �se vasküler permeab�l�tey� artırır ve Src akt�vasyonu yoluyla extravazasyon sağlayab�l�r. 

Bu nedenle ant�-VEGF tedav�s� vasküler permeab�l�tey� azaltarak potans�yel olarak metastazları azaltab�l�r [27,28].

3. Metastaz Yolları

Metastaz yolları,

a)  Hematojen: Tümörden d�rene olan kan akımı yoluyla sekonder tümörün oluşması

b)  Lenfat�k: Bölgesel lenf nodlarında sekonder tümörler�n oluşması

c)  Transçölem�k: Plevral, per�kard�yal ve per�toneal kav�telere yayılım. Neoplast�k efüzyonla Sonuçlanır.

Kars�nomlar en azından başlangıçta lenfat�k yayılımı terc�h ederken sarkomların terc�h� hematojen yayılımdır ancak 

bunun �st�snaları olab�l�r, kars�nomlar da kan yoluyla metastaz yapab�l�r. Alternat�f olarak örnrğ�n cerrah� sırasında 

tümörün ek�lmes� de söz konusu olab�l�r [29].

Hematojen Metastaz

Hematojen metastazla en çok �l�şk�l� organlar karac�ğer, akc�ğer, kem�k ve bey�nd�r. Kem�k en sık akc�ğer, meme, 

böbrek, t�ro�d ve prostat kars�nomlarından metastaz alır. Metastazlar genell�kle çok sayıda �ken, metastazın köken aldığı 

pr�mer tümör genelde tekt�r. İlg�nç b�r şek�lde sol�d tümörler nad�ren �skelet kası veya dalağa metastaz yaparlar [30].

Lenfat�k metastaz

Tümör hücreler� lenf noduna a�erent lenfat�kler yoluyla ulaşır. Tümör hücreler� lenf nodunun per�fer�nden 

başlayarak �nvazyon göster�r. Metastat�k tümörler tarafından �şgal ed�len lenf nodları normalden daha sert ve büyüktür. 

Etk�lenen lenf nodu gurupları hem tümör dokusu hem de bağ dokusu reaks�yonu �le b�rb�rler�ne dolaşabal�rler. Lenf nodu 

metastazı lenfat�k akımı durdurup d�rene ett�kler� alanda ödem yapab�l�r. Kl�n�k olarak tümörler� d�rene eden lenf 

nodlarına mal�gn yorumu yapılırken d�kkatl� olunmalıdır. Çünkü yalnızca reakt�f değ�ş�kl�klere �k�nc�l olarak da büyümüş 

olab�l�rler [29].

Transçölem�k metastaz

Transçölem�k metastaz per�toneal, plevral ve per�kard�yal kav�teler� tutup buralarda efüzyona neden olab�l�r. Sıvı 

prote�nden zeng�n olup eksuda vasfındadır, fibr�n �çereb�l�r. Sıvı aynı zamanda efüzyona neden olan neoplast�k hücreler� 

de �çer�r, asp�re ed�len sıvının s�toloj�k �ncelenmes� tanı �ç�n öneml�d�r. Tümör hücreler� genell�kle kav�ten�n mezotelyal 

yüzünde nodül olarak büyür. Per�toneal efüzyonlar(as�t) abdom�nal tümörlere �k�nc�l gel�şeb�l�r, fakat genell�kle over 

tümörler�ne bağlıdır. Plevral ve per�kard�yal efüzyonlar �se çoğunlukla meme ve akc�ğer kars�nomlarının b�r sonucu olarak 

gel�ş�r [31].

4. Sonuç ve Gelecek Yaklaşımlar

Kanserl� hastaları pr�mer tümör değ�l metastat�k hastalık öldürmekted�r. Uzun dönem sağkalımda bu kadar öneml� 

olmasına rağmen metastat�k progresyona �ten öneml� genler�n ve yolakların anlaşılab�lmes� yavaş sey�r gösterm�şt�r. 

Bunun nedenler� arasında �nsandak� metastat�k sürec� yansıtacak hayvan modeller�n�n yeters�z oluşu, spes�fik olarak 

tümör büyümes�n� etk�leyen genler�n saptanab�lmes�n�n yeters�zl�ğ�, konak �le metastat�k tümör arası etk�leş�mler�n 

karmaşıklığı sayılab�l�r. Yakın zamandak� çalışmalarda metastat�k progresyona yol açan pek çok hücresel ve moleküler 

faktör aydınlatılmıştır. Metastaz hakkında b�lg�ler�m�z ancak daha da der�nleşt�ğ�nde kanserle mücadelem�z etk�n Sonuç 

verecekt�r.
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Metastat�k süreçte apoptot�c hücre ölümüne dayanmak öneml� b�r adımdır. Öncel�kle tümör hücreler�n�n m�grasyon 

ve �nvazyon yapab�lmeler� �ç�n oks�jen �le bes�n eks�kl�ğ�ne dayanab�lmeler� gerek�r. Azalmış oks�jen ve bes�ne cevap 

olarak apoptot�k d�renç gel�şmes� p53 tümör süpresör gen�n�n kaybı, Bcl-2 a�les�n�n ant�apoptot�k kaybı �le proapoptot�k 

üyeler�n�n ekspresyonunun artışı ve h�poks� �le �ndüklenen faktörün(HIF) akt�v�tes�n�n artması �le �l�şk�l�d�r [21].

Damar dışına çıkma

Ekstravazasyon damar �nvazyonu yapmış tümör hücreler�n�n organ parank�m�ne geçmes�d�r. Trousseau’nun yıllar 

önce tanımladığı g�b� kan damarlarından sürekl� olarak endotel hücreler� dökülmekte ve tümör hücreler�n�n kolaylıkla 

bazal membran komponentler�ne tutunab�leceğ� geç�c� boşluklar oluşab�lmekted�r. Tümör m�kroçevres�ndek� 

değ�ş�kl�klerle b�rl�kte bu durumla �l�şk�l� enz�m �ndüks�yonu gerçekleşmekted�r.

Endotel hücres�ndek� P ve E selekt�nler�n tümör hücres�ne bağlanması �le �ntegr�n ve CD44 g�b� hücre-hücre 

adezyon moleküller� yoluyla tümör hücreler�n�n dokuda tutulması sağlanır [22,23]. Hücre yüzey�nde müs�n karbonh�drat 

ekspresyonunun artması kolon kanser�nde metastat�k potans�yel �le �l�şk�l�d�r [24]. Tümörün küme oluşturması ek olarak 
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tümör tutulmasını kolaylaştırır ve lam�n�n �le fibronekt�n� hedef alan pept�tler�n alınması metastaz oluşumunu azaltır [25]. 

Tümör hücreler� metastat�k lezyon fiz�ksel olarak damarı kırana kadar �ntravasküler alana yerleş�p çoğalab�l�r. Tümör 

hücreler� endotel hücres�n�n büzülmes�n� �ndükleyerek de ekstrasellüler matr�kse tutulma sağlayab�l�r [26]. Vasküler 

endotelyal growth faktör (VEGF] �se vasküler permeab�l�tey� artırır ve Src akt�vasyonu yoluyla extravazasyon sağlayab�l�r. 

Bu nedenle ant�-VEGF tedav�s� vasküler permeab�l�tey� azaltarak potans�yel olarak metastazları azaltab�l�r [27,28].
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bunun �st�snaları olab�l�r, kars�nomlar da kan yoluyla metastaz yapab�l�r. Alternat�f olarak örnrğ�n cerrah� sırasında 

tümörün ek�lmes� de söz konusu olab�l�r [29].

Hematojen Metastaz

Hematojen metastazla en çok �l�şk�l� organlar karac�ğer, akc�ğer, kem�k ve bey�nd�r. Kem�k en sık akc�ğer, meme, 

böbrek, t�ro�d ve prostat kars�nomlarından metastaz alır. Metastazlar genell�kle çok sayıda �ken, metastazın köken aldığı 

pr�mer tümör genelde tekt�r. İlg�nç b�r şek�lde sol�d tümörler nad�ren �skelet kası veya dalağa metastaz yaparlar [30].

Lenfat�k metastaz

Tümör hücreler� lenf noduna a�erent lenfat�kler yoluyla ulaşır. Tümör hücreler� lenf nodunun per�fer�nden 

başlayarak �nvazyon göster�r. Metastat�k tümörler tarafından �şgal ed�len lenf nodları normalden daha sert ve büyüktür. 

Etk�lenen lenf nodu gurupları hem tümör dokusu hem de bağ dokusu reaks�yonu �le b�rb�rler�ne dolaşabal�rler. Lenf nodu 

metastazı lenfat�k akımı durdurup d�rene ett�kler� alanda ödem yapab�l�r. Kl�n�k olarak tümörler� d�rene eden lenf 

nodlarına mal�gn yorumu yapılırken d�kkatl� olunmalıdır. Çünkü yalnızca reakt�f değ�ş�kl�klere �k�nc�l olarak da büyümüş 

olab�l�rler [29].
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prote�nden zeng�n olup eksuda vasfındadır, fibr�n �çereb�l�r. Sıvı aynı zamanda efüzyona neden olan neoplast�k hücreler� 

de �çer�r, asp�re ed�len sıvının s�toloj�k �ncelenmes� tanı �ç�n öneml�d�r. Tümör hücreler� genell�kle kav�ten�n mezotelyal 

yüzünde nodül olarak büyür. Per�toneal efüzyonlar(as�t) abdom�nal tümörlere �k�nc�l gel�şeb�l�r, fakat genell�kle over 

tümörler�ne bağlıdır. Plevral ve per�kard�yal efüzyonlar �se çoğunlukla meme ve akc�ğer kars�nomlarının b�r sonucu olarak 

gel�ş�r [31].

4. Sonuç ve Gelecek Yaklaşımlar

Kanserl� hastaları pr�mer tümör değ�l metastat�k hastalık öldürmekted�r. Uzun dönem sağkalımda bu kadar öneml� 
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karmaşıklığı sayılab�l�r. Yakın zamandak� çalışmalarda metastat�k progresyona yol açan pek çok hücresel ve moleküler 
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ÖZET

Mal�gn�te, hücreler�n kontrolsüz çoğalması sonucunda meydana gelmekted�r. Genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n 

b�r�k�m�, normal doku ve organlarda mal�gn�te gel�ş�m�nde etk�l� olmaktadır. İnsan vücudunda bulunan ortalama 3x1012 

hücren�n yaşam döngüsü sırasında meydana gelen genet�k değ�ş�kl�kler�n önlenmes� ve onarılması �ç�n nükleot�d düze-

y�nde (nükleot�d �nstab�l�tes�), m�krosatell�t düzey�nde (m�krosatell�t �nstab�l�tes�) ve kromozom düzey�nde (kromozom 

�nstab�l�tes�) tam�r mekan�zmaları mevcuttur. 3.2 m�lyar bazdan oluşan �nsan genomunun repl�kasyonu sırasında meydana 

gelen hataların ardından devreye g�ren yanlış eşleşme tam�r�, nükleot�d eks�zyon tam�r� ve baz eks�zyon tam�r� oluşan 

hataları düzeltme fonks�yonuna sah�pt�r. M�krosatell�t �nstab�l�tes� (MSI), kanser hücreler�n�n DNA yapısındak� m�kro-

satell�t bölgeler�n, aynı b�rey�n normal hücreler�nde var olan m�krosatell�t bölgeler�nden farklılık gösterd�ğ� durumdur. 

Kromozom yapısındak� anöplo�d�ler, ampl�fikasyonlar, delesyonlar, translokasyonlar ve �nvers�yonlar da genet�k stab�l�tey� 

bozmaktadır. Ep�genet�k açıdan �se, h�ston kuyruklarının post-translasyonel mod�fikasyonları ve DNA’nın met�lasyonu 

veya demet�lasyonu da genomun korunmasını etk�lemekted�r. Tüm bu mekan�zmaların aksaması hal�nde, genom�k 

korunma etk�lenerek, genom�k �nstab�l�te oluşur, hücren�n programlı hücre ölümüne (apoptoz�s) g�tmes� engellen�r. 

Anahtar Kel�meler: Genom�k �nstab�l�te, mal�gn�te, kanser.

ABSTRACT

Mal�gnancy occurs as a result of uncontrolled prol�ferat�on of cells. The accumulat�on of genet�c and ep�genet�c 

changes �s e�ect�ve �n the development of mal�gnancy �n normal t�ssues and organs. There are repa�r mechan�sms at the 

nucleot�de level (nucleot�de �nstab�l�ty), m�crosatell�te level (m�crosatell�te �nstab�l�ty) and chromosome level (chromosome 

�nstab�l�ty) to prevent and repa�r the genet�c changes that occur dur�ng the l�fe cycle of an average of 3x1012 cells �n the 

human organ�sm. Follow�ng errors that occur dur�ng repl�cat�on of the human genome cons�st�ng of 3.2 b�ll�on bases; 

m�smatch repa�r, nucleot�de exc�s�on repa�r and base exc�s�on repa�r have the funct�on of correct�ng errors. M�crosatel�te 

Instab�l�ty (MSI) �s the case where m�crosatell�te reg�ons of the DNA structure of cancer cells d��er from the m�crosatell�te 

reg�ons that are present �n normal cells of the same �nd�v�dual. Aneuplo�d�es, ampl�ficat�ons, delet�ons, translocat�ons, and 

�nvers�ons �n chromosome structure also �mpa�r genet�c stab�l�ty. Ep�genet�cally, post-translat�onal mod�ficat�ons of 

h�stone ta�ls and methylat�on or demethylat�on of DNA also a�ect the protect�on of the genome. In the event of d�srupt�on of 

all these mechan�sms, genom�c protect�on �s a�ected, genom�c �nstab�l�ty occurs, and the cell �s prevented from go�ng to 

programmed cell death (apoptos�s).
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ve b�r o kadarı da apoptoz�se g�tmekted�r. 3.2 m�lyar bazdan oluşan �nsan genomunun repl�kasyonu sırasında meydana ge-

len hataların ardından devreye g�ren yanlış eşleşme tam�r genler� (m�smatch repa�r genes – MMR) yanlış eşleşmey� düzelt-

me fonks�yonuna sah�pt�r. M�krosatel�t İnstab�l�tes� (MSI), kanser hücreler�n�n DNA yapısındak� m�krosatell�t bölgeler�n, aynı 

b�rey�n normal hücreler�nde var olan m�krosatell�t bölgeler�nden farklılık gösterd�ğ� durumdur. Bu �nstab�l�te, DNA repl�kas-

yonu esnasında DNA'da oluşan hasarların sebeb�yet verd�ğ� onarım mekan�zmasındak� bozukluklardan kaynaklanmaktadır. 

Kromozom yapısındak� anöplo�d�ler, ampl�fikasyonlar, delesyonlar, translokasyonlar ve �nvers�yonlar genet�k stab�l�tey� 

bozmaktadır. Ep�genet�k açıdan �se, h�ston kuyruklarının post-translasyonel mod�fikasyonları ve DNA’nın met�lasyonu veya 

demet�lasyonu da genomun korunmasını etk�lemekted�r. Tüm bu mekan�zmaların aksaması hal�nde, genom�k korunma 

etk�lenerek, genom�k �nstab�l�te oluşur, hücren�n programlı hücre ölümüne (apoptoz�s) g�tmes� engellen�r.

2. Nükleot�d İnstab�l�tes�

2.1. DNA Hasar Tam�r Mekan�zmaları

Genomun sağlığı ve bütünlüğü, farklı t�plerde DNA hasarlarına neden olan ultrav�yole ışınlar, radyoakt�f X-ışınları, 

k�myasal maruz�yetler� g�b� d�ğer çevresel ajanlar �le sürekl� tehd�t altındadır. Hücre �ç� metabol�zmanın yan ürünler� 

olarak üret�len serbest oks�jen rad�kaller� g�b� endojen ajanlar da ayrıca DNA hasarına neden olmaktadır. Ultrav�yole 

ışınların neden olduğu s�klobütan ve p�r�m�d�n d�merler� dermatoloj�k mal�gn�teler�n gel�ş�m� �le bağlantılıdır. S�splat�n ve 

alk�lley�c� ajanlar g�b� kemoterapöt�k ajanlar �se DNA’da ç�ft z�nc�r kırıklarına ve z�nc�r �ç� çapraz bağların oluşumuna 

neden olmaktadır. Reakt�f oks�jen rad�kaller�n�n neden olduğu b�rçok oks�dat�f DNA hasarı tanımlanmıştır.

Hücre �ç� süreçler ve mekan�zmalar, DNA hasarının onarımında öneml� rol oynamaktadır. DNA d�z�s� üzer�ndek� yanlış 

eşleşm�ş veya hatalı bazı tanıyarak tam�r�n� sağlayan üç temel b�yok�myasal yolak vardır. Bunlar nükleot�d eks�zyon tam�r�, 

baz eks�zyon tam�r� ve yanlış eşleşme tam�r� yolakları olup, her b�r� farklı DNA hasarı �ç�n spes�fik �şlev görmekted�r.

 

a. Yanlış Eşleşme Tam�r�

Yanlış eşleşme tam�r mekan�zması, DNA repl�kasyonu sırasında meydana gelen noktasal düzeydek� yanlış eşleş-

meler� düzelt�r, repl�kasyon ve rekomb�nasyon �şlemler� sırasında ortaya çıkan �nsers�yon-delesyon loplarının uzaklaş-

tırılmasını sağlar, bölünmekte olan hücreler� kalıcı hasarlardan korur. Bu mekan�zma Escher�ch�a Col�’den �nsanlara kadar 

oldukça korunan b�r onarım mekan�zmasıdır. Yanlış eşleşme tam�r mekan�zması bozulduğu takt�rde, repl�kasyon kaynaklı 

spontan mutasyon yükü artar ve bunun sonucunda hered�ter veya sporad�k kanserlere zem�n hazırlanır [1].

Yanlış eşleşen bazların tanınması, hata �çeren z�nc�r�n parçalanması, boşluğun DNA l�gaz I tarafından doldurulması 

basamaklarından oluşur [2]. Mekan�zmanın çalışması �ç�n en az altı farklı prote�n gerekmekted�r. MSH prote�nler�, hasarlı 

z�nc�r�n kopyalanmasını önlemek ve tek z�nc�r kırıklarını tam�r etmek amacıyla repl�kasyon fazı sırasında DNA d�z�s�ndek� 

hataları tanımlamaktadır. Yanlış eşleşmen�n tesp�t� �ç�n, MSH2 prote�n� MSH6 veya MSH3 �le heterod�mer yapısı oluşturur. 

Bu mekan�zma sırasında ATP kullanılır [3]. MLH1 ve PMS2 heterod�mer yapısı (ya da MLH1-MLH3 ya da MLH1-PMS1), yanlış 

eşleşme tam�r mekan�zması �ç�n gerekl� olan d�ğer prote�nler ve yanlış eşleşme tanıma kompleks� arasındak� etk�leş�m� 

koord�ne eder. Tam�re katılan d�ğer prote�nler �se PCNA (prol�ferat�ng cell nuclear ant�gen), DNA pol�merazlar, 

ekzonükleazlar, repl�kasyon faktörler� ve hel�kazları kapsamaktadır [4].

b. Nükleot�d Eks�zyon Tam�r�

Nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zması genel olarak; hasarın tanınması, ç�ft yönlü kesme, hasarı �çeren 

ol�gonükleot�d parçanın kes�p çıkartılarak uzaklaştırılması ve en sonunda da onarım yapılan yerde oluşan eks�k bölgen�n 

DNA pol�meraz tarafından doldurulması ve oluşan çent�ğ�n l�gasyonu �le DNA ç�ft z�nc�r�n�n bütünlüğünün tamamlanması 

basamaklarından oluşmaktadır [5]. Eks�zyon onarım mekan�zması, transkr�ps�yon �şlem�n�n devam etmekte olduğu DNA 

d�z�s�nde daha hızlı çalışır. Bu �şleme transkr�ps�yona kenetlenm�ş onarım mekan�zması (Transcr�pt�on - Coupled Repa�r, 

TCR) den�r [6]. Transkr�ps�yona kenetlenm�ş onarım mekan�zması �le nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zması arasında 

sadece DNA hasarının tesp�t ed�ld�ğ� basamak açısından fark vardır [5]. RNA pol�meraz II, hasarlı DNA bölges�ne 

geld�ğ�nde durur. Transkr�ps�yona kenetlenm�ş onarım mekan�zmasının çalışması �ç�n, kseroderma p�gmentosumda 

tanımlanmış yed� komplementasyon faktöründen XPC har�c�ndek� prote�nler ve Cockayne sendromu grup A ve B (CSA, 

CSB) prote�nler�n�n varlığı gerekmekted�r [7].

Nükleot�d eks�zyon onarım mekan�zmasındak� bozukluklar kanser gel�ş�m�, yaşlanma, çeş�tl� kalıtsal ve 

nörodejenerat�f bozukluklara zem�n hazırlar. Nükleot�d eks�zyon onarım mekan�zmasındak� aksaklıklardan kaynaklanan 

genet�k geç�şl� sendrom�k hastalıklar: Kseroderma p�gmentosum, Cockayne sendromu ve tr�kot�yod�strofid�r.

Kseroderma p�gmentozum fotosens�v�te, erken yaşlanma bel�rt�ler�, ep�tel ve sol�d doku mal�gn�teler� sıklığında 

artış, b�r kısım hastalarda da nöroloj�k bulgular �le seyreden, otozomal reses�f geç�şl� b�r hastalıktır. Der�de parşömen 

kağıdı benzer� görünüm (kseroderma) ve ç�ller�n varlığı (p�gmentozum) tanı �ç�n karakter�st�kt�r. Hastalarda c�lt 

kanserler� sıklığı normal populasyona göre 1000 kattan daha fazla gözlenmekted�r. Ayrıca sol�d doku kanserler� sıklığında 

da 10-20 kat artış olduğu rapor ed�lmekted�r [8]. Kseroderma p�gmentozum’da tanımlanmış yed� komplementasyon 

grubundan (XPA, XPB, XPC, XPD, XPE, XPF, XPG) her b�r� nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zmasının farklı basamaklarında 

hasara neden olab�lmekted�r. XPA, XPC, XPD ve XPG genler�n�n mutasyonları daha ş�ddetl� fenot�ple �l�şk�l�d�r [9].

Cockayne sendromu grup A (ERCC8) ve B (ERCC6) genler�nden herhang� b�r�ndek� mutasyonlar transkr�ps�yona 

kenetlenm�ş onarım mekan�zmasında bozuklukla seyreden otozomal reses�f kalıtımlı Cockayne sendromuna neden 

olmaktadır. Hastalığın karakter�st�k bulguları global gel�şme ger�l�ğ�, m�krosefal�, kaşekt�k cücel�k, bazal gangl�yonlarda 

kals�fikasyonlar, h�poton�, pr�mer dem�yel�n�zasyon, p�gmenter ret�nopat�, s�n�rsel t�pte �ş�tme kaybı, erken yaşlanma ve 

fotosens�t�v�ted�r. M�kroretrognat�, kondüler d�splaz�, ol�godont�a g�b� ağız ve d�ş anomal�ler� de sendrom �le �l�şk�l�d�r. 

Hastalık, �lerley�c� kl�n�ğe sah�pt�r, bulgular ve bulguların ş�ddet� zamanla artmaktadır [10]. Hasta b�reylerde kseroderma 

p�gmentosumdan farklı olarak kseroz�s bulgusu gözlenmeyeb�l�r. Cockayne sendromunda ultrav�yole ışınlara karşı 

hassas�yet artışı olmasına rağmen c�lt mal�gn�teler�n�n sıklığında artış b�ld�r�lmem�şt�r [8].

Nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zmasındak� hasardan kaynaklanan b�r d�ğer otozomal reses�f hastalık �se 

tr�kot�yod�strofid�r. Tr�kot�yod�strofi sülfür �çer�ğ�n�n azalması sonucu sülfür �çeren matr�ks prote�nler�n�n azalması veya 

yok olmasından kaynaklanan saç kırılmaları, �kt�yoz�s ve global gel�şme ger�l�ğ� �le karakter�ze b�r hastalıktır. Bu bulgulara 

spast�s�te, h�perrefleks�, tremor ve ataks�, nöron m�yel�n yapısında bozukluklar, fert�l�tede azalma ve �skelet anomal�ler� 

de eşl�k edeb�l�r. Erken yaşlanma bulguları bu hastalıkta da görülmekted�r. Vakaların b�r kısmında fotosens�v�te ve buna 

bağlı er�temler mevcuttur. Ektoderm ve nöroendoderm kökenl� organ anomal�ler� de görüleb�l�r. Moleküler genet�k 

çalışmalarda, transkr�ps�yon faktörü IIH (TFIIH) kompleks�ne a�t tr�kot�yod�strofi-A (TFB5) �le XPB ve XPD genler�ndek� 

mutasyonların hastalığa sebep olduğu b�ld�r�lm�şt�r [8, 11].

Kanserler�n moleküler patoloj�s�n�n ve etk�leş�m yolaklarının bel�rlen�p, yen� tedav� stratej�ler�n�n oluşturulmasında 

bu sendromların aydınlatılması önem arz etmekted�r. L�teratürdek� çalışmalarda sağlıklı b�reylerdek� nükleot�d eks�zyon 

tam�r kapas�tes�ndek� varyasyonların, mal�gn�telere yatkınlık gel�ş�m�nde etk�l� olduğu düşünülmekted�r [12]. DNA onarım 

mekan�zmalarının etk�nl�ğ�ndek� artışın kemoterapöt�k �laçlar ve radyoterap�ye d�renç gel�ş�m�nde rol oynadığı 

bel�rt�lmekted�r. Özell�kle plat�num grubu �laçların etk�nl�ğ� sırasında oluşturduğu DNA hasarları genell�kle nükleot�d 

eks�zyon tam�r� �le onarılmaktadır. Bu durum nükleot�d eks�zyon tam�r� �le plat�num grubu kemoterapöt�kler�n tedav� 

etk�nl�ğ� arasında b�r �l�şk� olab�leceğ�n� düşündürmekted�r [13]. 

c. Baz Eks�zyon Tam�r�

Alk�lasyon, deam�nasyon, oks�dasyon ve DNA repl�kasyon hatalarından kaynaklanan küçük DNA mod�fikasyonları 

baz eks�zyon tam�r mekan�zması �le tam�r ed�lmekted�r. Baz eks�zyon tam�r mekan�zması DNA gl�koz�laz, AP endonukleaz 

ya da AP DNA l�yaz, DNA pol�meraz ve DNA l�gazı �çeren enz�mler �le çalışmaktadır. Kısa yamalı (short-patch) baz eks�zyon 

tam�r� (SP-BER) ve uzun yamalı (long-patch) baz eks�zyon tam�r� (LP-BER) olmak üzere �k� ayrı alt yolak bulunur [14]. SP-

BER, tek nükleot�d değ�ş�m� yaparken, LP-BER �le 2-8 c�varı nükleot�d�n l�gasyonu ve eks�zyonu gerçekleş�r. Her �k� baz 

eks�zyon tam�r t�p�nde de �lk basamakta tam�r, baz düzey�ndek� hatalara spes�fik tek fonks�yonlu (uras�l-DNA gl�koz�laz ve 

N-met�lpür�n-DNA gl�koz�laz g�b�) ya da mult�-fonks�yonel DNA gl�koz�lazlar (8-oksoguan�n DNA gl�koz�laz, mut g 
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ve b�r o kadarı da apoptoz�se g�tmekted�r. 3.2 m�lyar bazdan oluşan �nsan genomunun repl�kasyonu sırasında meydana ge-

len hataların ardından devreye g�ren yanlış eşleşme tam�r genler� (m�smatch repa�r genes – MMR) yanlış eşleşmey� düzelt-

me fonks�yonuna sah�pt�r. M�krosatel�t İnstab�l�tes� (MSI), kanser hücreler�n�n DNA yapısındak� m�krosatell�t bölgeler�n, aynı 

b�rey�n normal hücreler�nde var olan m�krosatell�t bölgeler�nden farklılık gösterd�ğ� durumdur. Bu �nstab�l�te, DNA repl�kas-

yonu esnasında DNA'da oluşan hasarların sebeb�yet verd�ğ� onarım mekan�zmasındak� bozukluklardan kaynaklanmaktadır. 

Kromozom yapısındak� anöplo�d�ler, ampl�fikasyonlar, delesyonlar, translokasyonlar ve �nvers�yonlar genet�k stab�l�tey� 

bozmaktadır. Ep�genet�k açıdan �se, h�ston kuyruklarının post-translasyonel mod�fikasyonları ve DNA’nın met�lasyonu veya 

demet�lasyonu da genomun korunmasını etk�lemekted�r. Tüm bu mekan�zmaların aksaması hal�nde, genom�k korunma 

etk�lenerek, genom�k �nstab�l�te oluşur, hücren�n programlı hücre ölümüne (apoptoz�s) g�tmes� engellen�r.

2. Nükleot�d İnstab�l�tes�

2.1. DNA Hasar Tam�r Mekan�zmaları

Genomun sağlığı ve bütünlüğü, farklı t�plerde DNA hasarlarına neden olan ultrav�yole ışınlar, radyoakt�f X-ışınları, 

k�myasal maruz�yetler� g�b� d�ğer çevresel ajanlar �le sürekl� tehd�t altındadır. Hücre �ç� metabol�zmanın yan ürünler� 

olarak üret�len serbest oks�jen rad�kaller� g�b� endojen ajanlar da ayrıca DNA hasarına neden olmaktadır. Ultrav�yole 

ışınların neden olduğu s�klobütan ve p�r�m�d�n d�merler� dermatoloj�k mal�gn�teler�n gel�ş�m� �le bağlantılıdır. S�splat�n ve 

alk�lley�c� ajanlar g�b� kemoterapöt�k ajanlar �se DNA’da ç�ft z�nc�r kırıklarına ve z�nc�r �ç� çapraz bağların oluşumuna 

neden olmaktadır. Reakt�f oks�jen rad�kaller�n�n neden olduğu b�rçok oks�dat�f DNA hasarı tanımlanmıştır.

Hücre �ç� süreçler ve mekan�zmalar, DNA hasarının onarımında öneml� rol oynamaktadır. DNA d�z�s� üzer�ndek� yanlış 

eşleşm�ş veya hatalı bazı tanıyarak tam�r�n� sağlayan üç temel b�yok�myasal yolak vardır. Bunlar nükleot�d eks�zyon tam�r�, 

baz eks�zyon tam�r� ve yanlış eşleşme tam�r� yolakları olup, her b�r� farklı DNA hasarı �ç�n spes�fik �şlev görmekted�r.

 

a. Yanlış Eşleşme Tam�r�

Yanlış eşleşme tam�r mekan�zması, DNA repl�kasyonu sırasında meydana gelen noktasal düzeydek� yanlış eşleş-

meler� düzelt�r, repl�kasyon ve rekomb�nasyon �şlemler� sırasında ortaya çıkan �nsers�yon-delesyon loplarının uzaklaş-

tırılmasını sağlar, bölünmekte olan hücreler� kalıcı hasarlardan korur. Bu mekan�zma Escher�ch�a Col�’den �nsanlara kadar 

oldukça korunan b�r onarım mekan�zmasıdır. Yanlış eşleşme tam�r mekan�zması bozulduğu takt�rde, repl�kasyon kaynaklı 

spontan mutasyon yükü artar ve bunun sonucunda hered�ter veya sporad�k kanserlere zem�n hazırlanır [1].

Yanlış eşleşen bazların tanınması, hata �çeren z�nc�r�n parçalanması, boşluğun DNA l�gaz I tarafından doldurulması 

basamaklarından oluşur [2]. Mekan�zmanın çalışması �ç�n en az altı farklı prote�n gerekmekted�r. MSH prote�nler�, hasarlı 

z�nc�r�n kopyalanmasını önlemek ve tek z�nc�r kırıklarını tam�r etmek amacıyla repl�kasyon fazı sırasında DNA d�z�s�ndek� 

hataları tanımlamaktadır. Yanlış eşleşmen�n tesp�t� �ç�n, MSH2 prote�n� MSH6 veya MSH3 �le heterod�mer yapısı oluşturur. 

Bu mekan�zma sırasında ATP kullanılır [3]. MLH1 ve PMS2 heterod�mer yapısı (ya da MLH1-MLH3 ya da MLH1-PMS1), yanlış 

eşleşme tam�r mekan�zması �ç�n gerekl� olan d�ğer prote�nler ve yanlış eşleşme tanıma kompleks� arasındak� etk�leş�m� 

koord�ne eder. Tam�re katılan d�ğer prote�nler �se PCNA (prol�ferat�ng cell nuclear ant�gen), DNA pol�merazlar, 

ekzonükleazlar, repl�kasyon faktörler� ve hel�kazları kapsamaktadır [4].

b. Nükleot�d Eks�zyon Tam�r�

Nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zması genel olarak; hasarın tanınması, ç�ft yönlü kesme, hasarı �çeren 

ol�gonükleot�d parçanın kes�p çıkartılarak uzaklaştırılması ve en sonunda da onarım yapılan yerde oluşan eks�k bölgen�n 

DNA pol�meraz tarafından doldurulması ve oluşan çent�ğ�n l�gasyonu �le DNA ç�ft z�nc�r�n�n bütünlüğünün tamamlanması 

basamaklarından oluşmaktadır [5]. Eks�zyon onarım mekan�zması, transkr�ps�yon �şlem�n�n devam etmekte olduğu DNA 

d�z�s�nde daha hızlı çalışır. Bu �şleme transkr�ps�yona kenetlenm�ş onarım mekan�zması (Transcr�pt�on - Coupled Repa�r, 

TCR) den�r [6]. Transkr�ps�yona kenetlenm�ş onarım mekan�zması �le nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zması arasında 

sadece DNA hasarının tesp�t ed�ld�ğ� basamak açısından fark vardır [5]. RNA pol�meraz II, hasarlı DNA bölges�ne 

geld�ğ�nde durur. Transkr�ps�yona kenetlenm�ş onarım mekan�zmasının çalışması �ç�n, kseroderma p�gmentosumda 

tanımlanmış yed� komplementasyon faktöründen XPC har�c�ndek� prote�nler ve Cockayne sendromu grup A ve B (CSA, 

CSB) prote�nler�n�n varlığı gerekmekted�r [7].

Nükleot�d eks�zyon onarım mekan�zmasındak� bozukluklar kanser gel�ş�m�, yaşlanma, çeş�tl� kalıtsal ve 

nörodejenerat�f bozukluklara zem�n hazırlar. Nükleot�d eks�zyon onarım mekan�zmasındak� aksaklıklardan kaynaklanan 

genet�k geç�şl� sendrom�k hastalıklar: Kseroderma p�gmentosum, Cockayne sendromu ve tr�kot�yod�strofid�r.

Kseroderma p�gmentozum fotosens�v�te, erken yaşlanma bel�rt�ler�, ep�tel ve sol�d doku mal�gn�teler� sıklığında 

artış, b�r kısım hastalarda da nöroloj�k bulgular �le seyreden, otozomal reses�f geç�şl� b�r hastalıktır. Der�de parşömen 

kağıdı benzer� görünüm (kseroderma) ve ç�ller�n varlığı (p�gmentozum) tanı �ç�n karakter�st�kt�r. Hastalarda c�lt 

kanserler� sıklığı normal populasyona göre 1000 kattan daha fazla gözlenmekted�r. Ayrıca sol�d doku kanserler� sıklığında 

da 10-20 kat artış olduğu rapor ed�lmekted�r [8]. Kseroderma p�gmentozum’da tanımlanmış yed� komplementasyon 

grubundan (XPA, XPB, XPC, XPD, XPE, XPF, XPG) her b�r� nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zmasının farklı basamaklarında 

hasara neden olab�lmekted�r. XPA, XPC, XPD ve XPG genler�n�n mutasyonları daha ş�ddetl� fenot�ple �l�şk�l�d�r [9].

Cockayne sendromu grup A (ERCC8) ve B (ERCC6) genler�nden herhang� b�r�ndek� mutasyonlar transkr�ps�yona 

kenetlenm�ş onarım mekan�zmasında bozuklukla seyreden otozomal reses�f kalıtımlı Cockayne sendromuna neden 

olmaktadır. Hastalığın karakter�st�k bulguları global gel�şme ger�l�ğ�, m�krosefal�, kaşekt�k cücel�k, bazal gangl�yonlarda 

kals�fikasyonlar, h�poton�, pr�mer dem�yel�n�zasyon, p�gmenter ret�nopat�, s�n�rsel t�pte �ş�tme kaybı, erken yaşlanma ve 

fotosens�t�v�ted�r. M�kroretrognat�, kondüler d�splaz�, ol�godont�a g�b� ağız ve d�ş anomal�ler� de sendrom �le �l�şk�l�d�r. 

Hastalık, �lerley�c� kl�n�ğe sah�pt�r, bulgular ve bulguların ş�ddet� zamanla artmaktadır [10]. Hasta b�reylerde kseroderma 

p�gmentosumdan farklı olarak kseroz�s bulgusu gözlenmeyeb�l�r. Cockayne sendromunda ultrav�yole ışınlara karşı 

hassas�yet artışı olmasına rağmen c�lt mal�gn�teler�n�n sıklığında artış b�ld�r�lmem�şt�r [8].

Nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zmasındak� hasardan kaynaklanan b�r d�ğer otozomal reses�f hastalık �se 

tr�kot�yod�strofid�r. Tr�kot�yod�strofi sülfür �çer�ğ�n�n azalması sonucu sülfür �çeren matr�ks prote�nler�n�n azalması veya 

yok olmasından kaynaklanan saç kırılmaları, �kt�yoz�s ve global gel�şme ger�l�ğ� �le karakter�ze b�r hastalıktır. Bu bulgulara 

spast�s�te, h�perrefleks�, tremor ve ataks�, nöron m�yel�n yapısında bozukluklar, fert�l�tede azalma ve �skelet anomal�ler� 

de eşl�k edeb�l�r. Erken yaşlanma bulguları bu hastalıkta da görülmekted�r. Vakaların b�r kısmında fotosens�v�te ve buna 

bağlı er�temler mevcuttur. Ektoderm ve nöroendoderm kökenl� organ anomal�ler� de görüleb�l�r. Moleküler genet�k 

çalışmalarda, transkr�ps�yon faktörü IIH (TFIIH) kompleks�ne a�t tr�kot�yod�strofi-A (TFB5) �le XPB ve XPD genler�ndek� 

mutasyonların hastalığa sebep olduğu b�ld�r�lm�şt�r [8, 11].

Kanserler�n moleküler patoloj�s�n�n ve etk�leş�m yolaklarının bel�rlen�p, yen� tedav� stratej�ler�n�n oluşturulmasında 

bu sendromların aydınlatılması önem arz etmekted�r. L�teratürdek� çalışmalarda sağlıklı b�reylerdek� nükleot�d eks�zyon 

tam�r kapas�tes�ndek� varyasyonların, mal�gn�telere yatkınlık gel�ş�m�nde etk�l� olduğu düşünülmekted�r [12]. DNA onarım 

mekan�zmalarının etk�nl�ğ�ndek� artışın kemoterapöt�k �laçlar ve radyoterap�ye d�renç gel�ş�m�nde rol oynadığı 

bel�rt�lmekted�r. Özell�kle plat�num grubu �laçların etk�nl�ğ� sırasında oluşturduğu DNA hasarları genell�kle nükleot�d 

eks�zyon tam�r� �le onarılmaktadır. Bu durum nükleot�d eks�zyon tam�r� �le plat�num grubu kemoterapöt�kler�n tedav� 

etk�nl�ğ� arasında b�r �l�şk� olab�leceğ�n� düşündürmekted�r [13]. 

c. Baz Eks�zyon Tam�r�

Alk�lasyon, deam�nasyon, oks�dasyon ve DNA repl�kasyon hatalarından kaynaklanan küçük DNA mod�fikasyonları 

baz eks�zyon tam�r mekan�zması �le tam�r ed�lmekted�r. Baz eks�zyon tam�r mekan�zması DNA gl�koz�laz, AP endonukleaz 

ya da AP DNA l�yaz, DNA pol�meraz ve DNA l�gazı �çeren enz�mler �le çalışmaktadır. Kısa yamalı (short-patch) baz eks�zyon 

tam�r� (SP-BER) ve uzun yamalı (long-patch) baz eks�zyon tam�r� (LP-BER) olmak üzere �k� ayrı alt yolak bulunur [14]. SP-

BER, tek nükleot�d değ�ş�m� yaparken, LP-BER �le 2-8 c�varı nükleot�d�n l�gasyonu ve eks�zyonu gerçekleş�r. Her �k� baz 

eks�zyon tam�r t�p�nde de �lk basamakta tam�r, baz düzey�ndek� hatalara spes�fik tek fonks�yonlu (uras�l-DNA gl�koz�laz ve 

N-met�lpür�n-DNA gl�koz�laz g�b�) ya da mult�-fonks�yonel DNA gl�koz�lazlar (8-oksoguan�n DNA gl�koz�laz, mut g 
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homolog vs) tarafından başlatılab�l�r. İnsanda 12’den fazla DNA gl�koz�laz enz�m t�p� tanımlanmıştır. Gl�koz�laz enz�mler�, 

abaz�k bölge oluşturmak ve baz yapısını serbest bırakmak �ç�n, mod�fiye baz ve şeker arasındak� N-gl�koz�d�k bağın 

h�drol�z�n� katal�zler. Radyasyon ve k�myasal maruz�yet� �le de spontan olarak abaz�k bölge oluşab�lmekted�r [15, 16]. 

Sonrak� aşamada, LP-BER’de APE1 endonükleaz veya SP-BER’de �se gl�koz�laz �l�şk�l� b-l�yaz tarafından bu bölgede b�r 

çent�k oluşturulur ve abaz�k bölgeye komşu b�r 3’-OH ucu meydana get�r�l�r. Boş kalan bölgeler, SP-BER yolağında DNA 

pol�meraz b tarafından, LP-BER alt yolağında �se Pol b ve/veya Pol e veya d enz�mler�yle tamamlanır. L�gasyon �şlem�, SP-

BER alt yolağında XRCC1 ve L�gaz III kompleks� �le sağlanırken, LP-BER alt yolağında �se L�gaz I kullanılır [17].

2.2. Tümör Baskılayıcı Genler

Sağlık b�r hücren�n kanser hücres�ne dönüşümünden sorumlu genler onkogenler ve tümör baskılayıcı genler olmak 

üzere �k�ye ayrılırlar. Kalıtım kalıbı bakımından onkogenler dom�nant özell�k göster�rken, tümör baskılayıcı genler �se reses�f 

özell�kted�r. Onkogenler, prol�ferasyon basamaklarını akt�fley�c� etk� göster�rken, tümör baskılayıcı genler adından da anla-

şılacağı üzere kanser gel�ş�m�ne sebep olan yolakları baskılamakla görevl�d�r. Tümör baskılayıcı genler�n �şlev�n� y�t�rmes�, 

kanser patogenez�nde öneml� b�r rol oynamaktadır. Fonks�yon bakımından bu genler�n b�r kısmı apoptoz mekan�zmasını 

tet�kleyerek kontrolsüz hücre bölünmes�n� engellerken, b�r kısmı da aşırı akt�flenm�ş onkogen�k s�nyal yolaklarının 

baskılanmasından sorumludur. Tümör baskılayıcı genlerde oluşab�lecek patojen�k mutasyonlar, çalışmasını baskılayacak 

ep�genet�k değ�ş�kl�kler, çevresel etkenler ve k�myasal maruz�yet� kaynaklı hasarlar kanser gel�ş�m�n� tet�kleyeb�lmekted�r.

Tümör baskılayıcı genler�n moleküler fizyoloj�s� Knudson tarafından öne sürülen tümörleşmen�n �k� vuruş h�potez� �le 

aydınlatılmaya çalışılmıştır [18]. Knudson çalışmasında, kalıtımsal veya de novo paternde gel�şm�ş b�lateral ve un�lateral 

ret�noblastomaların �l�şk�s�n� araştırmıştır. Çalışma sonucunda, kalıtımsal geç�ş gösteren ret�noblastoma hastalarında, Rb 

gen�nde oluşan b�r�nc� mutasyon (�lk vuruş) kalıtım sayes�nde her hücrede bulunurken, d�ğer alleldek� mutasyonun (�k�nc� 

vuruş) somat�k hücrelerde meydana gelerek ret�noblastoma gel�ş�m�n� hızlandırdığını ve k�tlen�n çoğunlukla b�lateral 

gel�şmes�ne neden olduğunu öne sürülmüştür. De novo hastalık gel�ş�m�nde �se, her �k� alleldek� mutasyonun da somat�k 

hücrelerde meydana geld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Daha sonrak� çalışmalarda da hastalarda Rb gen�nde homoz�got mutasyonlar 

veya heteroz�gos�te kaybı (loss of heterozygos�ty – LOH) mekan�zması �le hastalık gel�şt�ğ� ortaya konmuştur. Bu sayede 

tümör baskılayıcı genler�n fonks�yon bozukluğu zem�n�nde b�r kanser ortaya çıkab�lmes� �ç�n b�allel�k etk�lenme olması 

gerekt�ğ� göster�lm�şt�r. Haplo-yeters�zl�k (haplo�nsu��c�ency) bu durum �ç�n b�r �st�snadır. Tek allelde görülen fonks�yon 

kaybının, normal allel tarafından kompanse ed�lememes� durumu haplo-yeters�zl�k olarak tanımlanmaktadır. Ç�ft z�nc�r 

kırıklarının tam�r�nden sorumlu olan ve a�lesel meme-over kanserler�n�n gel�ş�m�nde öneml� b�r rol oynayan BRCA1 ve 

BRCA2 genler�n�n dom�nant mekan�zma �le etk� etmes� haplo-yeters�zl�k mekan�zması �le açıklanab�lmekted�r [19].

Ep�genet�k değ�ş�mler �le de tümör baskılayıcı genler�n fonks�yonu etk�lenmekted�r. Bu değ�ş�mler�n en öneml�s�, 

promotor bölges�ndek� CpG bölgeler�n�n h�per-met�lasyonu net�ces�nde �lg�l� tümör baskılayıcı gen�n ekspresyonunun 

baskılanmasıdır. Ayrıca mRNA’ların negat�f düzenley�c�ler� olarak görev alan m�RNA’lar (m�cro-RNA) da, tümör baskılayıcı 

genler�n akt�v�tes�n�n baskılanmasında kr�t�k role sah�pt�r. İnakt�vasyon tümör baskılayıcı gene d�rekt etk� etmeden de 

gerçekleşeb�l�r. Tümör baskılayıcı prote�n�n akt�v�tes�n� baskılayan onkogende var olan bazı somat�k mutasyonlar, tümör 

baskılayıcı prote�n�n onkoprote�n üzer�nde etk� göstermes�n� engelleyeb�lmekted�r.

3. M�krosatell�t İnstab�l�tes�

M�krosatel�t veya kısa tandem tekrarları, k�ş�n�n yaşam süres� boyunca stab�l durumda gözüken, genomdak� 

fonks�yonları b�l�nmeyen, tekrar eden DNA d�z�ler�d�r. DNA repl�kasyonu sırasında yanlış baz eşleşmes�, �nsers�yon ve 

delesyon g�b� hasarların b�r�k�m� sonucunda da m�krosatell�tler (tekrarlayan DNA d�z�ler�) gözleneb�l�r. Bu durumun bell� 

b�r düzey�n üzer�ne çıkması m�krosatell�t �nstab�l�tes� (MSI) gel�ş�m� �le Sonuçlanır. Yanlış eşleşme tam�r mekan�zmasında 

görevl� genlerde meydana gelen fonks�yon bozuklukları MSI’ya zem�n hazırlar. Tümör dokusu ve normal dokuda 

m�krosatell�t �nstab�l�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n beş farklı tekrar b�yobel�rteç� �çeren (BAT25, BAT26, Mono27, NR21, 

NR24) b�r panel kullanılır. Anal�z sonrasında sınıflandırma şu şek�lde yapılır:

• MSI-stab�l (MSS): İnstab�l marker saptanmaması

• Düşük MSI (MSL): İncelenen markerların %30 unda azında �nstab�l�te saptanması (1 marker)

• Yüksek MSI (MSH): İncelenen markerların %30 undan fazlasında �nstab�l�te saptanması (2-5 marker)

MSI tüm kolorektal kanserler�n %15’�nde tesp�t ed�lm�şt�r, bunların %3’ü Lynch sendromu �le �l�şk�l� olup kalan 

%12’l�k kısmı �se sporad�k olarak gel�şmekted�r. Sporad�k MSH tümörler�, BRAF gen�n�n somat�k mutasyon anal�z�yle ya da 

MLH1 ekspresyonu kaybıyla kalıtsal olanlardan ayrımı sağlanab�lmekted�r. BRAF gen�ndek� somat�k mutasyonlar, yalnızca 

sporad�k MSH tümörler�nde meydana gelmekte, Lynch �le �l�şk�l� kolorektal kanserlerde �se görülmemekted�r. Benzer 

şek�lde, MLH1 promoter met�lasyonu, Lynch sendromu �le �l�şk�l� kanserlerde nad�ren meydana gel�rken, sporad�k MSH 

yaygın b�r şek�lde görülmekted�r. MSI tesp�t ed�len kolorektal kanserler genell�kle proks�mal kolon tutulumlu, lenfos�t�k 

�nfiltrasyon ve düşük farklılaşma görülen t�pted�r. MSI tesp�t ed�len kolon kanserler�, MSI görülmeyen kolon kanserler�ne 

göre kemoterapöt�klere daha duyarlıdırlar ve daha �y� prognoz göster�rler [20].

4. Kromozom İnstab�l�tes�

Kromozomal �nstab�l�te tanımı, kromozomal yen�den düzenlenme veya kromozomların anormal s�togenet�k davranış 

göstermes�ne yatkınlık anlamında kullanılmaktadır. Otozomal reses�f kalıtım gösteren, anormal s�togenet�k davranışlar 

zem�n�nde gel�şen kromozomal kırık sendromlarının b�r d�ğer adı da kromozomal �nstab�l�te sendromlarıdır. Genom�k 

tam�r mekan�zmalarındak� bozukluklar sonucunda ortaya çıkan kromozomal �nstab�l�te sendromları gel�şme ger�l�ğ�, 

hematopoet�k patoloj�ler, �mmün yetmezl�k, mutajenlere hassas�yet ve mal�gn�telere yatkınlık g�b� kl�n�k bulgular 

göstereb�lmekted�r. Genel olarak b�l�nen kromozomal kırık sendromları Bloom sendromu, Fancon� anem�s�, ataks� 

telanj�ektaz� ve xseroderma p�gmentosumdur. Bunlara ek olarak kromozom �nstab�l�tes�, N�jmegen kırık sendromu, 

Werner sendromu, Seckel sendromu, ataks� telanjektaz� benzer� hastalık, Cockayne sendromu, Roberts sendromu, ICF 

(Immundefic�ency - Centromer�c �nstab�l�ty - Fac�al anomal�es) sendromlarında da b�ld�r�lm�şt�r.

Bloom sendromu büyüme ger�l�ğ�, telenjektaz�ler, �mmün yetmezl�k, fotosens�t�v�te, �nsül�n rez�stansı ve mal�gn�te 

gel�ş�m�ne artmış yatkınlıkla karakter�ze otozomal reses�f geç�şl� nad�r b�r hastalıktır. Hastalığa kafa çapında azalma eşl�k 

etse de, etk�lenm�ş b�reyler�n b�rçoğunda zeka gel�ş�m� normald�r. Erkeklerde fert�l�zasyon büyük oranda etk�len�rken, 

kadınlarda fert�l�te etk�lenmez, fakat prematür menapoz beklen�r. Hastalığın en sık görülen kompl�kasyonu ve en öneml� 

mortal�te sebeb� kanser gel�ş�m�d�r. Hastalarda kanser tanı konma yaş ortalaması erken olmakla b�rl�kte, b�r hastada 

b�rden fazla pr�mer kanser gel�şeb�lmekted�r. BLM gen�ndek� patojen�k varyantlarla b�rl�kte hastalık etyoloj�s�nde 

kromozomal �nstab�l�te de rol oynamaktadır. Artmış kardeş kromat�d değ�ş�kl�kler�, lenfos�t hücre kültürler�nde artmış 

quadr�rad�al konfigürasyonlar, kromat�d boşlukları-kırıkları-yen�den düzenlenmeler� hastalarda tesp�t ed�len 

s�togenet�k değ�ş�kl�klerd�r. Normal b�reylerde 10’un altında kardeş kromat�d değ�ş�m� saptanırken, Bloom sendromu 

tanısı almış hastalarda, metafaz başına 40-100 arası kardeş kromat�d değ�ş�m� tesp�t ed�lmekted�r. Homoz�got BLM 

mutasyonlu b�reyler�n yanı sıra; RMI1, RMI2 ve TOP3A genler�n�n homoz�got mutasyonlarında da kardeş kromat�d 

değ�ş�kl�kler� �zleneb�lmekted�r. Bu sebeple kardeş kromat�d değ�ş�kl�kler�n�n tesp�t� Bloom sendromu �ç�n tek başına tanı 

koydurucu değ�ld�r [21].

Fancon� anem�s� mal�gn�te yatkınlığı, fizyoloj�k bulgular ve kem�k �l�ğ� yetmezl�ğ� �le g�den nad�r b�r hastalıktır. 

F�zyoloj�k bulgular kapsamında kısa boy, c�ltte p�gmentasyon bozuklukları, el-ayak başparmaklarda �skelet anomal�ler�, 

m�krosefal�, göz ve ür�ner s�stem anomal�ler� görüleb�lmekted�r. Trombos�topen� ve lökopen� �le başlayan, kem�k �l�ğ�n�n 

progres�f yetmezl�ğ� ve pans�topen� genell�kle yaşamın �lk on yılında ortaya çıkmaktadır. Hastalarda 50 yaşına kadar 

myelo�d lösem� gel�şme r�sk� %13’tür. Kem�k �l�ğ� mal�gn�teler�n�n yanı sıra sol�d doku tümörler�n�n sıklığı da Fancon� 

anem�s�nde artış göstermekted�r. Moleküler genet�k açıdan otozomal reses�f etk� gösteren 19 gen tanımlanmakla b�rl�kte, 

RAD51 gen� otozomal dom�nant, FANCB gen� �se X’e bağlı kalıtımla etk� göstermekted�r. S�togenet�k olarak �se 

d�epoks�bütan (DEB) ya da m�tom�s�n-C test� �le kromozom kırıklarının göster�lmes� Fancon� anem�s� açısından tanı 

koydurucudur [22].
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homolog vs) tarafından başlatılab�l�r. İnsanda 12’den fazla DNA gl�koz�laz enz�m t�p� tanımlanmıştır. Gl�koz�laz enz�mler�, 

abaz�k bölge oluşturmak ve baz yapısını serbest bırakmak �ç�n, mod�fiye baz ve şeker arasındak� N-gl�koz�d�k bağın 

h�drol�z�n� katal�zler. Radyasyon ve k�myasal maruz�yet� �le de spontan olarak abaz�k bölge oluşab�lmekted�r [15, 16]. 

Sonrak� aşamada, LP-BER’de APE1 endonükleaz veya SP-BER’de �se gl�koz�laz �l�şk�l� b-l�yaz tarafından bu bölgede b�r 

çent�k oluşturulur ve abaz�k bölgeye komşu b�r 3’-OH ucu meydana get�r�l�r. Boş kalan bölgeler, SP-BER yolağında DNA 

pol�meraz b tarafından, LP-BER alt yolağında �se Pol b ve/veya Pol e veya d enz�mler�yle tamamlanır. L�gasyon �şlem�, SP-

BER alt yolağında XRCC1 ve L�gaz III kompleks� �le sağlanırken, LP-BER alt yolağında �se L�gaz I kullanılır [17].

2.2. Tümör Baskılayıcı Genler

Sağlık b�r hücren�n kanser hücres�ne dönüşümünden sorumlu genler onkogenler ve tümör baskılayıcı genler olmak 

üzere �k�ye ayrılırlar. Kalıtım kalıbı bakımından onkogenler dom�nant özell�k göster�rken, tümör baskılayıcı genler �se reses�f 

özell�kted�r. Onkogenler, prol�ferasyon basamaklarını akt�fley�c� etk� göster�rken, tümör baskılayıcı genler adından da anla-

şılacağı üzere kanser gel�ş�m�ne sebep olan yolakları baskılamakla görevl�d�r. Tümör baskılayıcı genler�n �şlev�n� y�t�rmes�, 

kanser patogenez�nde öneml� b�r rol oynamaktadır. Fonks�yon bakımından bu genler�n b�r kısmı apoptoz mekan�zmasını 

tet�kleyerek kontrolsüz hücre bölünmes�n� engellerken, b�r kısmı da aşırı akt�flenm�ş onkogen�k s�nyal yolaklarının 

baskılanmasından sorumludur. Tümör baskılayıcı genlerde oluşab�lecek patojen�k mutasyonlar, çalışmasını baskılayacak 

ep�genet�k değ�ş�kl�kler, çevresel etkenler ve k�myasal maruz�yet� kaynaklı hasarlar kanser gel�ş�m�n� tet�kleyeb�lmekted�r.

Tümör baskılayıcı genler�n moleküler fizyoloj�s� Knudson tarafından öne sürülen tümörleşmen�n �k� vuruş h�potez� �le 

aydınlatılmaya çalışılmıştır [18]. Knudson çalışmasında, kalıtımsal veya de novo paternde gel�şm�ş b�lateral ve un�lateral 

ret�noblastomaların �l�şk�s�n� araştırmıştır. Çalışma sonucunda, kalıtımsal geç�ş gösteren ret�noblastoma hastalarında, Rb 

gen�nde oluşan b�r�nc� mutasyon (�lk vuruş) kalıtım sayes�nde her hücrede bulunurken, d�ğer alleldek� mutasyonun (�k�nc� 

vuruş) somat�k hücrelerde meydana gelerek ret�noblastoma gel�ş�m�n� hızlandırdığını ve k�tlen�n çoğunlukla b�lateral 

gel�şmes�ne neden olduğunu öne sürülmüştür. De novo hastalık gel�ş�m�nde �se, her �k� alleldek� mutasyonun da somat�k 

hücrelerde meydana geld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Daha sonrak� çalışmalarda da hastalarda Rb gen�nde homoz�got mutasyonlar 

veya heteroz�gos�te kaybı (loss of heterozygos�ty – LOH) mekan�zması �le hastalık gel�şt�ğ� ortaya konmuştur. Bu sayede 

tümör baskılayıcı genler�n fonks�yon bozukluğu zem�n�nde b�r kanser ortaya çıkab�lmes� �ç�n b�allel�k etk�lenme olması 

gerekt�ğ� göster�lm�şt�r. Haplo-yeters�zl�k (haplo�nsu��c�ency) bu durum �ç�n b�r �st�snadır. Tek allelde görülen fonks�yon 

kaybının, normal allel tarafından kompanse ed�lememes� durumu haplo-yeters�zl�k olarak tanımlanmaktadır. Ç�ft z�nc�r 

kırıklarının tam�r�nden sorumlu olan ve a�lesel meme-over kanserler�n�n gel�ş�m�nde öneml� b�r rol oynayan BRCA1 ve 

BRCA2 genler�n�n dom�nant mekan�zma �le etk� etmes� haplo-yeters�zl�k mekan�zması �le açıklanab�lmekted�r [19].

Ep�genet�k değ�ş�mler �le de tümör baskılayıcı genler�n fonks�yonu etk�lenmekted�r. Bu değ�ş�mler�n en öneml�s�, 

promotor bölges�ndek� CpG bölgeler�n�n h�per-met�lasyonu net�ces�nde �lg�l� tümör baskılayıcı gen�n ekspresyonunun 

baskılanmasıdır. Ayrıca mRNA’ların negat�f düzenley�c�ler� olarak görev alan m�RNA’lar (m�cro-RNA) da, tümör baskılayıcı 

genler�n akt�v�tes�n�n baskılanmasında kr�t�k role sah�pt�r. İnakt�vasyon tümör baskılayıcı gene d�rekt etk� etmeden de 

gerçekleşeb�l�r. Tümör baskılayıcı prote�n�n akt�v�tes�n� baskılayan onkogende var olan bazı somat�k mutasyonlar, tümör 

baskılayıcı prote�n�n onkoprote�n üzer�nde etk� göstermes�n� engelleyeb�lmekted�r.

3. M�krosatell�t İnstab�l�tes�

M�krosatel�t veya kısa tandem tekrarları, k�ş�n�n yaşam süres� boyunca stab�l durumda gözüken, genomdak� 

fonks�yonları b�l�nmeyen, tekrar eden DNA d�z�ler�d�r. DNA repl�kasyonu sırasında yanlış baz eşleşmes�, �nsers�yon ve 

delesyon g�b� hasarların b�r�k�m� sonucunda da m�krosatell�tler (tekrarlayan DNA d�z�ler�) gözleneb�l�r. Bu durumun bell� 

b�r düzey�n üzer�ne çıkması m�krosatell�t �nstab�l�tes� (MSI) gel�ş�m� �le Sonuçlanır. Yanlış eşleşme tam�r mekan�zmasında 

görevl� genlerde meydana gelen fonks�yon bozuklukları MSI’ya zem�n hazırlar. Tümör dokusu ve normal dokuda 

m�krosatell�t �nstab�l�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n beş farklı tekrar b�yobel�rteç� �çeren (BAT25, BAT26, Mono27, NR21, 

NR24) b�r panel kullanılır. Anal�z sonrasında sınıflandırma şu şek�lde yapılır:

• MSI-stab�l (MSS): İnstab�l marker saptanmaması

• Düşük MSI (MSL): İncelenen markerların %30 unda azında �nstab�l�te saptanması (1 marker)

• Yüksek MSI (MSH): İncelenen markerların %30 undan fazlasında �nstab�l�te saptanması (2-5 marker)

MSI tüm kolorektal kanserler�n %15’�nde tesp�t ed�lm�şt�r, bunların %3’ü Lynch sendromu �le �l�şk�l� olup kalan 

%12’l�k kısmı �se sporad�k olarak gel�şmekted�r. Sporad�k MSH tümörler�, BRAF gen�n�n somat�k mutasyon anal�z�yle ya da 

MLH1 ekspresyonu kaybıyla kalıtsal olanlardan ayrımı sağlanab�lmekted�r. BRAF gen�ndek� somat�k mutasyonlar, yalnızca 

sporad�k MSH tümörler�nde meydana gelmekte, Lynch �le �l�şk�l� kolorektal kanserlerde �se görülmemekted�r. Benzer 

şek�lde, MLH1 promoter met�lasyonu, Lynch sendromu �le �l�şk�l� kanserlerde nad�ren meydana gel�rken, sporad�k MSH 

yaygın b�r şek�lde görülmekted�r. MSI tesp�t ed�len kolorektal kanserler genell�kle proks�mal kolon tutulumlu, lenfos�t�k 

�nfiltrasyon ve düşük farklılaşma görülen t�pted�r. MSI tesp�t ed�len kolon kanserler�, MSI görülmeyen kolon kanserler�ne 

göre kemoterapöt�klere daha duyarlıdırlar ve daha �y� prognoz göster�rler [20].

4. Kromozom İnstab�l�tes�

Kromozomal �nstab�l�te tanımı, kromozomal yen�den düzenlenme veya kromozomların anormal s�togenet�k davranış 

göstermes�ne yatkınlık anlamında kullanılmaktadır. Otozomal reses�f kalıtım gösteren, anormal s�togenet�k davranışlar 

zem�n�nde gel�şen kromozomal kırık sendromlarının b�r d�ğer adı da kromozomal �nstab�l�te sendromlarıdır. Genom�k 

tam�r mekan�zmalarındak� bozukluklar sonucunda ortaya çıkan kromozomal �nstab�l�te sendromları gel�şme ger�l�ğ�, 

hematopoet�k patoloj�ler, �mmün yetmezl�k, mutajenlere hassas�yet ve mal�gn�telere yatkınlık g�b� kl�n�k bulgular 

göstereb�lmekted�r. Genel olarak b�l�nen kromozomal kırık sendromları Bloom sendromu, Fancon� anem�s�, ataks� 

telanj�ektaz� ve xseroderma p�gmentosumdur. Bunlara ek olarak kromozom �nstab�l�tes�, N�jmegen kırık sendromu, 

Werner sendromu, Seckel sendromu, ataks� telanjektaz� benzer� hastalık, Cockayne sendromu, Roberts sendromu, ICF 

(Immundefic�ency - Centromer�c �nstab�l�ty - Fac�al anomal�es) sendromlarında da b�ld�r�lm�şt�r.

Bloom sendromu büyüme ger�l�ğ�, telenjektaz�ler, �mmün yetmezl�k, fotosens�t�v�te, �nsül�n rez�stansı ve mal�gn�te 

gel�ş�m�ne artmış yatkınlıkla karakter�ze otozomal reses�f geç�şl� nad�r b�r hastalıktır. Hastalığa kafa çapında azalma eşl�k 

etse de, etk�lenm�ş b�reyler�n b�rçoğunda zeka gel�ş�m� normald�r. Erkeklerde fert�l�zasyon büyük oranda etk�len�rken, 

kadınlarda fert�l�te etk�lenmez, fakat prematür menapoz beklen�r. Hastalığın en sık görülen kompl�kasyonu ve en öneml� 

mortal�te sebeb� kanser gel�ş�m�d�r. Hastalarda kanser tanı konma yaş ortalaması erken olmakla b�rl�kte, b�r hastada 

b�rden fazla pr�mer kanser gel�şeb�lmekted�r. BLM gen�ndek� patojen�k varyantlarla b�rl�kte hastalık etyoloj�s�nde 

kromozomal �nstab�l�te de rol oynamaktadır. Artmış kardeş kromat�d değ�ş�kl�kler�, lenfos�t hücre kültürler�nde artmış 

quadr�rad�al konfigürasyonlar, kromat�d boşlukları-kırıkları-yen�den düzenlenmeler� hastalarda tesp�t ed�len 

s�togenet�k değ�ş�kl�klerd�r. Normal b�reylerde 10’un altında kardeş kromat�d değ�ş�m� saptanırken, Bloom sendromu 

tanısı almış hastalarda, metafaz başına 40-100 arası kardeş kromat�d değ�ş�m� tesp�t ed�lmekted�r. Homoz�got BLM 

mutasyonlu b�reyler�n yanı sıra; RMI1, RMI2 ve TOP3A genler�n�n homoz�got mutasyonlarında da kardeş kromat�d 

değ�ş�kl�kler� �zleneb�lmekted�r. Bu sebeple kardeş kromat�d değ�ş�kl�kler�n�n tesp�t� Bloom sendromu �ç�n tek başına tanı 

koydurucu değ�ld�r [21].

Fancon� anem�s� mal�gn�te yatkınlığı, fizyoloj�k bulgular ve kem�k �l�ğ� yetmezl�ğ� �le g�den nad�r b�r hastalıktır. 

F�zyoloj�k bulgular kapsamında kısa boy, c�ltte p�gmentasyon bozuklukları, el-ayak başparmaklarda �skelet anomal�ler�, 

m�krosefal�, göz ve ür�ner s�stem anomal�ler� görüleb�lmekted�r. Trombos�topen� ve lökopen� �le başlayan, kem�k �l�ğ�n�n 

progres�f yetmezl�ğ� ve pans�topen� genell�kle yaşamın �lk on yılında ortaya çıkmaktadır. Hastalarda 50 yaşına kadar 

myelo�d lösem� gel�şme r�sk� %13’tür. Kem�k �l�ğ� mal�gn�teler�n�n yanı sıra sol�d doku tümörler�n�n sıklığı da Fancon� 
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d�epoks�bütan (DEB) ya da m�tom�s�n-C test� �le kromozom kırıklarının göster�lmes� Fancon� anem�s� açısından tanı 

koydurucudur [22].

234   •   Taha Bahs� Her Yönüyle Kanser   •   235



Ataks� telanjektaz� erken başlangıçlı ve �lerley�c� serebellar ataks�, okülomotor apraks�, kore-atatetoz hareketler, 

konjonkt�vada görülen telanjektaz�ler, �mmün yetmezl�k ve özell�kle lösem� ve lenfomalarda olmak üzere mal�gn�telere 

yatkınlıkla seyreden, ATM gen�ndek� fonks�yon bozuklukları zem�n�nde gerçekleşen, otozomal reses�f b�r hastalıktır. 

Hastalarda �yon�ze radyasyona hassas�yet mevcuttur. Hastaların %5-15’�nde t(7;14) tesp�t ed�lm�şt�r. Kırık noktaları 

genell�kle 14q11 (T hücre alfa resaptör lokusu) ve 14q32 (B hücre �mmünglobül�n ağır z�nc�r reseptör lokusu) olarak tesp�t 

ed�lm�şt�r [23].

Sonuç

Genom�k �nstab�l�te, mal�gn�te gel�ş�m�ne sebep olan moleküler mekan�zmalarının aydınlatılması, yolaklar ve 

etk�leş�mler üzer�nden alternat�f terap� olanaklarının ortaya konması ve k�ş�ye özel tedav� seçenekler�n�n gel�şt�r�lmes� 

açısından öneml� b�r araştırma alanıdır. Özell�kle Prof. Dr. Az�z Sancar tarafından ülkem�ze kazandırılan 2016 Nobel K�mya 

Ödülü’ne layık görülen çalışmanın nükleot�d eks�zyon tam�r mekan�zması üzer�ne olması da, mal�gn�te gel�ş�m�ne sebep 

olan moleküler mekan�zmaların güncel l�teratürde de “hot-top�c” olduğunu göstermekted�r.

KAYNAKLAR
[1] Kolodner, R. D., & Mars�schky, G. T. (1999). Eukaryot�c DNA m�smatch repa�r. Current op�n�on �n genet�cs & development, 9(1), 89-96.

[2] Mathews, L. A., Cabarcas, S. M., & Hurt, E. M. (Eds.). (2013). DNA repa�r of cancer stem cells. Berl�n: Spr�nger.

[3] L�, G. M. (2008). Mechan�sms and funct�ons of DNA m�smatch repa�r. Cell research, 18(1), 85-98.

[4] Peltomäk�, P. (2001). DNA m�smatch repa�r and cancer. Mutat�on Research/Rev�ews �n Mutat�on Research, 488(1), 77-85.

[5] Sancar, A., & Reardon, J. T. (2004). Nucleot�de exc�s�on repa�r �n E. col� and man. In Advances �n prote�n chem�stry (Vol. 69, pp. 43-71). 

Academ�c Press.

[6] Bohr, V. A., Sm�th, C. A., Okumoto, D. S., & Hanawalt, P. C. (1985). DNA repa�r �n an act�ve gene: removal of pyr�m�d�ne d�mers from the DHFR 

gene of CHO cells �s much more e��c�ent than �n the genome overall. Cell, 40(2), 359-369.

[7] Hanawalt, P. C. (2002). Subpathways of nucleot�de exc�s�on repa�r and the�r regulat�on. Oncogene, 21(58), 8949-8956.

[8] de Boer, J., & Hoe�jmakers, J. H. (2000). Nucleot�de exc�s�on repa�r and human syndromes. Carc�nogenes�s, 21(3), 453-460.

[9] Black JO. Xeroderma p�gmentosum. Head Neck Pathol. 2016;10(2):139-44.

[10] Nance, M. A., & Berry, S. A. (1992). Cockayne syndrome: rev�ew of 140 cases. Amer�can journal of med�cal genet�cs, 42(1), 68-84.

[11] G�gl�a-Mar�, G., Co�n, F., Ran�sh, J. A., Hoogstraten, D., The�l, A., W�jgers, N., ... & Botta, E. (2004). A new, tenth subun�t of TFIIH �s 

respons�ble for the DNA repa�r syndrome tr�choth�odystrophy group A. Nature genet�cs, 36(7), 714-719.

[12] Reardon, J. T., Bessho, T., Kung, H. C., Bolton, P. H., & Sancar, A. (1997). In v�tro repa�r of ox�dat�ve DNA damage by human nucleot�de 

exc�s�on repa�r system: poss�ble explanat�on for neurodegenerat�on �n xeroderma p�gmentosum pat�ents. Proceed�ngs of the Nat�onal 

Academy of Sc�ences, 94(17), 9463-9468.

[13] Reed, E. (1998). Plat�num-DNA adduct, nucleot�de exc�s�on repa�r and plat�num based ant�-cancer chemotherapy. Cancer treatment 

rev�ews, 24(5), 331-344.

[14] Robertson, A. B., Klungland, A., Rognes, T., & Le�ros, I. (2009). DNA repa�r �n mammal�an cells. Cellular and molecular l�fe sc�ences, 66(6), 

981-993.

[15] Ka�na, B., Chr�stmann, M., Naumann, S., & Roos, W. P. (2007). MGMT: key node �n the battle aga�nst genotox�c�ty, carc�nogen�c�ty and 

apoptos�s �nduced by alkylat�ng agents. DNA repa�r, 6(8), 1079-1099.

[16] We�ssman L, de Souza-P�nto NC, Stevnsner T, Bohr V. DNA repa�r, m�tochondr�a, and neurodegenerat�on. Neurosc�ence. 

2007;145(4):1318-29.

[17] Sancar, A., L�ndsey-Boltz, L. A., Ünsal-Kaçmaz, K., & L�nn, S. (2004). Molecular mechan�sms of mammal�an DNA repa�r and the DNA 

damage checkpo�nts. Annual rev�ew of b�ochem�stry, 73(1), 39-85.

[18] Knudson, A. G. (1971). Mutat�on and cancer: stat�st�cal study of ret�noblastoma. Proceed�ngs of the Nat�onal Academy of Sc�ences, 68(4), 

820-823.

[19] Sta�, S., Isola, J., & Tanner, M. (2003). Haplo-�nsu��c�ency of BRCA1 �n sporad�c breast cancer. Cancer research, 63(16), 4978-4983.

[20] Boland CR, Goel A. M�crosatell�te �nstab�l�ty �n colorectal cancer. Gastroenterology. 2010;138(6):2073-87. e3.

[21] Sanz, M. M., German, J., & Cunn��, C. (1993). Bloom's syndrome. GeneRev�ews®[Internet]. Seattle: Un�vers�ty of Wash�ngton.

[22] Solomon, P. J., Margaret, P., Rajendran, R., Ramal�ngam, R., Menezes, G. A., Sh�rley, A. S., ... & Seo, S. H. (2015). A case report and l�terature 

rev�ew of Fancon� Anem�a (FA) d�agnosed by genet�c test�ng. Ital�an journal of ped�atr�cs, 41(1), 38.

[23] Rothblum-Ov�att, C., Wr�ght, J., Lefton-Gre�f, M. A., McGrath-Morrow, S. A., Crawford, T. O., & Lederman, H. M. (2016). Atax�a 

telang�ectas�a: a rev�ew. Orphanet journal of rare d�seases, 11(1), 159.

ONKOGENLER VE TÜMÖR SÜPRESÖR GENLER

ONCOGENES AND TUMOR SUPRESSOR GENES

Uzm. Dr. Taha BAHSİ

SbÜ Ankara Abdurrahman Yurtarslan Onkoloj� Eğ�t�m 

ve Araştırma Hastanes� Tıbb� Genet�k

e-ma�l: tahabahs�@yahoo.com

ORCID ID: 0000-0001-7210-7374

ÖZET

Etyoloj�s� ne olursa olsun n�ha� olarak kanser genet�k b�r hastalıktır. Kanser�n tet�kley�c� sebeb� bazen b�r k�myasal ajan, 

bazen b�rey�n yaşam tarzı, beslenme şekl� bazen de çevresel meslek� maruz�yet olab�l�r. Bazı durumlarda �se hered�ter 

kalıtılan mutant b�r gen olab�l�r. Bunlardan hang�s� sebep olursa olsun mal�gn neoplaz�n�n gel�şmes� �ç�n mutlaka bazı 

genler�n değ�ş�me uğraması gerekmekted�r. Temel olarak �se tümör baskılayıcı genler ve onkogenler hücre s�klusunun 

aşamalarında görev alırlar ve bu genler�n değ�ş�me uğraması �le neoplaz� meydana gel�r. Tümör baskılayıcı genler ve 

onkogenler, hered�ter veya somat�k değ�ş�me uğrayarak kanserleşme sürec�nde rol oynarlar. 

Anahtar Kel�meler: Kanser, Tümör Baskılayıcı Genler, Onkogenler, Ç�ft Vuruş

ABSTRACT

Whatever the et�ology, cancer �s ult�mately a genet�c d�sease. The prec�p�tat�ng cause of cancer �s somet�mes a 

chem�cal agent, somet�mes an �nd�v�dual's l�festyle, d�et, and somet�mes env�ronmental occupat�onal exposure. In some 

cases �t may be a hered�tary �nher�ted mutant gene. For the development of mal�gnant neoplas�a, �t �s necessary to change 

some of the genes. Bas�cally, the tumor suppressor genes and oncogenes are �nvolved �n the stages of the cell  and the 

neoplas�a occurs when these genes change. Tumor suppressor genes and oncogenes undergo hered�tary or somat�c 

changes and play a role �n the process of cancer.

Keywords: Cancer, Tumor Supressor Genes, Oncogenes, Double H�t

1. G�r�ş

Tümör süpresör genler (Tablo-1) ve onkogenler b�rçok mal�gn�ten�n ya başlangıcında ya da kars�nogenez�s�n 

herhang� b�r aşamasında rol oynamaktadır. Onkogenler (Tablo-2) kanserleşme sürec�nde akt�ve olarak rol oynamaktadır. 

Tümör süpresör genler �se normal fonks�yonlarını gördükler� sürece hücreler� mal�gn dönüşüme karşı koruduğu �ç�n tümör 

süpresör ya da tümör baskılayıcı genler olarak adlandırılmaktadır. Tümör süpresör genler mutasyona uğradıkları zaman 

hücre döngüsünü kanserleşmeye karşı koruyamamaktadır. Aslında kars�nogenez�s çok basamaklı b�r süreç olup sadece b�r 

tümör süpresör gen�n veya b�r onkogen�n  mutasyona uğramasıyla ortaya çıkmamaktadır. Kanser�n ya da d�ğer b�r dey�şle 

n�ha� olarak mal�gn neoplaz�n�n ortaya çıkması �ç�n farklı aşamalarda farklı genler�n mutasyona uğraması gerekmekted�r.  

Bu bölümde tümör süpresör genler ve onkogenler�n kanserleşmeye etk�s� hakkında genel b�lg�ler ver�l�p bazı öneml� genler 

�le �lg�l� ayrıntılı b�lg� ver�lecekt�r.

2. Onkogenler

Onkogenler, genell�kle normal hücresel genler olan proto-onkogenler�n mutant alleller�d�r. Proto-onkogenler�n 

normalde hücre s�klusu düzenlenmes�nde çok öneml� görevler� vardır. Hücre çoğalmasında, büyümes�nde, farklılaşma-

sında ve apoptozda görev alan s�nyal �let�m yolaklarını düzenleyen prote�nler�n kodlanmasını sağlarlar. Bu yolaklarda görev 

alan proto-onkogenler�n mutasyona uğraması sonucunda büyümey� uyarıcı faktörler�n anormal artması, hücreler arasın-
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bazen b�rey�n yaşam tarzı, beslenme şekl� bazen de çevresel meslek� maruz�yet olab�l�r. Bazı durumlarda �se hered�ter 

kalıtılan mutant b�r gen olab�l�r. Bunlardan hang�s� sebep olursa olsun mal�gn neoplaz�n�n gel�şmes� �ç�n mutlaka bazı 

genler�n değ�ş�me uğraması gerekmekted�r. Temel olarak �se tümör baskılayıcı genler ve onkogenler hücre s�klusunun 

aşamalarında görev alırlar ve bu genler�n değ�ş�me uğraması �le neoplaz� meydana gel�r. Tümör baskılayıcı genler ve 

onkogenler, hered�ter veya somat�k değ�ş�me uğrayarak kanserleşme sürec�nde rol oynarlar. 

Anahtar Kel�meler: Kanser, Tümör Baskılayıcı Genler, Onkogenler, Ç�ft Vuruş

ABSTRACT

Whatever the et�ology, cancer �s ult�mately a genet�c d�sease. The prec�p�tat�ng cause of cancer �s somet�mes a 

chem�cal agent, somet�mes an �nd�v�dual's l�festyle, d�et, and somet�mes env�ronmental occupat�onal exposure. In some 

cases �t may be a hered�tary �nher�ted mutant gene. For the development of mal�gnant neoplas�a, �t �s necessary to change 

some of the genes. Bas�cally, the tumor suppressor genes and oncogenes are �nvolved �n the stages of the cell  and the 

neoplas�a occurs when these genes change. Tumor suppressor genes and oncogenes undergo hered�tary or somat�c 

changes and play a role �n the process of cancer.
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1. G�r�ş

Tümör süpresör genler (Tablo-1) ve onkogenler b�rçok mal�gn�ten�n ya başlangıcında ya da kars�nogenez�s�n 

herhang� b�r aşamasında rol oynamaktadır. Onkogenler (Tablo-2) kanserleşme sürec�nde akt�ve olarak rol oynamaktadır. 

Tümör süpresör genler �se normal fonks�yonlarını gördükler� sürece hücreler� mal�gn dönüşüme karşı koruduğu �ç�n tümör 

süpresör ya da tümör baskılayıcı genler olarak adlandırılmaktadır. Tümör süpresör genler mutasyona uğradıkları zaman 

hücre döngüsünü kanserleşmeye karşı koruyamamaktadır. Aslında kars�nogenez�s çok basamaklı b�r süreç olup sadece b�r 

tümör süpresör gen�n veya b�r onkogen�n  mutasyona uğramasıyla ortaya çıkmamaktadır. Kanser�n ya da d�ğer b�r dey�şle 

n�ha� olarak mal�gn neoplaz�n�n ortaya çıkması �ç�n farklı aşamalarda farklı genler�n mutasyona uğraması gerekmekted�r.  

Bu bölümde tümör süpresör genler ve onkogenler�n kanserleşmeye etk�s� hakkında genel b�lg�ler ver�l�p bazı öneml� genler 

�le �lg�l� ayrıntılı b�lg� ver�lecekt�r.

2. Onkogenler

Onkogenler, genell�kle normal hücresel genler olan proto-onkogenler�n mutant alleller�d�r. Proto-onkogenler�n 

normalde hücre s�klusu düzenlenmes�nde çok öneml� görevler� vardır. Hücre çoğalmasında, büyümes�nde, farklılaşma-

sında ve apoptozda görev alan s�nyal �let�m yolaklarını düzenleyen prote�nler�n kodlanmasını sağlarlar. Bu yolaklarda görev 

alan proto-onkogenler�n mutasyona uğraması sonucunda büyümey� uyarıcı faktörler�n anormal artması, hücreler arasın-
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dak� kontaktın çoğalması, tümör vaskülar�zasyonun artması, transkr�ps�yon faktörler�n�n anormal artması ve apoptoz�s�n 

�nh�b�syonu ortaya çıkmaktadır.  Bütün bu olaylar �se hücrelerde mal�gn transformasyona neden olmaktadır.

B�r proto-onkogen�n mutasyona uğrayıp onkogene dönüşümü bazı genet�k mekan�zmalarla gerçekleşmekted�r. Bu 

mekan�zmalar;

- Nokta mutasyonları

- Translokasyonlar ve genom�k yen�den düzenlen�mler

- Gen ampl�fikasyonları (klonal artışlar)

Bu yollardan b�r�s� �le proto-onkogenler onkogenlere dönüşmekte ve neoplaz�ye yol açmaktadırlar. Onkogenler 

genelde gen�n fonks�yonunun dolayısıyla ekspresyonunun artması �le d�ğer b�r dey�şle gende fonks�yon kazandıran (ga�n of 

funct�on) mutasyonlar �le mal�gn�teye yol açar. Onkogenler dom�nant etk� göster�rler. Tek b�r mutant allel�n olması; akt�ve 

olmalarına ve ekpsresyon-ampl�fikasyon artışıyla hücrede mal�gn dönüşüme yeterl�d�r [1, 2, 3].

Nokta mutasyonları �le Onkogen Oluşumu: Buna en �y� örnek RAS gen a�les�ne a�t H-RAS, K-RAS, N-RAS genler� ve 

bunlara a�t alt gruplardır. RAS proto-onkogen� hücre prol�ferasyonunda rol oynayan GTP akt�v�tel� p21 prote�n�n� kod-

lamaktadır [4]. RAS proto-onkogen�ndek� bazı hot spot bölgelerde ortaya çıkan nokta mutasyonları prote�n�n devamlı 

akt�f kalmasına neden olur. RAS gen�nde oluşan nokta mutasyonları b�rçok tümörde gözlenm�şt�r. RAS gen a�les�n�n b�r 

üyes� olan KRAS gen�n�n �nsan vücudundak� en akt�f onkogenlerden b�r�s� olduğu b�l�nmekted�r. Tüm �nsan tümörler�n�n 

yaklaşık %17-25’�nde KRAS gen mutasyonu olduğu düşünülmekted�r. Onkojen�k akt�vasyon �ç�n KRAS gen�n�n kr�t�k 

bölgeler� 12, 13, 59, 61 ve 63. kodonlarıdır [1, 2, 5]. A�len�n b�r d�ğer üyes� olan HRAS onkogen�n�n 12. ve 61. kodonlarındak� 

mutasyonlar mal�gn transformasyona neden olmaktadır [1, 2, 5]. NRAS onkogen�nde meydana mutasyonlarda y�ne b�rçok 

tümörde görülmekted�r.

BRAF gen� de nokta mutasyonu �le akt�ve olan b�r proto-onkogend�r. BRAF proto-onkogen� normalde MAP-k�naz 

s�nyal �let�m yolağında görev alır [6]. Akt�ve olması sonrası MAPKK ve MAPK k�nazların akt�vasyonunda artış meydana gel�r ve 

buna bağlı olarak da transkr�ps�yon faktörler�n�n üret�m� artar. Başta mal�gn melanom olmak üzere b�rçok tümörde BRAF 

proto-onkogen�n�n nokta mutasyonu sonucu onkogen akt�vasyonu kazanması gözlenmekted�r [6].

2.1. Translokasyonlar �le Onkogen Oluşumu: 

Onkogenler�n b�r d�ğer akt�ve olma şekl�de kromozomal translokasyonlardır. Kromozomal translokasyonlar �le b�r 

proto-onkogen başka b�r kromozoma taşınır ve gen�n aşırı ekspresyonu gerçekleş�r [2]. Bu duruma en �y� örnek Burk�tt 

Lenfoma ve Kron�k Myelo�d Lösem�de görülen translokasyonlardır. Burk�tt Lenfomada 8. kromozomun q24 lokal�zasyonun-

dak� MYC proto-onkogen�, 14. kromozomun q32 lokusundak� ağır z�nc�r �mmünglobul�n�n d�stal�ne transloke olur [1, 2]. MYC 

gen� bu yen� lokusta gen transkr�ps�yonunu artırıcı bazı faktörler�n etk�s�nde kalarak ekspresyonu artmaktadır. Aynı 

zamanda MYC gen�n�n kend�s� de b�r transkr�ps�yon faktörü olduğundan, hücre prol�ferasyonunu artıran bazı genler�n 

ekspresyonu üzer�nde de etk�s� vardır. Bütün bu etk�ler sonucunda hücrelerde aşırı çoğalma meydana gelmekte ve Burk�tt 

Lenfomaya yol açmaktadır [1, 2]. 

Kron�k Myelo�d Lösem�de (KML) oluşan 9. ve 22. kromozomlar arasında gerçekleşen translokasyon da proto-onkogen 

akt�vasyonuna örnekt�r. Bu translokasyon örneğ�nde 9.kromozomun uzun kolu üzer�nde yer alan ve t�roz�n k�naz prote�n�n� 

kodlayan ABL proto-onkogen�, 22.kromozomun uzun kolunda bulunan BCR (breakpo�nt cluster reg�on) gen� �le füzyon 

oluşturmaktadır. Bunun sonucunda Ph�ladelph�a (Ph) adı ver�len yen� b�r k�mer�k füzyon gen� oluşmaktadır. Ph gen� artmış 

b�r t�roz�n k�naz akt�v�tes�ne yol açarak KML’ye neden olmaktadır.

Kromozomal translokasyonlar �le oluşan onkogen akt�vasyonu genell�kle hematoloj�k mal�gn�telerde görülmekle b�r-

l�kte özell�kle NTRK gen�n�n TPM3 ve TFG genler� �le oluşturduğu füzyon onkogenler� t�ro�d kanser�ne neden olmaktadır [7].

2.2. Gen Ampl�fikasyonları İle Onkogen Oluşumu: 

Kanserlerde öneml� olan b�r d�ğer onkogen oluşum mekan�zması �se artmış gen ekspresyonu �le Sonuçlanan gen 

ampl�fikasyonudur. Gen ampl�fikasyonu genomun b�r parçasının çok sayıda kopyasının olması durumudur. Gen ampl�fi-

kasyonları meme kanser�, akc�ğer kanser�, kolorektal kanserler, baş-boyun kanserler� g�b� b�rçok kanserde görülmekted�r.  

Meme kanser�nde HER2/Neu, akc�ğer adenokanser�nde EGFR, çocukluk çağı nöroblastomada �se MYCN genler�n�n 

ampl�fikasyonları görüleb�lmekted�r. B�rçok kanserde tümörlü dokuda ampl�fiye olmuş genler�n bulunması genell�kle kötü 

prognoz �le �l�şk�l�d�r [1, 8].

Onkogenler, sadece kansere yol açmayıp bazı durumlarda farklı kl�n�klerle g�den sendrom�k hastalıklara yol açarlar. 

Bu durum hemen her zaman onkogenler�n nokta mutasyonlarında görülür.

3. Tümör Süpresör Genler

Tümör süpresör genler hücre süklusunun kontrolü ve DNA’da oluşan hasarları onarmak yoluyla kanser oluşumunu 

baskılamaya çalışmaktadırlar. Tümör süpresör genler mutasyona uğradığında kodladıkları prote�nler�n sentez� ve etk�ler� 

azalır. Bundan dolayı tümör süpresör genler�n mutasyonu fonks�yon kaybı �le Sonuçlanır (loss of funct�on). Oluşan fonks�yon 

kaybı; kontrolsüz hücre bölünmes�ne, anormal hücre çoğalmasına, hatalı apoptoza ve DNA onarım mekan�zmalarında 

eks�kl�ğe yol açar. 

Tümör süpresör genler yaptıkları görev�n şekl�nden dolayı �k� grupta değerlend�r�lmekted�r. Gatekeeper (bekç� t�p�) ve 

Caretaker (bakıcı t�p�) olmak üzere �k� grupta �ncelen�r. 

Gatekeeper t�p� tümör süpresör genler, hücre süklusunun kontrol basamaklarında görev almakta ve anormal hücre 

prol�ferasyonunda hücrey� apoptoz�se sürüklemekted�rler. Caretaker t�p� tümör süpresör genler �se DNA’da oluşan 

hasarları onarmak yoluyla neoplaz� oluşumunu engellemekted�rler. Caretaker tümör süpresör genler DNA hasarını �k� 

şek�lde onarırlar. B�r grup caretaker tümör süpresör gen DNA ç�ft z�nc�r kırıklarının onarımında görev alarak kanser 

gel�ş�m�n� önlemeye çalışırlar. ATM, NBN, BRCA1, BRCA2, RAD51, RAD52, BLM genler� bu şek�lde görev yaptığı b�l�nen 

genlerd�r. Bu gruptak� genler, ultrav�yole ve �yon�ze radyasyon g�b� mutajen ajanlara oldukça duyarlıdır. D�ğer b�r grup 

caretaker tümör süpresör genler �se, yanlış baz eşleşmes�n�n düzelt�lmes�nde (baz eks�zyon tam�r�) görev yaparak oluşan 

DNA hasarını onarmaya çalışırlar. XRCC1, ADPRT, MUTYH, SMUG1, OGG1, APEX1, LIG3 ve TDG genler� bu gruba en �y� 

örnekt�r.

Tümör süpresör genlerden p53 gen�n�n ayrı b�r önem� vardır, p53 gen�nde meydana gelen mutasyonlar tüm 

kanserler�n yaklaşık %50’s�nde rol oynamaktadır (2). p53 gen�, hücre s�klusu ve apoptoz�ste yaptığı görevden dolayı 

genomun koruyucusu olarak da adlandırılır [9]. DNA’da hasar oluşması veya hücre s�klusunu etk�leyen d�ğer stres 

faktörler�n�n varlığı (radyasyon, �mmüntoks�k ajanlar v.b) p53 prote�n�n�n düzey�n�n artmasına neden olur.  Bu durumda p53 

gen� �lk olarak hücre süklusunu G1 fazında durdurarak DNA onarımının gerçekleşmes�n� sağlamaya çalışır. Eğer DNA hasarı 

onarılmazsa p53 gen� apoptoz�s� �ndükler ve böylece neoplaz� gel�ş�m�n� engellemeye çalışır. 

Gen Adı

HER-2 (ERBB2)

RAS

EIF-4E

CCND1

CCNE1

c-MYC

c-FOS

MYCN

EGFR

Sorumlu Olduğu Kanserler

Meme kanseri, nöroblastom

GİS kanserleri

Farenks kanseri, larinks kanseri

Meme kanseri, mantle cell lenfoma, B-cell lenfoma

Meme kanseri, 

Burkitt Lenfoma, Endometrium kanseri

Meme kanseri, 

Nöroblastom, 

Akciğer adenokanseri

Tablo-1 Öneml� Onkogenler
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dak� kontaktın çoğalması, tümör vaskülar�zasyonun artması, transkr�ps�yon faktörler�n�n anormal artması ve apoptoz�s�n 

�nh�b�syonu ortaya çıkmaktadır.  Bütün bu olaylar �se hücrelerde mal�gn transformasyona neden olmaktadır.

B�r proto-onkogen�n mutasyona uğrayıp onkogene dönüşümü bazı genet�k mekan�zmalarla gerçekleşmekted�r. Bu 

mekan�zmalar;

- Nokta mutasyonları

- Translokasyonlar ve genom�k yen�den düzenlen�mler

- Gen ampl�fikasyonları (klonal artışlar)

Bu yollardan b�r�s� �le proto-onkogenler onkogenlere dönüşmekte ve neoplaz�ye yol açmaktadırlar. Onkogenler 

genelde gen�n fonks�yonunun dolayısıyla ekspresyonunun artması �le d�ğer b�r dey�şle gende fonks�yon kazandıran (ga�n of 

funct�on) mutasyonlar �le mal�gn�teye yol açar. Onkogenler dom�nant etk� göster�rler. Tek b�r mutant allel�n olması; akt�ve 

olmalarına ve ekpsresyon-ampl�fikasyon artışıyla hücrede mal�gn dönüşüme yeterl�d�r [1, 2, 3].

Nokta mutasyonları �le Onkogen Oluşumu: Buna en �y� örnek RAS gen a�les�ne a�t H-RAS, K-RAS, N-RAS genler� ve 

bunlara a�t alt gruplardır. RAS proto-onkogen� hücre prol�ferasyonunda rol oynayan GTP akt�v�tel� p21 prote�n�n� kod-

lamaktadır [4]. RAS proto-onkogen�ndek� bazı hot spot bölgelerde ortaya çıkan nokta mutasyonları prote�n�n devamlı 

akt�f kalmasına neden olur. RAS gen�nde oluşan nokta mutasyonları b�rçok tümörde gözlenm�şt�r. RAS gen a�les�n�n b�r 

üyes� olan KRAS gen�n�n �nsan vücudundak� en akt�f onkogenlerden b�r�s� olduğu b�l�nmekted�r. Tüm �nsan tümörler�n�n 

yaklaşık %17-25’�nde KRAS gen mutasyonu olduğu düşünülmekted�r. Onkojen�k akt�vasyon �ç�n KRAS gen�n�n kr�t�k 

bölgeler� 12, 13, 59, 61 ve 63. kodonlarıdır [1, 2, 5]. A�len�n b�r d�ğer üyes� olan HRAS onkogen�n�n 12. ve 61. kodonlarındak� 

mutasyonlar mal�gn transformasyona neden olmaktadır [1, 2, 5]. NRAS onkogen�nde meydana mutasyonlarda y�ne b�rçok 

tümörde görülmekted�r.

BRAF gen� de nokta mutasyonu �le akt�ve olan b�r proto-onkogend�r. BRAF proto-onkogen� normalde MAP-k�naz 

s�nyal �let�m yolağında görev alır [6]. Akt�ve olması sonrası MAPKK ve MAPK k�nazların akt�vasyonunda artış meydana gel�r ve 

buna bağlı olarak da transkr�ps�yon faktörler�n�n üret�m� artar. Başta mal�gn melanom olmak üzere b�rçok tümörde BRAF 

proto-onkogen�n�n nokta mutasyonu sonucu onkogen akt�vasyonu kazanması gözlenmekted�r [6].

2.1. Translokasyonlar �le Onkogen Oluşumu: 

Onkogenler�n b�r d�ğer akt�ve olma şekl�de kromozomal translokasyonlardır. Kromozomal translokasyonlar �le b�r 

proto-onkogen başka b�r kromozoma taşınır ve gen�n aşırı ekspresyonu gerçekleş�r [2]. Bu duruma en �y� örnek Burk�tt 

Lenfoma ve Kron�k Myelo�d Lösem�de görülen translokasyonlardır. Burk�tt Lenfomada 8. kromozomun q24 lokal�zasyonun-

dak� MYC proto-onkogen�, 14. kromozomun q32 lokusundak� ağır z�nc�r �mmünglobul�n�n d�stal�ne transloke olur [1, 2]. MYC 

gen� bu yen� lokusta gen transkr�ps�yonunu artırıcı bazı faktörler�n etk�s�nde kalarak ekspresyonu artmaktadır. Aynı 

zamanda MYC gen�n�n kend�s� de b�r transkr�ps�yon faktörü olduğundan, hücre prol�ferasyonunu artıran bazı genler�n 

ekspresyonu üzer�nde de etk�s� vardır. Bütün bu etk�ler sonucunda hücrelerde aşırı çoğalma meydana gelmekte ve Burk�tt 

Lenfomaya yol açmaktadır [1, 2]. 

Kron�k Myelo�d Lösem�de (KML) oluşan 9. ve 22. kromozomlar arasında gerçekleşen translokasyon da proto-onkogen 

akt�vasyonuna örnekt�r. Bu translokasyon örneğ�nde 9.kromozomun uzun kolu üzer�nde yer alan ve t�roz�n k�naz prote�n�n� 

kodlayan ABL proto-onkogen�, 22.kromozomun uzun kolunda bulunan BCR (breakpo�nt cluster reg�on) gen� �le füzyon 

oluşturmaktadır. Bunun sonucunda Ph�ladelph�a (Ph) adı ver�len yen� b�r k�mer�k füzyon gen� oluşmaktadır. Ph gen� artmış 

b�r t�roz�n k�naz akt�v�tes�ne yol açarak KML’ye neden olmaktadır.

Kromozomal translokasyonlar �le oluşan onkogen akt�vasyonu genell�kle hematoloj�k mal�gn�telerde görülmekle b�r-

l�kte özell�kle NTRK gen�n�n TPM3 ve TFG genler� �le oluşturduğu füzyon onkogenler� t�ro�d kanser�ne neden olmaktadır [7].

2.2. Gen Ampl�fikasyonları İle Onkogen Oluşumu: 

Kanserlerde öneml� olan b�r d�ğer onkogen oluşum mekan�zması �se artmış gen ekspresyonu �le Sonuçlanan gen 

ampl�fikasyonudur. Gen ampl�fikasyonu genomun b�r parçasının çok sayıda kopyasının olması durumudur. Gen ampl�fi-

kasyonları meme kanser�, akc�ğer kanser�, kolorektal kanserler, baş-boyun kanserler� g�b� b�rçok kanserde görülmekted�r.  

Meme kanser�nde HER2/Neu, akc�ğer adenokanser�nde EGFR, çocukluk çağı nöroblastomada �se MYCN genler�n�n 

ampl�fikasyonları görüleb�lmekted�r. B�rçok kanserde tümörlü dokuda ampl�fiye olmuş genler�n bulunması genell�kle kötü 

prognoz �le �l�şk�l�d�r [1, 8].

Onkogenler, sadece kansere yol açmayıp bazı durumlarda farklı kl�n�klerle g�den sendrom�k hastalıklara yol açarlar. 

Bu durum hemen her zaman onkogenler�n nokta mutasyonlarında görülür.

3. Tümör Süpresör Genler

Tümör süpresör genler hücre süklusunun kontrolü ve DNA’da oluşan hasarları onarmak yoluyla kanser oluşumunu 

baskılamaya çalışmaktadırlar. Tümör süpresör genler mutasyona uğradığında kodladıkları prote�nler�n sentez� ve etk�ler� 

azalır. Bundan dolayı tümör süpresör genler�n mutasyonu fonks�yon kaybı �le Sonuçlanır (loss of funct�on). Oluşan fonks�yon 

kaybı; kontrolsüz hücre bölünmes�ne, anormal hücre çoğalmasına, hatalı apoptoza ve DNA onarım mekan�zmalarında 

eks�kl�ğe yol açar. 

Tümör süpresör genler yaptıkları görev�n şekl�nden dolayı �k� grupta değerlend�r�lmekted�r. Gatekeeper (bekç� t�p�) ve 

Caretaker (bakıcı t�p�) olmak üzere �k� grupta �ncelen�r. 

Gatekeeper t�p� tümör süpresör genler, hücre süklusunun kontrol basamaklarında görev almakta ve anormal hücre 

prol�ferasyonunda hücrey� apoptoz�se sürüklemekted�rler. Caretaker t�p� tümör süpresör genler �se DNA’da oluşan 

hasarları onarmak yoluyla neoplaz� oluşumunu engellemekted�rler. Caretaker tümör süpresör genler DNA hasarını �k� 

şek�lde onarırlar. B�r grup caretaker tümör süpresör gen DNA ç�ft z�nc�r kırıklarının onarımında görev alarak kanser 

gel�ş�m�n� önlemeye çalışırlar. ATM, NBN, BRCA1, BRCA2, RAD51, RAD52, BLM genler� bu şek�lde görev yaptığı b�l�nen 

genlerd�r. Bu gruptak� genler, ultrav�yole ve �yon�ze radyasyon g�b� mutajen ajanlara oldukça duyarlıdır. D�ğer b�r grup 

caretaker tümör süpresör genler �se, yanlış baz eşleşmes�n�n düzelt�lmes�nde (baz eks�zyon tam�r�) görev yaparak oluşan 

DNA hasarını onarmaya çalışırlar. XRCC1, ADPRT, MUTYH, SMUG1, OGG1, APEX1, LIG3 ve TDG genler� bu gruba en �y� 

örnekt�r.

Tümör süpresör genlerden p53 gen�n�n ayrı b�r önem� vardır, p53 gen�nde meydana gelen mutasyonlar tüm 

kanserler�n yaklaşık %50’s�nde rol oynamaktadır (2). p53 gen�, hücre s�klusu ve apoptoz�ste yaptığı görevden dolayı 

genomun koruyucusu olarak da adlandırılır [9]. DNA’da hasar oluşması veya hücre s�klusunu etk�leyen d�ğer stres 

faktörler�n�n varlığı (radyasyon, �mmüntoks�k ajanlar v.b) p53 prote�n�n�n düzey�n�n artmasına neden olur.  Bu durumda p53 

gen� �lk olarak hücre süklusunu G1 fazında durdurarak DNA onarımının gerçekleşmes�n� sağlamaya çalışır. Eğer DNA hasarı 

onarılmazsa p53 gen� apoptoz�s� �ndükler ve böylece neoplaz� gel�ş�m�n� engellemeye çalışır. 

Gen Adı

HER-2 (ERBB2)

RAS

EIF-4E

CCND1

CCNE1

c-MYC

c-FOS

MYCN

EGFR

Sorumlu Olduğu Kanserler

Meme kanseri, nöroblastom

GİS kanserleri

Farenks kanseri, larinks kanseri

Meme kanseri, mantle cell lenfoma, B-cell lenfoma

Meme kanseri, 

Burkitt Lenfoma, Endometrium kanseri

Meme kanseri, 

Nöroblastom, 

Akciğer adenokanseri

Tablo-1 Öneml� Onkogenler
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Gen 

BRCA1

BRCA2

VHL

NF1, NF2

MSH,MLH1,MSH6

EPCAM,PMSL1,PMSL2

WT1

APC

MEN1

ATM

BARD1

BRIP1

CDH1

CHEK2

DRAS3

ERBB2

NBN

PALB2

RAD51

STK11

TP53

Sorumlu Olduğu Kanserler

Meme kanser�, over kanser�, prostat kanser�, pankreas kanser� 

Meme kanser�,over kanser�, erkekte meme kanser�, prostat kanser�, pankreas kanser�, 

Renal kars�nom, von H�ppel-L�ndau Sendromu

Nörofibromatoz�s

Lynch sendromu, kolorektal kanserler

Lynch sendromu, kolorektal kanserler

W�lm's tümörü

Adenomatoz�s pol�poz�s kol�, kolorektal kanserler, gardner sendromu

Mult�pl endokr�n neoplaz� t�p 1

Meme kanser�

Meme kanser�

Meme kanser�

Meme kanser�, hered�ter d��üz gastr�k kanser

Meme kanser�, prostat kanser�, akc�ğer kanser�, kolon kanser�, renal kanser, L�-Fraumen� sendromu

Meme kanser�, over kanser�

Meme kanser�, over kanser�, m�de kanser�, akc�ğer kanser�, nöroblastom,

Meme kanser�, over kanser�, prostat kanser�, mal�gn melanom, lösem�

Meme kanser�, W�llms tümörü, medullablastom

Meme kanser�

Over kanser�, test�s kanser�, meme kanser�, pankreas kanser�, mal�gn melanom, Peutz-Jeghers sendromu 

Meme kanser�, mesane kanser�, osteosarkom, adrenal kars�nom, rabdomyosarkom, L�-Fraumen� sendromu

Tablo-2 Öneml� Tümör Süpresör Genler

3.1. Ç�ft Vuruş: 

İlk b�l�nen tümör süpresör gen RB1 gen�d�r. RB1 gen� çocukluk çağı göz tümörü olan ret�noblastom �le �lg�l� 

çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır. RB1 gen� �le �lg�l� çalışmalar ayrıca tümör süpresör genler �le �lg�l� kanserlerde k� ç�ft 

vuruş (double h�t) h�potez�n�n ortaya atılmasını sağlamıştır. Ç�ft vuruş model�; hered�ter pol�poz�s kol�, hered�ter meme 

kanser�, L� Fraumen� sendromu g�b� b�rçok hered�ter kanser�n kalıtım ve genet�k temel�n� açıklamaktadır [1].

Hered�ter kanserlerde otozomal dom�nant kalıtımı model� gözlenmes�ne rağmen, tümöral oluşum gel�ş�m� �ç�n �lg�l� 

tümör süpresör gen�n her �k� allel�n�n de fonks�yonunun kaybolmuş olması gerekmekted�r. Çel�şk� olarak görünen bu 

durumda aslında şu şek�lded�r; allellerden b�r�s� kalıtsal olarak mutanttır, sağlam olan d�ğer allel�n fonks�yonuda 

sonradan b�r şek�lde ortadan kalkmakta ve her �k� allel�n fonks�yon kaybıyla gen�n tümör süpresyon özell�ğ� ortadan 

kalkmış olur. İşte gen�n b�r kopyasının kalıtsal olarak mutant olması durumu b�r�nc� vuruş, sağlam olan �k�nc� allel�n de 

sonradan fonks�yonunu kaybetmes� �se �k�nc� vuruş olarak b�l�nmekted�r. Bu şek�lde oluşan modele de ç�ft vuruş h�potez� 

den�lmekted�r [1].

BRCA1 ve BRCA2 Genler�: Tümör süpresör genlerden BRCA1 ve BRCA2 genler�n�n ayrı b�r önem� vardır. Bu genler 

a�lev� meme ve over kanser sendromları �le �l�şk�l� bulunmuş olup son yıllara kadar bel�rl� grup hasta ya da r�skl� b�reyler 

�ç�n genet�k test yapılması öner�lmekteyd�. Ancak son yıllarda b�rçok kanserde olduğu g�b� hedefe yönel�k tedav�ler�n hızla 

gel�şmes� net�ces�nde, BRCA1 ve BRCA2 genler�ne bağlı oluşan meme ve over kanserler�nde de PARP �nh�b�törü grubu 

�laçların kullanıma g�rmes� sonrasında gerek b�reysel ve a�lesel r�sk� ortaya koymak gerekse yen� tedav� seçenekler�nden 

faydalanab�l�nmes� amacıyla meme ve over kanser� tanısı koyulan tüm hastalara ve r�skl� gruptak� b�reylere genet�k test 

yapılması gerekl�l�ğ� ortaya çıkmıştır. Hatta BRCA1 ve BRCA2 genler�n�n prostat ve pankreas kanser� �le de güçlü �l�şk�s� 

olduğu son yıllarda ortaya koyulmuş olup kısa gelecekte bu kanserlerde de BRCA1 ve BRCA2 genler�ne yönel�k test 

yapılması gerekl�l�ğ� ortaya çıkacaktır. (KAYNAK?)

4. Sonuç

Etyoloj�s� ne olursa net�cede genet�k b�r hastalık olan kanserlerde k�m� zaman onkogenler�n k�m� zaman da tümör 

süpresör genler�n zararlı değ�ş�mler� rol almaktadır. Bu değ�ş�mler sadece tümör dokusunda �zlenen somat�k değ�ş�mler 

olab�leceğ� g�b� germ hücreler� tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan kalıtsal değ�ş�kl�kler şekl�nde de olab�l�r. Her geçen 

gün genet�k b�l�m�n�n hızlı gel�ş�m� sayes�nde, genler�n hastalıklar ve kanserlerle yen� �l�şk�ler�n�n ortaya çıktığı 

görülmekted�r. Bunun yanında �mmünoterap� ve hedefe yönel�k tedav�ler�n temel odak noktası kanser-gen üzer�nde 

olmaktadır. Şüphes�z genet�k b�l�m�n�n �vmesel artışı ve yen� tedav� seçenekler�n�n ortaya çıkarılmaya çalışılması onkogen 

ve tümör süpresör genler�n b�l�n�rl�ğ�n�n artmasıyla daha da hızlanacaktır.  
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Gen 

BRCA1

BRCA2

VHL

NF1, NF2

MSH,MLH1,MSH6

EPCAM,PMSL1,PMSL2

WT1

APC

MEN1

ATM

BARD1

BRIP1

CDH1

CHEK2

DRAS3

ERBB2

NBN

PALB2

RAD51

STK11

TP53

Sorumlu Olduğu Kanserler

Meme kanser�, over kanser�, prostat kanser�, pankreas kanser� 

Meme kanser�,over kanser�, erkekte meme kanser�, prostat kanser�, pankreas kanser�, 

Renal kars�nom, von H�ppel-L�ndau Sendromu

Nörofibromatoz�s

Lynch sendromu, kolorektal kanserler

Lynch sendromu, kolorektal kanserler

W�lm's tümörü

Adenomatoz�s pol�poz�s kol�, kolorektal kanserler, gardner sendromu

Mult�pl endokr�n neoplaz� t�p 1

Meme kanser�

Meme kanser�

Meme kanser�

Meme kanser�, hered�ter d��üz gastr�k kanser

Meme kanser�, prostat kanser�, akc�ğer kanser�, kolon kanser�, renal kanser, L�-Fraumen� sendromu

Meme kanser�, over kanser�

Meme kanser�, over kanser�, m�de kanser�, akc�ğer kanser�, nöroblastom,

Meme kanser�, over kanser�, prostat kanser�, mal�gn melanom, lösem�

Meme kanser�, W�llms tümörü, medullablastom

Meme kanser�

Over kanser�, test�s kanser�, meme kanser�, pankreas kanser�, mal�gn melanom, Peutz-Jeghers sendromu 

Meme kanser�, mesane kanser�, osteosarkom, adrenal kars�nom, rabdomyosarkom, L�-Fraumen� sendromu

Tablo-2 Öneml� Tümör Süpresör Genler

3.1. Ç�ft Vuruş: 

İlk b�l�nen tümör süpresör gen RB1 gen�d�r. RB1 gen� çocukluk çağı göz tümörü olan ret�noblastom �le �lg�l� 

çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır. RB1 gen� �le �lg�l� çalışmalar ayrıca tümör süpresör genler �le �lg�l� kanserlerde k� ç�ft 

vuruş (double h�t) h�potez�n�n ortaya atılmasını sağlamıştır. Ç�ft vuruş model�; hered�ter pol�poz�s kol�, hered�ter meme 

kanser�, L� Fraumen� sendromu g�b� b�rçok hered�ter kanser�n kalıtım ve genet�k temel�n� açıklamaktadır [1].

Hered�ter kanserlerde otozomal dom�nant kalıtımı model� gözlenmes�ne rağmen, tümöral oluşum gel�ş�m� �ç�n �lg�l� 

tümör süpresör gen�n her �k� allel�n�n de fonks�yonunun kaybolmuş olması gerekmekted�r. Çel�şk� olarak görünen bu 

durumda aslında şu şek�lded�r; allellerden b�r�s� kalıtsal olarak mutanttır, sağlam olan d�ğer allel�n fonks�yonuda 

sonradan b�r şek�lde ortadan kalkmakta ve her �k� allel�n fonks�yon kaybıyla gen�n tümör süpresyon özell�ğ� ortadan 

kalkmış olur. İşte gen�n b�r kopyasının kalıtsal olarak mutant olması durumu b�r�nc� vuruş, sağlam olan �k�nc� allel�n de 

sonradan fonks�yonunu kaybetmes� �se �k�nc� vuruş olarak b�l�nmekted�r. Bu şek�lde oluşan modele de ç�ft vuruş h�potez� 

den�lmekted�r [1].

BRCA1 ve BRCA2 Genler�: Tümör süpresör genlerden BRCA1 ve BRCA2 genler�n�n ayrı b�r önem� vardır. Bu genler 

a�lev� meme ve over kanser sendromları �le �l�şk�l� bulunmuş olup son yıllara kadar bel�rl� grup hasta ya da r�skl� b�reyler 

�ç�n genet�k test yapılması öner�lmekteyd�. Ancak son yıllarda b�rçok kanserde olduğu g�b� hedefe yönel�k tedav�ler�n hızla 

gel�şmes� net�ces�nde, BRCA1 ve BRCA2 genler�ne bağlı oluşan meme ve over kanserler�nde de PARP �nh�b�törü grubu 

�laçların kullanıma g�rmes� sonrasında gerek b�reysel ve a�lesel r�sk� ortaya koymak gerekse yen� tedav� seçenekler�nden 

faydalanab�l�nmes� amacıyla meme ve over kanser� tanısı koyulan tüm hastalara ve r�skl� gruptak� b�reylere genet�k test 

yapılması gerekl�l�ğ� ortaya çıkmıştır. Hatta BRCA1 ve BRCA2 genler�n�n prostat ve pankreas kanser� �le de güçlü �l�şk�s� 

olduğu son yıllarda ortaya koyulmuş olup kısa gelecekte bu kanserlerde de BRCA1 ve BRCA2 genler�ne yönel�k test 

yapılması gerekl�l�ğ� ortaya çıkacaktır. (KAYNAK?)

4. Sonuç

Etyoloj�s� ne olursa net�cede genet�k b�r hastalık olan kanserlerde k�m� zaman onkogenler�n k�m� zaman da tümör 

süpresör genler�n zararlı değ�ş�mler� rol almaktadır. Bu değ�ş�mler sadece tümör dokusunda �zlenen somat�k değ�ş�mler 

olab�leceğ� g�b� germ hücreler� tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan kalıtsal değ�ş�kl�kler şekl�nde de olab�l�r. Her geçen 

gün genet�k b�l�m�n�n hızlı gel�ş�m� sayes�nde, genler�n hastalıklar ve kanserlerle yen� �l�şk�ler�n�n ortaya çıktığı 

görülmekted�r. Bunun yanında �mmünoterap� ve hedefe yönel�k tedav�ler�n temel odak noktası kanser-gen üzer�nde 

olmaktadır. Şüphes�z genet�k b�l�m�n�n �vmesel artışı ve yen� tedav� seçenekler�n�n ortaya çıkarılmaya çalışılması onkogen 

ve tümör süpresör genler�n b�l�n�rl�ğ�n�n artmasıyla daha da hızlanacaktır.  
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ÖZET

Genom, canlının tüm genler�n� �çeren DNA d�z�s�d�r ve canlının yapı ve temel özell�kler� �ç�n gereken tüm genet�k 

b�lg�y� taşır. İnsan Genom Projes�, genomdak� gen ve nükleot�d d�z�ler�n�n bel�rlenmes� amacıyla 1990 yılında 

başlatılmıştır. Genom baz d�z�s�n�n bel�rlenmes�yle b�rl�kte genler�n fonks�yon ve kl�n�k etk�ler�ndek� çalışmalar da hız 

kazanmıştır. Yaklaşık 3,000,000,000 baz d�z�s�nden oluşan �nsan genomu 23 kromozom ç�ft� üzer�nde bulunmaktadır. DNA 

d�z�s�ndek� değ�ş�kl�kler� tanımlamak �ç�n mutasyon ve pol�morfizm ter�mler� kullanılmaktadır. Mutasyonlar popülasyonda 

%1’�n altında görülürken, pol�morfizmler %1 ve üzer�nde görülmekted�r.

Anahtar Kel�meler: Mutasyon, Pol�morfizm, Mutasyon T�pler�

ABSTRACT

The genome �s the DNA sequence that conta�ns all the genes of the organ�sm and carr�es all the genet�c �nformat�on 

requ�red for the structure and bas�c propert�es of the organ�sm. The Human Genome Project was �n�t�ated �n 1990 to �dent�fy 

genes and nucleot�de sequences �n the genome. Stud�es on the funct�on and cl�n�cal e�ects of genes have been accelerated 

w�th the determ�nat�on of the genome base sequence. The human genome cons�sts of approx�mately 3,000,000,000 base 

sequences �s present on 23 pa�rs of chromosomes. The terms mutat�on and polymorph�sm are used to descr�be changes �n 

the DNA sequence.  Mutat�ons are seen less than 1% and polymorph�sms are seen more than 1% �n the populat�on.

Keywords: Mutat�on, Polymorph�sm, Type of Mutat�ons

1. G�r�ş

İnsan genomu genet�k alanındak� b�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelerle her geçen gün daha �y� anlaşılmaktadır. 

Genomdak� farklılıklar b�reyler arası farkların oluşmasını sağladığı g�b� hastalıklara da neden olab�lmekted�r. İnsan DNA 

d�z�s�nde görülen farklılıklar mutasyon ya da pol�morfizm olarak değerlend�r�lmekted�r. (KANAK?) Bu bölümde mutasyon 

ve pol�morfizm tanımları ve t�pler� hakkında genel b�lg�ler ver�lecekt�r. 

2. Mutasyon

Nükleer DNA d�z�s� �k� �nsanda %99,9 oranında aynıdır. İnsan DNA’sı Aden�n (A), T�m�n (T), Guan�n (G) ve S�toz�n (S) 

nükleot�tler�n�n d�z�l�m� �le oluşmaktadır. Mutasyon nükleot�t d�z�s�nde veya DNA düzen�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k olarak 

tanımlanır ve popülasyonda %1’den daha az görülür [1]. Mutasyonlar, spontan olarak oluşab�ld�ğ� g�b� “mutajen” olarak 

adlandırılan fiz�ksel ve k�myasal ajanlar (UV, �yon�ze radyasyon) �le uyarılma (�ndüklenme) sonucu da oluşab�lmekted�r. 

Mutasyonlar gamet hücreler�nde olduğunda sonrak� nes�llere aktarılab�lmes�, somat�k hücrelerde olduğunda �se 

kansere neden olması açısından öneml�d�r [2]. Genler�n mutasyon “oranları b�rb�r�nden farklılık göstermekted�r. Bu 

farklılık gen�n büyüklüğü ya da mutasyon oluşumuna yatkın nükleot�d d�z�ler� (hot spot) �çermes�yle �lg�l� olab�lmekted�r. 

Mutasyon sonucu b�reye negat�f ya da poz�t�f fenot�p�k özell�k kazandırab�leceğ� g�b� nötr mutasyon olarak fenot�p 

üzer�nde h�çb�r etk� göstermeyeb�l�r [3]. 
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ÖZET

Genom, canlının tüm genler�n� �çeren DNA d�z�s�d�r ve canlının yapı ve temel özell�kler� �ç�n gereken tüm genet�k 

b�lg�y� taşır. İnsan Genom Projes�, genomdak� gen ve nükleot�d d�z�ler�n�n bel�rlenmes� amacıyla 1990 yılında 

başlatılmıştır. Genom baz d�z�s�n�n bel�rlenmes�yle b�rl�kte genler�n fonks�yon ve kl�n�k etk�ler�ndek� çalışmalar da hız 

kazanmıştır. Yaklaşık 3,000,000,000 baz d�z�s�nden oluşan �nsan genomu 23 kromozom ç�ft� üzer�nde bulunmaktadır. DNA 

d�z�s�ndek� değ�ş�kl�kler� tanımlamak �ç�n mutasyon ve pol�morfizm ter�mler� kullanılmaktadır. Mutasyonlar popülasyonda 

%1’�n altında görülürken, pol�morfizmler %1 ve üzer�nde görülmekted�r.

Anahtar Kel�meler: Mutasyon, Pol�morfizm, Mutasyon T�pler�

ABSTRACT

The genome �s the DNA sequence that conta�ns all the genes of the organ�sm and carr�es all the genet�c �nformat�on 

requ�red for the structure and bas�c propert�es of the organ�sm. The Human Genome Project was �n�t�ated �n 1990 to �dent�fy 

genes and nucleot�de sequences �n the genome. Stud�es on the funct�on and cl�n�cal e�ects of genes have been accelerated 

w�th the determ�nat�on of the genome base sequence. The human genome cons�sts of approx�mately 3,000,000,000 base 

sequences �s present on 23 pa�rs of chromosomes. The terms mutat�on and polymorph�sm are used to descr�be changes �n 

the DNA sequence.  Mutat�ons are seen less than 1% and polymorph�sms are seen more than 1% �n the populat�on.

Keywords: Mutat�on, Polymorph�sm, Type of Mutat�ons

1. G�r�ş

İnsan genomu genet�k alanındak� b�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelerle her geçen gün daha �y� anlaşılmaktadır. 

Genomdak� farklılıklar b�reyler arası farkların oluşmasını sağladığı g�b� hastalıklara da neden olab�lmekted�r. İnsan DNA 

d�z�s�nde görülen farklılıklar mutasyon ya da pol�morfizm olarak değerlend�r�lmekted�r. (KANAK?) Bu bölümde mutasyon 

ve pol�morfizm tanımları ve t�pler� hakkında genel b�lg�ler ver�lecekt�r. 

2. Mutasyon

Nükleer DNA d�z�s� �k� �nsanda %99,9 oranında aynıdır. İnsan DNA’sı Aden�n (A), T�m�n (T), Guan�n (G) ve S�toz�n (S) 

nükleot�tler�n�n d�z�l�m� �le oluşmaktadır. Mutasyon nükleot�t d�z�s�nde veya DNA düzen�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k olarak 

tanımlanır ve popülasyonda %1’den daha az görülür [1]. Mutasyonlar, spontan olarak oluşab�ld�ğ� g�b� “mutajen” olarak 

adlandırılan fiz�ksel ve k�myasal ajanlar (UV, �yon�ze radyasyon) �le uyarılma (�ndüklenme) sonucu da oluşab�lmekted�r. 

Mutasyonlar gamet hücreler�nde olduğunda sonrak� nes�llere aktarılab�lmes�, somat�k hücrelerde olduğunda �se 

kansere neden olması açısından öneml�d�r [2]. Genler�n mutasyon “oranları b�rb�r�nden farklılık göstermekted�r. Bu 

farklılık gen�n büyüklüğü ya da mutasyon oluşumuna yatkın nükleot�d d�z�ler� (hot spot) �çermes�yle �lg�l� olab�lmekted�r. 

Mutasyon sonucu b�reye negat�f ya da poz�t�f fenot�p�k özell�k kazandırab�leceğ� g�b� nötr mutasyon olarak fenot�p 

üzer�nde h�çb�r etk� göstermeyeb�l�r [3]. 



Mutasyonlar genom mutasyonları, kromozom mutasyonları ve gen mutasyonları olarak karşımıza çıkmaktadır.

A-Genom mutasyonları: Kromozom takımlarının veya takımda yer alan kromozomların mayoz ya da m�toz bölünme 

sırasında hatalı segregasyon sonucu sayısal olarak azalma ya da artmasıdır. 2-4x102 hücre bölünmes�nde b�r 

görülmekted�r. Öplo�d� ve anöplo�d� genom mutasyonlarıdır.

Öplo�d�: Haplo�d genom sayısının katları şekl�ndek� artışlardır. D�plo�d� (2n) normalde beklenen sayı �ken Tr�plo�d� 

(3n) veya Tetraplo�d� (4n) patoloj�k olarak yorumlanır. (Haplo�d�, D�plo�d�, Tr�plo�d�, Tetraplo�d�, Pol�plo�d�).

Anöplo�d�: Bazı kromozomların �k�den fazla ya da az bulunmasıdır. Sıklıkla Tr�zom� ve monozom� olarak görül-

mekted�r. ( H�perplo�d�, H�poplo�d�).

B-Kromozom mutasyonları: Kromozomların p ve q kollarında oluşan kırılmalar sonucu kromozom yapısında ortaya 

çıkan mutasyonlardır. 6x104 hücre bölünmes�nde b�r (yaklaşık 1/1700) ortaya çıkmaktadır [3]. Bu mutasyonlar her ne 

kadar sık görünseler de hayatta kalma ve üreme başarıları düşük olduğu �ç�n çoğu sonrak� nes�llere aktarılamaz. 

Ayrıca kanser hücreler�nde kromozom mutasyonları sıklıkla görülmekted�r. Kromozom mutasyonları delesyon, 

dupl�kasyon, �nvers�yon, translokasyonlar, r�ng ve �zokromozom olarak karşımıza çıkmaktadır [1].

C-Gen mutasyonları: Gen üzer�nde b�r ya da b�rden fazla nükleot�dde ortaya çıkan mutasyonlardır. Nokta mutasyon, 

delesyon, �nsers�yon, dupl�kasyon ve tekrar sayısı artışları gen düzey�nde görüleb�len mutasyonlardır. (KAYNAK?)

3. Mutasyon T�pler�

Sess�z (S�lent) mutasyon: Gen�n, pol�pept�t ürününde herhang� b�r değ�ş�kl�k oluşturmayan mutasyondur. Bu mutas-

yon sonucu üçlü kodonda ortaya çıkan değ�ş�kl�k y�ne aynı am�noas�t�n kodlanması �le Sonuçlanmakta ve üret�len pro-

te�n�n am�no as�t sekansı etk�lenmemekted�r. Fakat sess�z mutasyonlar daha sonra hastalıklara yol açab�lecek sess�z 

olmayan mutasyonlar �ç�n potans�yel oluşturmaktadır.

M�ssense (Yanlış anlamlı ) Mutasyon: DNA d�z�s�nde tek b�r nükleot�d değ�ş�kl�ğ� (nokta mutasyon) sonucu oluşan 

ve gen tarafından üret�len prote�nde b�r am�noas�t�n farklı b�r am�noas�te dönüşmes�ne neden olarak pol�pept�t ürününde 

değ�ş�kl�ğe yol açan mutasyondur.

Nonsense (Anlamsız) Mutasyon: DNA d�z�s�nde tek b�r nükleot�d değ�ş�kl�ğ� (nokta mutasyonu) sonucu oluşan, 

am�noas�t değ�ş�kl�ğ�ne neden olmayan fakat DNA d�z�s�n� değ�şt�rerek b�t�rme kodonları olarak fonks�yon gösteren TAG, 

TGA ve TAA kodonlarından b�r�n�n oluşmasına neden olarak prote�n üret�m�n�n erkenden durdurulmasına neden olab�len 

mutasyonlardır. Bu mutasyon fonks�yonu olmayan kısa prote�n oluşumuna neden olmaktadır [2].

Insers�yon: DNA d�z�s� �çer�s�ne b�r parça DNA d�z�s�n�n eklenmes�d�r. Sonucunda gen tarafından üret�len prote�n 

uygun fonks�yonda olmayab�l�r. 

Delesyon: DNA d�z�s�nden b�r kısım DNA d�z�s�n�n çıkmasıyla ya da kromozomun b�r parçasının kaybı �le oluşur. 

Küçük delesyonlarda b�r veya b�rkaç baz ç�ft� çıkarken büyük delesyonlarda tüm gen ya da b�rden fazla komşu gen kaybı 

olab�lmekted�r. Delesyona uğrayan DNA d�z�s� neden�yle prote�n fonks�yonu ya da üret�len prote�n değ�şeb�l�r. 

Dupl�kasyon: DNA d�z�s�n�n ya da kromozomun b�r kısmının b�r yada b�rden fazla kopyalanmasıyla oluşur. Oluşan 

prote�n�n fonks�yonunda değ�ş�kl�ğe neden olab�l�r. 

Frame-sh�ft (Çerçeve kayması) mutasyon: DNA d�z�s�ne eklenen ya da d�z�den çıkan DNA bazları gen�n okuma 

çerçeves�n�n kaymasına neden olmasıyla oluşur. Am�noas�d� oluşturan üçlü gruplar hal�nde okunan bazların kaymasına 

neden olarak farklı b�r am�noas�d�n oluşmasına neden olmaktadır. Sonuçta oluşan prote�n nonfonks�yoneld�r. Insers�-

yonlar, delesyonlar ve dupl�kasyonlar çerçeve kayması mutasyonlara neden olab�l�r. 

Intron mutasyonları: Intron�k bölgede oluşan mutasyonlar mRNA’nın �şlenmes� sürec�nde splayz�ng� etk�leye-

b�lmeler� açısından en az gen�n kodlanan ekzonlarında olan mutasyonlar kadar öneml�d�r.

Tekrar sayı artışı (Repeat expans�on): Nükleot�t tekrarları b�rden fazla tekrarlayan kısa DNA d�z�ler�d�r. Nükleot�t 

tekrarlarının normalden fazla sayıda tekrarlaması tekrar sayı artışı mutasyonlardır. Bu mutasyonlar sonucu prote�n 

fonks�yonu bozulmaktadır. Üçlü tekrar sayıları sonrak� nes�llere artarak aktarılmaktadır. Bu hastalıklara Frag�l X, 

Hunt�ngton, Myoton�k d�strofi, Fr�edre�ch ataks� örnek olarak göster�leb�l�r. 

Translokasyon: Homolog olmayan kromozomlar arasında kromozom parçalarının karşılıklı yer değ�şt�rmes� 

durumudur. Res�prokal ya da Robertson�an t�p olab�l�r. Dengel� translokasyon taşıyıcısı olan b�reyler sağlıklı b�reyler 

olmakla b�rl�kte bu b�reyler gonad hücreler�n�n mayoz bölünme safhasında denges�z kromozom yapısına sah�p gonad 

hücreler� oluşması sonucu tekrarlayan gebel�k kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca somat�k hücrelerde görülen 

translokasyonlar da kanserl� olgularda görülmekted�r. (KAYNAK?)

Invers�yon: B�r kromozomda �k� adet kırık oluşması sonucu ortada kalan kromozom parçasının ters dönmes� �le 

oluşur. Parasentr�k veya per�sent�k olmak üzere �k� çeş�d� vardır [1].

4. Mutasyonların Prote�n Fonks�yonları Üzer�ne Etk�s�

A-Fonks�yon Kaybı Mutasyonları: DNA’da kodlanan gen�n transkr�ps�yonunu veya translasyonunu engelleyen 

mutasyonlardır. Gen�n kodladığı prote�n�n h�ç üret�lememes�ne ya da üret�len prote�n�n non-fonks�yonel olmasına 

neden olur.

B-Fonks�yon Kazancı Mutasyonları: Oluşan mutasyon gen�n �fades�n�n artmasına ya da gen ürününün yen� fonks�yon 

kazanmasına neden olmaktadır. Hücre bölünmes�nde etk�s� olan onkogenler g�b� fonks�yon artışının kanserleşmeye 

yol açmaları örnek olarak göster�leb�l�r [3].

5. Görüldükler� Hücre T�p�ne Göre Mutasyonlar

A-Germl�ne mutasyon: Gonadlarda gamet hücreler�nde oluşan mayoz bölünmede DNA repl�kasyonu sırasında oluşan 

mutasyonlardır. Bu tür mutasyonlar sonrak� nes�llere aktarılmaktadır.

B-Somat�k mutasyon: Canlının hayatının herhang� b�r evres�nde somat�k hücreler�nde ortaya çıkan mutasyondur ve 

sadece bu hücreden oluşan somat�k hücrelere aktarılab�l�r. Somat�k mutasyonlar sonrak� nes�llere aktarılmaz ve 

kanser olgularında çoğunlukla bu mutasyon görülmekted�r [2].

6. Pol�morfizmler

Pol�morfizm, patojen�k olmayan ve normal popülasyonda en az %1 oranında görülen �k� ya da daha fazla varyantın 

(allel, d�z�, kromozomal varyant) bulunmasıdır [4]. İnsan genomunun %99,9’u aynı �ken b�reysel farklılıkların oluşması 

pol�morfizmler sayes�nde olmaktadır. Pol�morfizmler tek, �k�l� üçlü ve daha fazla nükleot�t değ�ş�kl�kler� olab�leceğ� g�b� 

kromozomal düzeyde de görüleb�lmekted�r. Populasyondak� A, B, O ve AB kan grupları, Rh faktörü ve MHC grupları 

pol�morfizm �ç�n örnek olarak göster�leb�l�r. Pol�morfik lokus en az görülen allel�n en az %1 sıklıkla görülmes� �le tanımlanır. 

Genet�k materyaldek� mutasyon ya da an� b�r değ�ş�kl�k lokusta farklı aleller�n oluşmasına neden olmaktadır. 

Pol�morfizmler prote�n pol�morfizm�, tek nükleot�t pol�morfizm�, kromozom pol�morfizm�, RFLP pol�morfizm�, kopya sayısı 

pol�morfizmler�, VNTR ve STR pol�morfizmler� olarak da karşımıza çıkab�l�r. Örneğ�n b�r am�noas�d�n kodlanmasında 

kullanılan üçlü baz yapısında b�r nükleot�d�n değ�şmes� sonucu y�ne aynı am�noas�t kodlanıyorsa bu değ�ş�m sonucu 

oluşan prote�n ürünü yapı ve fonks�yon olarak değ�şm�yorsa bu durum da pol�morfizm olarak değerlend�r�l�r [5].

7. Sonuç

Mutasyon ve pol�morfizm genet�k term�noloj�de anlam olarak b�rb�r�n�n yer�ne kullanılan ve en çok tartışılan �k� 

ter�md�r. Mutasyonlar toplumda %1’�n altında görülen ve genet�k materyalde hastalığa neden olan değ�ş�kl�klerd�r. 

Popülasyonda yaygın olarak bulunan ve bulunduğu b�reye avantaj ya da dezavantaj sağlamayan DNA varyasyonları 

pol�morfizmlerd�r ve pol�morfizmler standart olarak kabul ed�lecek referans DNA d�z�ler�n�n �k�, üç veya daha fazla 

olab�leceğ�n� de göstermekted�r. Genet�k anal�zler �le bulunan değ�ş�kl�kler�n kl�n�ğe etk�s�n�n aydınlatılab�lmes� ve 
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Mutasyonlar genom mutasyonları, kromozom mutasyonları ve gen mutasyonları olarak karşımıza çıkmaktadır.

A-Genom mutasyonları: Kromozom takımlarının veya takımda yer alan kromozomların mayoz ya da m�toz bölünme 

sırasında hatalı segregasyon sonucu sayısal olarak azalma ya da artmasıdır. 2-4x102 hücre bölünmes�nde b�r 

görülmekted�r. Öplo�d� ve anöplo�d� genom mutasyonlarıdır.

Öplo�d�: Haplo�d genom sayısının katları şekl�ndek� artışlardır. D�plo�d� (2n) normalde beklenen sayı �ken Tr�plo�d� 

(3n) veya Tetraplo�d� (4n) patoloj�k olarak yorumlanır. (Haplo�d�, D�plo�d�, Tr�plo�d�, Tetraplo�d�, Pol�plo�d�).

Anöplo�d�: Bazı kromozomların �k�den fazla ya da az bulunmasıdır. Sıklıkla Tr�zom� ve monozom� olarak görül-

mekted�r. ( H�perplo�d�, H�poplo�d�).

B-Kromozom mutasyonları: Kromozomların p ve q kollarında oluşan kırılmalar sonucu kromozom yapısında ortaya 

çıkan mutasyonlardır. 6x104 hücre bölünmes�nde b�r (yaklaşık 1/1700) ortaya çıkmaktadır [3]. Bu mutasyonlar her ne 

kadar sık görünseler de hayatta kalma ve üreme başarıları düşük olduğu �ç�n çoğu sonrak� nes�llere aktarılamaz. 

Ayrıca kanser hücreler�nde kromozom mutasyonları sıklıkla görülmekted�r. Kromozom mutasyonları delesyon, 

dupl�kasyon, �nvers�yon, translokasyonlar, r�ng ve �zokromozom olarak karşımıza çıkmaktadır [1].

C-Gen mutasyonları: Gen üzer�nde b�r ya da b�rden fazla nükleot�dde ortaya çıkan mutasyonlardır. Nokta mutasyon, 

delesyon, �nsers�yon, dupl�kasyon ve tekrar sayısı artışları gen düzey�nde görüleb�len mutasyonlardır. (KAYNAK?)

3. Mutasyon T�pler�

Sess�z (S�lent) mutasyon: Gen�n, pol�pept�t ürününde herhang� b�r değ�ş�kl�k oluşturmayan mutasyondur. Bu mutas-

yon sonucu üçlü kodonda ortaya çıkan değ�ş�kl�k y�ne aynı am�noas�t�n kodlanması �le Sonuçlanmakta ve üret�len pro-

te�n�n am�no as�t sekansı etk�lenmemekted�r. Fakat sess�z mutasyonlar daha sonra hastalıklara yol açab�lecek sess�z 

olmayan mutasyonlar �ç�n potans�yel oluşturmaktadır.

M�ssense (Yanlış anlamlı ) Mutasyon: DNA d�z�s�nde tek b�r nükleot�d değ�ş�kl�ğ� (nokta mutasyon) sonucu oluşan 

ve gen tarafından üret�len prote�nde b�r am�noas�t�n farklı b�r am�noas�te dönüşmes�ne neden olarak pol�pept�t ürününde 

değ�ş�kl�ğe yol açan mutasyondur.

Nonsense (Anlamsız) Mutasyon: DNA d�z�s�nde tek b�r nükleot�d değ�ş�kl�ğ� (nokta mutasyonu) sonucu oluşan, 

am�noas�t değ�ş�kl�ğ�ne neden olmayan fakat DNA d�z�s�n� değ�şt�rerek b�t�rme kodonları olarak fonks�yon gösteren TAG, 

TGA ve TAA kodonlarından b�r�n�n oluşmasına neden olarak prote�n üret�m�n�n erkenden durdurulmasına neden olab�len 

mutasyonlardır. Bu mutasyon fonks�yonu olmayan kısa prote�n oluşumuna neden olmaktadır [2].

Insers�yon: DNA d�z�s� �çer�s�ne b�r parça DNA d�z�s�n�n eklenmes�d�r. Sonucunda gen tarafından üret�len prote�n 

uygun fonks�yonda olmayab�l�r. 

Delesyon: DNA d�z�s�nden b�r kısım DNA d�z�s�n�n çıkmasıyla ya da kromozomun b�r parçasının kaybı �le oluşur. 

Küçük delesyonlarda b�r veya b�rkaç baz ç�ft� çıkarken büyük delesyonlarda tüm gen ya da b�rden fazla komşu gen kaybı 

olab�lmekted�r. Delesyona uğrayan DNA d�z�s� neden�yle prote�n fonks�yonu ya da üret�len prote�n değ�şeb�l�r. 

Dupl�kasyon: DNA d�z�s�n�n ya da kromozomun b�r kısmının b�r yada b�rden fazla kopyalanmasıyla oluşur. Oluşan 

prote�n�n fonks�yonunda değ�ş�kl�ğe neden olab�l�r. 

Frame-sh�ft (Çerçeve kayması) mutasyon: DNA d�z�s�ne eklenen ya da d�z�den çıkan DNA bazları gen�n okuma 

çerçeves�n�n kaymasına neden olmasıyla oluşur. Am�noas�d� oluşturan üçlü gruplar hal�nde okunan bazların kaymasına 

neden olarak farklı b�r am�noas�d�n oluşmasına neden olmaktadır. Sonuçta oluşan prote�n nonfonks�yoneld�r. Insers�-

yonlar, delesyonlar ve dupl�kasyonlar çerçeve kayması mutasyonlara neden olab�l�r. 

Intron mutasyonları: Intron�k bölgede oluşan mutasyonlar mRNA’nın �şlenmes� sürec�nde splayz�ng� etk�leye-

b�lmeler� açısından en az gen�n kodlanan ekzonlarında olan mutasyonlar kadar öneml�d�r.

Tekrar sayı artışı (Repeat expans�on): Nükleot�t tekrarları b�rden fazla tekrarlayan kısa DNA d�z�ler�d�r. Nükleot�t 
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ter�md�r. Mutasyonlar toplumda %1’�n altında görülen ve genet�k materyalde hastalığa neden olan değ�ş�kl�klerd�r. 
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toplumdak� sıklığının bel�rleneb�lmes� �ç�n hasta ve sağlıklı b�reylerde yapılan genet�k çalışmalar önem taşımaktadır. 

Genom boyu �l�şk�lend�rme anal�z� (Genome W�de Assoc�at�on Stud�es-GWAS) çalışmaları �le tüm genom anal�zler� 

yapılarak mutasyonların hastalıklarla neden Sonuç �l�şk�s� araştırılmaktadır.
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ÖZET

Kanserler üzer�ne yapılan genet�k ve s�togenet�k temell� çalışmalar hızla �lerleyen teknoloj� �le b�rl�kte keş�fler�n devam 

ett�ğ� öneml� b�r b�l�msel alandır. Sonuçlar b�l�msel anlamda ne kadar öneml� �se hastalara sağlanan yararların potans�yel� 

de o kadar öneml�d�r. Saptanan genet�k anomal�ler, hastalara kes�n tanı koymada ve/veya tedav�ye yönel�k olası yanıtları 

bel�rlemede hek�mlere büyük fayda sağlamaktadır. S�togenet�k çalışmalar hem hematoloj�k mal�gnens�lerde hem de sol�d 

tümörlerde rut�n kl�n�k h�zmete g�rm�ş durumdadır. Hücre kültürü, kromozom bantlama, karyot�plend�rme, yüksek kal�te 

floresan �n s�tu h�br�d�zasyon (FISH) ve array g�b� yöntemler�n ver�ler�n�n doğru anal�z ed�lmes� başarılı s�togenet�k ver�ler�n 

elde ed�lmes�nde kr�t�k öneme sah�pt�rler. Bu bağlamda hem kl�n�syenler�n hem de s�togenet�kç�ler�n tanı, teşh�s, tedav� ve 

�zlem aşamalarında kuvvetl� �şb�rl�ğ� �çer�s�nde olması zorunludur. Bu bölümde bazı hematoloj�k ve sol�d kanserlerde tanı, 

teşh�s ve tedav�de önem arz eden ve günümüz �t�bar� �le kabul gören s�togenet�k bulgular değerlend�r�lecekt�r. 
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ABSTRACT

Genet�c and cytogenet�c stud�es based on cancers are an �mportant sc�ent�fic field where d�scover�es cont�nue w�th 

the advanc�ng technology. The results are the more �mportant and the potent�al of the benefits prov�ded to pat�ents �s 

�mportant. Genet�c anomal�es detected are great benefit to phys�c�ans �n defin�t�ve d�agnos�s of pat�ents and/or 

determ�n�ng poss�ble responses to treatment. Cytogenet�c stud�es have now entered rout�ne cl�n�cal serv�ce �n both 

hematolog�cal mal�gnanc�es and sol�d tumors. Accurate analys�s of data on methods such as cell culture, chromosome 

band�ng, karyotyp�ng, h�gh qual�ty fluorescent �n s�tu hybr�d�zat�on (FISH) and array are cr�t�cal �n obta�n�ng successful 

cytogenet�c data. In th�s context, both cl�n�c�ans and cytogenet�c�sts must be �n strong cooperat�on �n d�agnos�s, treatment 

and follow-up stages. In th�s sect�on, some of the cytogenet�c find�ngs �dent�fied �n some hematolog�cal and sol�d cancers 

w�ll be evaluated.

Keywords: cytogenet�c, karyotype, cancer, hematolog�cal cancers, sol�d tumors

1. G�r�ş

Tümör hücreler�n�n karmaşık kromozomal anomal�ler taşıdığı b�l�nmekted�r. Bu kromozomal aberasyonlar yapısal 

veya sayısal olarak sınıflandırılır. Hücre bölünmes� sırasında hatalı bölünmeler neden� �le otozom ve c�ns�yet kromozomla-

rındak� sayısal sapmalar anöplo�d� olarak tanımlanır. B�r kromozomun bütünlüğünü etk�leyen değ�ş�kl�kler �se yapısal 

anomal�ler olarak adlandırılır. Bunlar, dengel� (�nvers�yon ve karşılıklı translokasyon) ve denges�z yen�den düzenlemeler 

(delesyon, dupl�kasyon, denges�z translokasyon, �zokromozom) şekl�nde olab�l�r. Hücre bölünmes� sırasında kromo-

zomların ayrılamamasından kaynaklı hatalar anöplo�d� oluşumuna, onkogenlerde dupl�kasyona ve/veya tümör baskılayıcı 

genlerde delesyonlara neden olab�l�r. 

2. Hematoloj�k Neoplaz�lerde Karyot�p�k Değ�ş�kl�kler

Kromozomal değ�ş�mler hematoloj�k mal�gnens�ler�n gel�ş�m�nde öneml� b�r yer tutmaktadır. Tar�hsel sürece 

baktığımızda hematoloj�k mal�gnens�ler Fransız-Amer�kan-İng�l�z (FAB) sınıflandırma s�stem�nde morfoloj�k fenot�pe göre 
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sınıflandırılmıştır. S�togenet�k �lerled�kçe ve kromozomal yen�den düzenlemeler hakkındak� b�lg� arttıkça morfoloj�k 

sınıflandırmadan z�yade s�togenet�k, moleküler genet�k ve �mmünofenot�p�k ver�ler prognoz ve tedav� �ç�n gerekl� ve öneml� 

hale gelm�şt�r. Bu b�lg�ler ışığında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de sınıflandırmasını gel�şt�rerek yen�den düzenled� [1]. 

Tablo-1 WHO Sınıflamasına göre hastalık kategor�ler� [1]

M�yeloprol�ferat�f Neoplasmalar 
Kron�k m�yelo�d lösem�, BCR-ABL1 poz�t�f
Kron�k nötrofil�k lösem�
Pol�s�tem� vera
Pr�mer m�yelofibroz
Esans�yel trombos�tem�
Kron�k eoz�nofil�k lösem�
Mastos�toz
          Kutanöz mastos�toz
          S�stem�k mastos�toz
          Mast hücre lösem�
          Mast hücre sarkomu
          Ekstrakütan mastos�toma
M�yeloprol�ferat�f neoplazm, sınıflandırılamayan

Myelod�splast�k / Myeloprol�ferat�f Hastalıklar
Kron�k m�yelomonos�t�k lösem� 
At�p�k kron�k m�yelo�d lösem� BCR-ABL1 negat�ve
Juven�l m�yelomonos�t�k lösem� 
Myelod�splast�k / myeloprol�ferat�f neoplazmalar, sınıflandırılamayan
M�yelod�splast�k Sendromlar 
Un�l�neage d�splaz�l� refrakter s�topen�
          Refrakter anem�
          Refrakter nötropen�
          Refrakter trombos�topen�
Halka s�deroblastlı refrakter anem�
Mult�l�neage d�splaz�l� refrakter s�topen�
Aşırı patlama �le refrakter anem�
İzole del (5q) �le �l�şk�l� m�yelod�splast�k sendrom
Sınıflandırılamayan m�yelod�splast�k sendrom
Çocukluk çağı m�yelod�splast�k sendromu 

Akut M�yelo�d Lösem� ve İlg�l� Prekürsör Neoplaz�ler
Tekrarlayan genet�k anormall�kler� olan AML
          AML t(8; 21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1
          AML �nv (16) (p13.1q22) veya t (16; 16) (p13.1; q22); CBFB-MYH11
          Akut promyelos�t�k lösem� t(15; 17) (q22; q12); PML-RARA
          AML t(9; 11) (p22; q23); MLLT3-MLL
          AML t(6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214
          AML �nv (3) (q21q26.2) veya t(3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1
          AML (megakaryoblast�k) t(1; 22) (p13; q13); RBM15-MKL1 
          NPM1 mutasyonlu AML
          CEBPA mutasyonlu AML
Myelodysplas�a değ�ş�kl�kler �l�şk�l� AML
Terap� �l�şk�l� m�yelo�d neoplazmalar
Akut m�yelo�d lösem�
          M�n�mum farklılaşmaya sah�p AML
          Olgunlaşma olmadan AML
          Olgunlaşan AML
          Akut m�yelomonos�t�k lösem�
          Akut monoblast�k ve monos�t�k lösem�
          Akut er�tro�d lösem�
          Akut megakaryoblast�k lösem�
          Akut bazofil�k lösem�
          M�yelofibroz�s �le akut panmyeloz
M�yelo�d sarkom
Down sendromu �le �lg�l� m�yelo�d prol�ferasyonlar
          Geç�c� anormal m�yelopoez�
          Down sendromu �le �l�şk�l� m�yelo�d lösem�
Blast�k plazmas�to�d dendr�t�k hücrel� neoplazm

Köken� Bel�rs�z Akut Lösem�ler 
Akut farklılaşmamış lösem�
Karışık fenot�p akut lösem� t(9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1
Karışık fenot�p akut lösem� t(v; 11q23); MLL yen�den düzenlenm�ş
Karışık fenot�p akut lösem�, B / m�yelo�d
Karışık fenot�p akut lösem�, T / m�yelo�d

Prekürsör Lenfo�d Neoplazmalar
B lenfoblast�k lösem� / lenfoma
Tekrarlayan genet�k anormall�kler� olan B lenfoblast�k lösem� / lenfoma
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma t(9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma t(v; 11q23); MLL yen�den düzenlenm�ş
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma t(12; 21) (p13; q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX1)
          H�perd�plo�d�l� B lenfoblast�k lösem� / lenfoma
          H�pod�plo�d�l� B lenfoblast�k lösem� / lenfoma (h�pod�plo�d ALL)
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma t(5; 14) (q31; q32); IL-3 IGH
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma �le b�rl�kte t(1; 19) (q23; p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1)
T lenfoblast�k lösem� / lenfoma

Olgun B Hücrel� Neoplazmalar
Kron�k lenfos�t�k lösem� / küçük lenfos�t�k lenfoma
B hücrel� prolenfos�t�k lösem�
Lenfoplazmas�t�k lenfoma / Waldenström makroglobul�nem�
Splen�k marj�nal zon lenfoma
Şaç hücrel� lösem�
Lymphoplasmacyt�c lymphoma
          Waldenström makroglobul�nem�
Ağır z�nc�r hastalıkları 
          Alfa ağır z�nc�r hastalığı 
          Gama ağır z�nc�r hastalığı 
          Mu ağır z�nc�r hastalığı
Plazma hücres� m�yelom 
Kem�kte sol�ter plazmas�tom 
Ekstraossöz plazmas�tom
Mukozaya bağlı lenfo�d dokunun ekstranodal marj�nal zon lenfoması (MALT lenfoma)
Nodal marj�nal zon lenfoma
Fol�küler lenfoma
Pr�mer kutanöz fol�kül merkez lenfoması
Manto hücrel� lenfoma
D��üz büyük B hücrel� lenfoma (DLBCL)
          T hücrel� / h�st�yos�t zeng�n büyük B hücrel� lenfoma
          SSS'n�n b�r�nc�l DLBCL's�
          B�r�nc�l kutanöz DLBCL, bacak t�p�
Kron�k �nflamasyonla �l�şk�l� DLBCL
Lenfomato�d granülomatoz�s
Pr�mer med�ast�nal (t�m�k) büyük B hücrel� lenfoma
İntravasküler büyük B hücrel� lenfoma
ALK poz�t�f büyük B hücrel� lenfoma
Plazmablast�k lenfoma
HHV8 �le �l�şk�l� çok merkezl� Castleman hastalığında ortaya çıkan büyük B hücrel� lenfoma
Pr�mer efüzyon lenfoması
Burk�tt lenfoma
Sınıflandırılmamış B-hücrel� lenfoma, d��üz büyük B-hücrel� lenfoma ve Burk�tt lenfoma arasında orta özell�klere sah�p
Sınıflandırılmamış B-hücrel� lenfoma, d��üz büyük B-celllymphoma ve klas�k Hodgk�n lenfoma arasındak� ara özell�klere sah�p

Olgun T Hücrel� ve NK Hücrel� Neoplazmalar
T-CelI prolenfos�t�k lösem�
T-Hücrel� büyük granül lenfos�t�k lösem�
Agres�f NK hücrel� lösem�
Çocukluk çağı s�stem�k EBV poz�t�f T hücrel� lenfoprol�ferat�f hastalık
Hydroa vacc�n�forme benzer� lenfoma
Yet�şk�n T hücrel� lösem� / lenfoma
Ekstranodal NK / T hücrel� lenfoma, nazal t�p
Enteropat� �le �l�şk�l� T hücrel� lenfoma
Hepatosplen�k T hücrel� lenfoma
Der�altı pann�kül�t benzer� T hücrel� lenfoma
M�koz fungo�tler�
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sınıflandırılmıştır. S�togenet�k �lerled�kçe ve kromozomal yen�den düzenlemeler hakkındak� b�lg� arttıkça morfoloj�k 

sınıflandırmadan z�yade s�togenet�k, moleküler genet�k ve �mmünofenot�p�k ver�ler prognoz ve tedav� �ç�n gerekl� ve öneml� 

hale gelm�şt�r. Bu b�lg�ler ışığında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de sınıflandırmasını gel�şt�rerek yen�den düzenled� [1]. 

Tablo-1 WHO Sınıflamasına göre hastalık kategor�ler� [1]

M�yeloprol�ferat�f Neoplasmalar 
Kron�k m�yelo�d lösem�, BCR-ABL1 poz�t�f
Kron�k nötrofil�k lösem�
Pol�s�tem� vera
Pr�mer m�yelofibroz
Esans�yel trombos�tem�
Kron�k eoz�nofil�k lösem�
Mastos�toz
          Kutanöz mastos�toz
          S�stem�k mastos�toz
          Mast hücre lösem�
          Mast hücre sarkomu
          Ekstrakütan mastos�toma
M�yeloprol�ferat�f neoplazm, sınıflandırılamayan

Myelod�splast�k / Myeloprol�ferat�f Hastalıklar
Kron�k m�yelomonos�t�k lösem� 
At�p�k kron�k m�yelo�d lösem� BCR-ABL1 negat�ve
Juven�l m�yelomonos�t�k lösem� 
Myelod�splast�k / myeloprol�ferat�f neoplazmalar, sınıflandırılamayan
M�yelod�splast�k Sendromlar 
Un�l�neage d�splaz�l� refrakter s�topen�
          Refrakter anem�
          Refrakter nötropen�
          Refrakter trombos�topen�
Halka s�deroblastlı refrakter anem�
Mult�l�neage d�splaz�l� refrakter s�topen�
Aşırı patlama �le refrakter anem�
İzole del (5q) �le �l�şk�l� m�yelod�splast�k sendrom
Sınıflandırılamayan m�yelod�splast�k sendrom
Çocukluk çağı m�yelod�splast�k sendromu 

Akut M�yelo�d Lösem� ve İlg�l� Prekürsör Neoplaz�ler
Tekrarlayan genet�k anormall�kler� olan AML
          AML t(8; 21) (q22; q22); RUNX1-RUNX1T1
          AML �nv (16) (p13.1q22) veya t (16; 16) (p13.1; q22); CBFB-MYH11
          Akut promyelos�t�k lösem� t(15; 17) (q22; q12); PML-RARA
          AML t(9; 11) (p22; q23); MLLT3-MLL
          AML t(6; 9) (p23; q34); DEK-NUP214
          AML �nv (3) (q21q26.2) veya t(3; 3) (q21; q26.2); RPN1-EVI1
          AML (megakaryoblast�k) t(1; 22) (p13; q13); RBM15-MKL1 
          NPM1 mutasyonlu AML
          CEBPA mutasyonlu AML
Myelodysplas�a değ�ş�kl�kler �l�şk�l� AML
Terap� �l�şk�l� m�yelo�d neoplazmalar
Akut m�yelo�d lösem�
          M�n�mum farklılaşmaya sah�p AML
          Olgunlaşma olmadan AML
          Olgunlaşan AML
          Akut m�yelomonos�t�k lösem�
          Akut monoblast�k ve monos�t�k lösem�
          Akut er�tro�d lösem�
          Akut megakaryoblast�k lösem�
          Akut bazofil�k lösem�
          M�yelofibroz�s �le akut panmyeloz
M�yelo�d sarkom
Down sendromu �le �lg�l� m�yelo�d prol�ferasyonlar
          Geç�c� anormal m�yelopoez�
          Down sendromu �le �l�şk�l� m�yelo�d lösem�
Blast�k plazmas�to�d dendr�t�k hücrel� neoplazm

Köken� Bel�rs�z Akut Lösem�ler 
Akut farklılaşmamış lösem�
Karışık fenot�p akut lösem� t(9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1
Karışık fenot�p akut lösem� t(v; 11q23); MLL yen�den düzenlenm�ş
Karışık fenot�p akut lösem�, B / m�yelo�d
Karışık fenot�p akut lösem�, T / m�yelo�d

Prekürsör Lenfo�d Neoplazmalar
B lenfoblast�k lösem� / lenfoma
Tekrarlayan genet�k anormall�kler� olan B lenfoblast�k lösem� / lenfoma
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma t(9; 22) (q34; q11.2); BCR-ABL1
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma t(v; 11q23); MLL yen�den düzenlenm�ş
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma t(12; 21) (p13; q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX1)
          H�perd�plo�d�l� B lenfoblast�k lösem� / lenfoma
          H�pod�plo�d�l� B lenfoblast�k lösem� / lenfoma (h�pod�plo�d ALL)
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma t(5; 14) (q31; q32); IL-3 IGH
          B lenfoblast�k lösem� / lenfoma �le b�rl�kte t(1; 19) (q23; p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1)
T lenfoblast�k lösem� / lenfoma

Olgun B Hücrel� Neoplazmalar
Kron�k lenfos�t�k lösem� / küçük lenfos�t�k lenfoma
B hücrel� prolenfos�t�k lösem�
Lenfoplazmas�t�k lenfoma / Waldenström makroglobul�nem�
Splen�k marj�nal zon lenfoma
Şaç hücrel� lösem�
Lymphoplasmacyt�c lymphoma
          Waldenström makroglobul�nem�
Ağır z�nc�r hastalıkları 
          Alfa ağır z�nc�r hastalığı 
          Gama ağır z�nc�r hastalığı 
          Mu ağır z�nc�r hastalığı
Plazma hücres� m�yelom 
Kem�kte sol�ter plazmas�tom 
Ekstraossöz plazmas�tom
Mukozaya bağlı lenfo�d dokunun ekstranodal marj�nal zon lenfoması (MALT lenfoma)
Nodal marj�nal zon lenfoma
Fol�küler lenfoma
Pr�mer kutanöz fol�kül merkez lenfoması
Manto hücrel� lenfoma
D��üz büyük B hücrel� lenfoma (DLBCL)
          T hücrel� / h�st�yos�t zeng�n büyük B hücrel� lenfoma
          SSS'n�n b�r�nc�l DLBCL's�
          B�r�nc�l kutanöz DLBCL, bacak t�p�
Kron�k �nflamasyonla �l�şk�l� DLBCL
Lenfomato�d granülomatoz�s
Pr�mer med�ast�nal (t�m�k) büyük B hücrel� lenfoma
İntravasküler büyük B hücrel� lenfoma
ALK poz�t�f büyük B hücrel� lenfoma
Plazmablast�k lenfoma
HHV8 �le �l�şk�l� çok merkezl� Castleman hastalığında ortaya çıkan büyük B hücrel� lenfoma
Pr�mer efüzyon lenfoması
Burk�tt lenfoma
Sınıflandırılmamış B-hücrel� lenfoma, d��üz büyük B-hücrel� lenfoma ve Burk�tt lenfoma arasında orta özell�klere sah�p
Sınıflandırılmamış B-hücrel� lenfoma, d��üz büyük B-celllymphoma ve klas�k Hodgk�n lenfoma arasındak� ara özell�klere sah�p

Olgun T Hücrel� ve NK Hücrel� Neoplazmalar
T-CelI prolenfos�t�k lösem�
T-Hücrel� büyük granül lenfos�t�k lösem�
Agres�f NK hücrel� lösem�
Çocukluk çağı s�stem�k EBV poz�t�f T hücrel� lenfoprol�ferat�f hastalık
Hydroa vacc�n�forme benzer� lenfoma
Yet�şk�n T hücrel� lösem� / lenfoma
Ekstranodal NK / T hücrel� lenfoma, nazal t�p
Enteropat� �le �l�şk�l� T hücrel� lenfoma
Hepatosplen�k T hücrel� lenfoma
Der�altı pann�kül�t benzer� T hücrel� lenfoma
M�koz fungo�tler�
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2.1. Akut Lenfoblast�k Lösem�

Akut lenfoblast�k lösem� (ALL), kem�k �l�ğ�ndek� lenfo�d kökenl� hücreler�n çeş�tl� genet�k ve/veya çevresel faktörler�n 

etk�s� �le klonal artış gösterd�ğ� mal�gn b�r hastalıktır. ALL, esas olarak b�r çocukluk çağı hastalığıdır. Çünkü vakaların %75'� 6 

yaşın altındak� çocuklardır. ALL vakalarının %90’dan fazlasında yapısal ve sayısal kromozomal anomal�ler�n yanı sıra pek 

çok DNA mutasyonu bulunur. Bu nedenle heterojen b�r genet�k yapıya sah�pt�r [2]. ALL’de s�togenet�k ver�ler tanıda, 

tedav�de, prognoz ve r�sk faktörler�n�n değerlend�r�lmes�nde öneml� b�r rol oynar. WHO 2008 sınıflaması, B hücrel� ALL (B-

ALL) ve T hücrel� ALL (T-ALL) gruplarını taşıdıkları genet�k mutasyonlara göre kategor�ze etm�şt�r. 

WHO sınıflamasına göre B-ALL taşıdığı genet�k mutasyonlara göre t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1, t(v;11q23);MLL, 

t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1(ETV6-RUNX1), t(5;14)(q31;q32);IL3-IGH, t(1;19)(q23;p13.3);E2A-PBX1(TCF3-PBX1), 

h�perd�plo�d�l� ve h�pod�plo�d�l� olmak üzere başlıca yed� alt grupta toplanmıştır [3]. BCR-ABL füzyon gen�, 22q11.2'dek� BCR 

gen�n�n 9q34'dek� s�toplazm�k b�r t�roz�n k�naz gen� olan ABL �le füzyonuyla oluşur. ALL'de bu translokasyon ped�atr�k ALL 

vakalarının �se %3-5’�nde görülür ve kötü prognozla �l�şk�l�d�r. Yet�şk�n ALL hastalarının �se yaklaşık %25'�nde tesp�t 

ed�l�rken, kron�k myelo�d lösem� (KML) vakalarının %95’�nde mevcuttur. ALL’de BCR kırılma noktasından kaynaklı 190-kDa 

molekül ağırlığında b�r prote�n (p190) üret�l�rken, KML’de 210-kDa molekül ağırlığında p210 prote�n� üret�l�r [4]. Kromozom 

11q23’te yerleş�k MLL gen�n�n füzyon oluşturduğu b�rçok gen vardır. Bu füzyonlar genell�kle çok küçük bebeklerde 

karşımıza çıkar. Yapılan çalışmalar bebekler�n uterus dönemler�nde mutasyonun gel�şt�ğ�n� gösterm�şt�r [5]. MLL gen� en sık 

kromozom 4q21’de yerleş�k AF4 gen� �le füzyon oluşturur. D�ğerler� 19p13’te yerleş�k ENL ve 9p22’de yerleş�k AF9 genler�d�r. 

T�p�k olarak MLL-ENL füzyonu T-ALL'de, MLL-AF9 füzyonu m�yelo�d lösem�de yaygındır [6]. TEL-AML1 füzyon gen� 

kromozom 12’dek� TEL (ETV6) gen� �le kromozom 21’dek� AML1 (RUNX1) gen� arasında görülen t(12;21)(p13;q22) 

translokasyonu sonucu oluşur. Bu füzyon gen� çocukluk çağı ALL vakalarının yaklaşık %25'�nde bulunur. Yet�şk�nlerde daha 

nad�r görülür. Lösem� genet�ğ�nde erken b�r lezyon olduğu b�l�nmekted�r. Lösem� gel�ş�m� �ç�n gerekl� ancak yeterl� değ�ld�r 

[7]. TEL-AML1 füzyonu, ALL vakalarının yaklaşık %90'ında görülen nükssüz sağkalım ve tedav�ye olumlu yanıt �le 

�l�şk�lend�r�l�r. Ped�atr�k ALL’de h�perd�plo�d karyot�p veya TEL-AML1 translokasyonu olan hastaların %50's�nde �y� prognoz 

gözlemlenm�şt�r [8]. Anöplo�d�, ALL'de en sık gözlenen b�r d�ğer anomal�d�r. H�perd�plo�d� görülen ALL vakalarında genell�kle 

50 �le 66 arasında kromozom sayısı tesp�t ed�l�r. Genelde bu hastalarda yapısal kromozomal anomal�ler görülmez. Çocukluk 

çağı ALL’ler�n %25’�nde h�perd�plo�d� saptanır. Yaygın olarak 21, X, 4, 14, 1, 2 ve 3 nolu kromozomların kopya sayısı daha sık 

görülür. Vakaların yaklaşık %3'ü tr�plo�d� göster�r. Bu durum yet�şk�nlerde çocuklara göre daha sık görülür. B�r çocuk 

onkoloj� grubu tarafından yapılan çalışmaya göre tr�zom� 4, 10,17 taşıyan vakalar �y� prognoz �le �l�şk�l�d�r [9,10]. H�pod�plo�d� 

ALL, 45≥ kromozom sayısına sah�pt�r. Bu durum denges�z translokasyonlardan veya d�sentr�k kromozom oluşumlarından 

kaynaklanır. Yet�şk�n ALL vakalarının yaklaşık %2's�nde 30–39 kromozomlu h�pod�plo�d� tesp�t ed�l�r [8]. İmmunofenot�p�k 

ve genet�k anal�zler sonucu t(5;14)(q31;q32);IL3-IGH ALL hastalarında saptanan b�r d�ğer aberasyondur. IL3 gen�n�n aşırı 

ekspresyonu �le karakter�zed�r [11]. t(1;19)’da onkogen�k role sah�p transkr�p�syonel akt�vatör b�r E2A-PBX1 füzyon prote�n� 

oluşumuna neden olur. Çocukluk çağı B-ALL’de vakaların %25'�nde ekspresyonu gözlenm�şt�r. Erken evrede yapılan 

çalışmalarda kötü prognoz �le karakter�ze olduğu göster�lm�şt�r [12]. 

T-ALL, T-hücres� soyuna �şlenm�ş lenfoblastların neoplazmıdır. Çocukluk çağı ALL’n�n %15’�nde, yet�şk�n ALL’n�n 

%25’�nde görülür. B-ALL’den kl�n�k, b�yok�myasal, �mmünoloj�k ve kromozomal olarak farklı özell�klere sah�pt�r [13]. Genel-

l�kle vakaların %50-70’�nde karyot�p�k düzens�zl�kler tesp�t ed�l�r. T-hücres� reseptör genler�n�n (TCR) klonal artışlarla ye-

n�den düzenlenmeler� en sık gözlemlenen s�togenet�k anomal�d�r. TCR gen�n�n kromozom 14q11.2’de alfa ve delta, kromo-

zom 7q35’te beta ve 7p14-15’te gamma lokus bölgeler�n�n çeş�tl� genlerle yen�den düzenlenmeler�n� �çer�r. En sık HOX11 

(10q24) ve HOX11L2 (5q35) genler�nde yen�den düzenlenmeler görülür. HOX11 çocukluk çağı T-ALL’n�n yaklaşık %7’s�nde, 

er�şk�n T-ALL vakalarının yaklaşık %30’unda; HOX11L2 çocukluk çağı T-ALL’n�n yaklaşık %20’s�nde, er�şk�n T-ALL vaka-

larının yaklaşık %10-15’�nde saptanmaktadır. Bunlar dışında 8q24.1'de MYC, 1p32'de TAL1, 11p15'te RBTN1, 11pl3'te RBTN2 

ve 1p34.3-35'te LCK genler�n� �çeren yen�den düzenlenmelerde mevcuttur [14]. 9p21’de yer alan tümör supressör gen� 

CDKN2A’nın (s�kl�n bağımlı k�naz 4 �nh�b�törü) heteroz�gos�te kaybı da T-ALL vakaların yaklaşık %30’unda tesp�t ed�l�r [8]. 

2.2. Akut Myelo�d Lösem�

Akut myelo�d lösem� (AML), kanda veya kem�k �l�ğ�nde prekürsör granülos�t veya monos�t b�r�k�m� �le karakter�ze 

hematoloj�k b�r kanser türüdür. Yet�şk�nlerde en sık görülen akut lösem�d�r. S�togenet�k açıdan heterojen�te gösteren b�r 

hastalıktır. WHO 2008 sınıflamasında morfoloj�k, �mmunofenot�p�k, genet�k ve kl�n�k b�lg�lere göre AML çeş�tl� alt gruplara 

göre kategor�ze ed�lm�şt�r [1]. AML’n�n s�togenet�k taramalarında b�rçok farklı translokasyon, �nvers�yon, delesyon ve 

dupl�kasyon g�b� yapısal ve sayısal yen�den düzenlemeler göze çarpar. Tanımlanan bu anomal�ler�n bazıları dengel� bazıları 

denges�z yen�den düzenlenmeler olup hastalığın tanı, tedav� ve prognozunu etk�lemekted�r. 

AML’de prognost�k öneme sah�p dengel� translokasyonlar ve �nvers�yonlara baktığımızda en yaygın olarak 

t(8;21)(q22;q22), �nv (16)(p13.1q22), t(16;16)(p13.1;q22), t(15;17)(q22;q12) ve t(9;11)(p22;q23) tesp�t ed�lm�şt�r. Bu yapısal 

kromozomal düzenlemeler lösem� gel�ş�m� �ç�n gerekl� fakat genell�kle yeterl� olmayan k�mer�k prote�n kodlayan füzyon b�r 

gen oluşturur. Blast hücre sayımı yapılmadan t(8;21)(q22;q22), �nv(16)(p13.1q22), t(16;16)(p13.1;q22) veya 

t(15;17)(q22;q12) taşıyan AML vakaları akut lösem� olarak kabul ed�l�r. Blast hücre sayımı yapıldıktan sonra değer <%20 

olduğunda t(9;11)(p22;q23), t(6;9)(p23;q34), �nv(3)(q21q26.2), t(3;3)(q21;q26.2) veya t(1;22)(p13;q13) taşıyan hastalar 

AML olarak tanımlanır [15]. t(8;21)(q22;q22) translokasyonu AML hastalarında en yaygın görülen yapısal anomal�d�r. Oluşan 

AML1-ETO füzyon gen�n�n prote�n� lösem�k hücreler�n çek�rdeğ�nde bulunur ve transkr�ps�yonu baskılar. Bu karyot�pe sah�p 

vakalar �y� prognoz, kemoterap�ye �y� yanıt ve uzun dönem sağ kalım göster�r. Ayrıca t(8;21) translokasyonu taşıyan 

vakaların %70’�ne del(9q) veya del(9q22); %30’una KRAS veya NRAS mutasyonları g�b� bazı genet�k anomal�ler eşl�k 

edeb�l�r [16,17]. �nv(16)(p13.1q22) veya t(16;16)(p13.1;q22) taşıyan AML vakalarında 16q22'dek� CBFB (çek�rdek bağlanma 

faktörü) gen� �le 16p13.1’dek� MYH11 (m�yos�n ağır z�nc�r) gen� füzyon b�r gen oluşturur. Bu vakaların yaklaşık %40’ında +22, 

Olgun T Hücrel� ve NK Hücrel� Neoplazmalar
Sézary sendromu
Pr�mer kutanöz CD30 poz�t�f T hücrel� lenfoprol�ferat�f hastalıklar 
          Lenfomato�d papuloz�s
          Pr�mer kutanöz anaplast�k büyük hücrel� lenfoma
          Pr�mer kutanöz gama-delta T hücrel� lenfoma
Per�fer�k T hücrel� lenfoma
Anj�yo�mmunoblast�k T hücrel� lenfoma
Anaplast�k büyük hücrel� lenfoma, ALK poz�t�f
Hodgk�n Lenfoması
Nodüler lenfos�t predom�nant Hodgk�n lenfoması
Klas�k Hodgk�n's lenfoma
          Nodüler skleroz Hodgk�n lenfoma
          Karışık hücresel Hodgk�n lenfoma
          Lenfos�t zeng�n� klas�k Hodgk�n lenfoma
          Lenfos�t tüketen Hodgk�n lenfoma

H�st�yos�t�k ve Dendr�t�k Hücre Neoplazmaları
H�st�yos�t�k sarkom
Langerhans hücrel� h�st�yos�toz
Langerhans hücre sarkoması
Kenetlenen dendr�t�k hücre sarkomu 
Fol�küler dendr�t�k hücre sarkom 
Fol�küler ret�kular hücre tümörü 
Bel�rs�z dendr�t�k hücrel� tümör
Yaygın juven�l ksantogranüloma 

Post-Transplant Lenfoprol�ferat�f Bozukluklar (PTLD)
Erken lezyonlar
          Plazmast�k h�perplaz�
          Enfeks�yöz mononükleoz benzer� PTLD
Pol�morfik PTLD

250   •   N�hal İnandıklıoğlu Her Yönüyle Kanser   •   251



2.1. Akut Lenfoblast�k Lösem�

Akut lenfoblast�k lösem� (ALL), kem�k �l�ğ�ndek� lenfo�d kökenl� hücreler�n çeş�tl� genet�k ve/veya çevresel faktörler�n 

etk�s� �le klonal artış gösterd�ğ� mal�gn b�r hastalıktır. ALL, esas olarak b�r çocukluk çağı hastalığıdır. Çünkü vakaların %75'� 6 

yaşın altındak� çocuklardır. ALL vakalarının %90’dan fazlasında yapısal ve sayısal kromozomal anomal�ler�n yanı sıra pek 

çok DNA mutasyonu bulunur. Bu nedenle heterojen b�r genet�k yapıya sah�pt�r [2]. ALL’de s�togenet�k ver�ler tanıda, 

tedav�de, prognoz ve r�sk faktörler�n�n değerlend�r�lmes�nde öneml� b�r rol oynar. WHO 2008 sınıflaması, B hücrel� ALL (B-

ALL) ve T hücrel� ALL (T-ALL) gruplarını taşıdıkları genet�k mutasyonlara göre kategor�ze etm�şt�r. 

WHO sınıflamasına göre B-ALL taşıdığı genet�k mutasyonlara göre t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1, t(v;11q23);MLL, 

t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1(ETV6-RUNX1), t(5;14)(q31;q32);IL3-IGH, t(1;19)(q23;p13.3);E2A-PBX1(TCF3-PBX1), 

h�perd�plo�d�l� ve h�pod�plo�d�l� olmak üzere başlıca yed� alt grupta toplanmıştır [3]. BCR-ABL füzyon gen�, 22q11.2'dek� BCR 

gen�n�n 9q34'dek� s�toplazm�k b�r t�roz�n k�naz gen� olan ABL �le füzyonuyla oluşur. ALL'de bu translokasyon ped�atr�k ALL 

vakalarının �se %3-5’�nde görülür ve kötü prognozla �l�şk�l�d�r. Yet�şk�n ALL hastalarının �se yaklaşık %25'�nde tesp�t 

ed�l�rken, kron�k myelo�d lösem� (KML) vakalarının %95’�nde mevcuttur. ALL’de BCR kırılma noktasından kaynaklı 190-kDa 

molekül ağırlığında b�r prote�n (p190) üret�l�rken, KML’de 210-kDa molekül ağırlığında p210 prote�n� üret�l�r [4]. Kromozom 

11q23’te yerleş�k MLL gen�n�n füzyon oluşturduğu b�rçok gen vardır. Bu füzyonlar genell�kle çok küçük bebeklerde 

karşımıza çıkar. Yapılan çalışmalar bebekler�n uterus dönemler�nde mutasyonun gel�şt�ğ�n� gösterm�şt�r [5]. MLL gen� en sık 

kromozom 4q21’de yerleş�k AF4 gen� �le füzyon oluşturur. D�ğerler� 19p13’te yerleş�k ENL ve 9p22’de yerleş�k AF9 genler�d�r. 

T�p�k olarak MLL-ENL füzyonu T-ALL'de, MLL-AF9 füzyonu m�yelo�d lösem�de yaygındır [6]. TEL-AML1 füzyon gen� 

kromozom 12’dek� TEL (ETV6) gen� �le kromozom 21’dek� AML1 (RUNX1) gen� arasında görülen t(12;21)(p13;q22) 

translokasyonu sonucu oluşur. Bu füzyon gen� çocukluk çağı ALL vakalarının yaklaşık %25'�nde bulunur. Yet�şk�nlerde daha 

nad�r görülür. Lösem� genet�ğ�nde erken b�r lezyon olduğu b�l�nmekted�r. Lösem� gel�ş�m� �ç�n gerekl� ancak yeterl� değ�ld�r 

[7]. TEL-AML1 füzyonu, ALL vakalarının yaklaşık %90'ında görülen nükssüz sağkalım ve tedav�ye olumlu yanıt �le 

�l�şk�lend�r�l�r. Ped�atr�k ALL’de h�perd�plo�d karyot�p veya TEL-AML1 translokasyonu olan hastaların %50's�nde �y� prognoz 

gözlemlenm�şt�r [8]. Anöplo�d�, ALL'de en sık gözlenen b�r d�ğer anomal�d�r. H�perd�plo�d� görülen ALL vakalarında genell�kle 

50 �le 66 arasında kromozom sayısı tesp�t ed�l�r. Genelde bu hastalarda yapısal kromozomal anomal�ler görülmez. Çocukluk 

çağı ALL’ler�n %25’�nde h�perd�plo�d� saptanır. Yaygın olarak 21, X, 4, 14, 1, 2 ve 3 nolu kromozomların kopya sayısı daha sık 

görülür. Vakaların yaklaşık %3'ü tr�plo�d� göster�r. Bu durum yet�şk�nlerde çocuklara göre daha sık görülür. B�r çocuk 

onkoloj� grubu tarafından yapılan çalışmaya göre tr�zom� 4, 10,17 taşıyan vakalar �y� prognoz �le �l�şk�l�d�r [9,10]. H�pod�plo�d� 

ALL, 45≥ kromozom sayısına sah�pt�r. Bu durum denges�z translokasyonlardan veya d�sentr�k kromozom oluşumlarından 

kaynaklanır. Yet�şk�n ALL vakalarının yaklaşık %2's�nde 30–39 kromozomlu h�pod�plo�d� tesp�t ed�l�r [8]. İmmunofenot�p�k 

ve genet�k anal�zler sonucu t(5;14)(q31;q32);IL3-IGH ALL hastalarında saptanan b�r d�ğer aberasyondur. IL3 gen�n�n aşırı 

ekspresyonu �le karakter�zed�r [11]. t(1;19)’da onkogen�k role sah�p transkr�p�syonel akt�vatör b�r E2A-PBX1 füzyon prote�n� 

oluşumuna neden olur. Çocukluk çağı B-ALL’de vakaların %25'�nde ekspresyonu gözlenm�şt�r. Erken evrede yapılan 

çalışmalarda kötü prognoz �le karakter�ze olduğu göster�lm�şt�r [12]. 

T-ALL, T-hücres� soyuna �şlenm�ş lenfoblastların neoplazmıdır. Çocukluk çağı ALL’n�n %15’�nde, yet�şk�n ALL’n�n 

%25’�nde görülür. B-ALL’den kl�n�k, b�yok�myasal, �mmünoloj�k ve kromozomal olarak farklı özell�klere sah�pt�r [13]. Genel-

l�kle vakaların %50-70’�nde karyot�p�k düzens�zl�kler tesp�t ed�l�r. T-hücres� reseptör genler�n�n (TCR) klonal artışlarla ye-

n�den düzenlenmeler� en sık gözlemlenen s�togenet�k anomal�d�r. TCR gen�n�n kromozom 14q11.2’de alfa ve delta, kromo-

zom 7q35’te beta ve 7p14-15’te gamma lokus bölgeler�n�n çeş�tl� genlerle yen�den düzenlenmeler�n� �çer�r. En sık HOX11 

(10q24) ve HOX11L2 (5q35) genler�nde yen�den düzenlenmeler görülür. HOX11 çocukluk çağı T-ALL’n�n yaklaşık %7’s�nde, 

er�şk�n T-ALL vakalarının yaklaşık %30’unda; HOX11L2 çocukluk çağı T-ALL’n�n yaklaşık %20’s�nde, er�şk�n T-ALL vaka-

larının yaklaşık %10-15’�nde saptanmaktadır. Bunlar dışında 8q24.1'de MYC, 1p32'de TAL1, 11p15'te RBTN1, 11pl3'te RBTN2 

ve 1p34.3-35'te LCK genler�n� �çeren yen�den düzenlenmelerde mevcuttur [14]. 9p21’de yer alan tümör supressör gen� 

CDKN2A’nın (s�kl�n bağımlı k�naz 4 �nh�b�törü) heteroz�gos�te kaybı da T-ALL vakaların yaklaşık %30’unda tesp�t ed�l�r [8]. 

2.2. Akut Myelo�d Lösem�

Akut myelo�d lösem� (AML), kanda veya kem�k �l�ğ�nde prekürsör granülos�t veya monos�t b�r�k�m� �le karakter�ze 

hematoloj�k b�r kanser türüdür. Yet�şk�nlerde en sık görülen akut lösem�d�r. S�togenet�k açıdan heterojen�te gösteren b�r 

hastalıktır. WHO 2008 sınıflamasında morfoloj�k, �mmunofenot�p�k, genet�k ve kl�n�k b�lg�lere göre AML çeş�tl� alt gruplara 

göre kategor�ze ed�lm�şt�r [1]. AML’n�n s�togenet�k taramalarında b�rçok farklı translokasyon, �nvers�yon, delesyon ve 

dupl�kasyon g�b� yapısal ve sayısal yen�den düzenlemeler göze çarpar. Tanımlanan bu anomal�ler�n bazıları dengel� bazıları 

denges�z yen�den düzenlenmeler olup hastalığın tanı, tedav� ve prognozunu etk�lemekted�r. 

AML’de prognost�k öneme sah�p dengel� translokasyonlar ve �nvers�yonlara baktığımızda en yaygın olarak 

t(8;21)(q22;q22), �nv (16)(p13.1q22), t(16;16)(p13.1;q22), t(15;17)(q22;q12) ve t(9;11)(p22;q23) tesp�t ed�lm�şt�r. Bu yapısal 

kromozomal düzenlemeler lösem� gel�ş�m� �ç�n gerekl� fakat genell�kle yeterl� olmayan k�mer�k prote�n kodlayan füzyon b�r 

gen oluşturur. Blast hücre sayımı yapılmadan t(8;21)(q22;q22), �nv(16)(p13.1q22), t(16;16)(p13.1;q22) veya 

t(15;17)(q22;q12) taşıyan AML vakaları akut lösem� olarak kabul ed�l�r. Blast hücre sayımı yapıldıktan sonra değer <%20 

olduğunda t(9;11)(p22;q23), t(6;9)(p23;q34), �nv(3)(q21q26.2), t(3;3)(q21;q26.2) veya t(1;22)(p13;q13) taşıyan hastalar 

AML olarak tanımlanır [15]. t(8;21)(q22;q22) translokasyonu AML hastalarında en yaygın görülen yapısal anomal�d�r. Oluşan 

AML1-ETO füzyon gen�n�n prote�n� lösem�k hücreler�n çek�rdeğ�nde bulunur ve transkr�ps�yonu baskılar. Bu karyot�pe sah�p 

vakalar �y� prognoz, kemoterap�ye �y� yanıt ve uzun dönem sağ kalım göster�r. Ayrıca t(8;21) translokasyonu taşıyan 

vakaların %70’�ne del(9q) veya del(9q22); %30’una KRAS veya NRAS mutasyonları g�b� bazı genet�k anomal�ler eşl�k 

edeb�l�r [16,17]. �nv(16)(p13.1q22) veya t(16;16)(p13.1;q22) taşıyan AML vakalarında 16q22'dek� CBFB (çek�rdek bağlanma 

faktörü) gen� �le 16p13.1’dek� MYH11 (m�yos�n ağır z�nc�r) gen� füzyon b�r gen oluşturur. Bu vakaların yaklaşık %40’ında +22, 
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+8, del (7q) veya +21 g�b� sekonder s�togenet�k anomal�ler de görülür. B�r d�ğer öneml� s�togenet�k bulgu t(15;17)(q22; 

q12);PML-RARA’dır. 17q da yer alan ret�no�k as�t reseptör alfa (RARA) gen� �le 15q’da yer alan prom�yelo�d lösem� (PML) 

gen�n�n translokasyonu sonucu füzyon b�r gen oluşur. Buna eşl�k eden sekonder s�togenet�k anomal�ler +8 kromozom 

varlığı, FLT3 (fms-bağımlı t�roz�n k�naz 3) gen�n�n �nternal tekrar dupl�kasyonu (ITD) ve t�roz�n k�naz doma�n (TKD) 

mutasyonlarıdır. FLT3 gen� hematopo�et�k kök hücreler�n farklılaşmasında ve prol�ferasyonunda görev alır. FLT3 mutasyonu 

AML vakalarının %20-40’ında vuku bulur. FLT3-ITD mutasyonu varlığı veya yokluğu AML alt t�pler�n�n prognozu açısından 

öneml�d�r [18]. 11q23 kromozomal bölge mutasyonları da AML’de sık görülür. MLL (m�yelo�d/lenfo�d lösem�) gen� bu lokusta 

yer alır ve 30’dan fazla partner gen �le translokasyon yapar. MLL gen� embr�yon�k gel�ş�mde rol alan DNA’ya bağlanan b�r 

h�stonmet�ltransferaz prote�n� kodlar. En sık görülen MLL gen� �le MLLT3 gen� arasında gerçekleşen t(9;11)(p22;q23) 

translokasyonudur. Bu mutasyonu taşıyan AML vakalarında orta düzey sağkalım görülür [15]. NPM1 (Nükleofosm�n-1) gen� 

de AML hastalarında taranması gereken b�r d�ğer öneml� gend�r. Çünkü yet�şk�n AML hastalarının yaklaşık üçte b�r�nde 

görülür. Gende bu güne kadar 40’a yakın genet�k mutasyonu tanımlanmıştır. Bu mutasyonları klas�k s�togenet�k anal�zlerle 

saptamak mümkün olamayacağı �ç�n PCR tabanlı moleküler yöntemler kullanılır [19]. AML’de b�l�nen translokasyon ve 

�nvers�yon g�b� yapısal anomal�ler�n yanı sıra tr�zom� ve monozom� g�b� sayısal anomal�lerde öneml�d�r. Pr�mer tr�zom�ler 

kromozom 4, 8, 11, 13, 16, 19, 21 ve 22’� �çer�r. Tr�zom� 4 AML'n�n, erken dönemde m�yelo�d b�r prekürsörden kaynaklandığı 

düşünülmekted�r [8].

2.3. Kron�k Myelo�d Lösem�

Kron�k myelo�d lösem� (KML) myeloprol�ferat�f hastalıklar grubu �ç�nde sınıflandırılır. İnsanlarda spes�fik b�r 

kromozomal anomal� �le �l�şk�s� tesp�t ed�len �lk hematoloj�k hastalıktır. S�togenet�k olarak t(9;22)(q34; q11) sonucu oluşan 

Ph�ladelph�a kromozomu (Ph) �le karakter�ze ed�lm�şt�r [20]. KML vakalarının %90’dan fazlasında Ph kromozomu tesp�t 

ed�l�r. Translokasyon sonucu oluşan BCR-ABL füzyon gen� 210 kDa (p210) molekül ağırlığında b�r prote�n kodlar. Bu prote�n 

hastalarda KML gel�ş�m�nden sorumludur. Rut�n s�togenet�k anal�z �le tanımlanamayan BCR-ABL füzyon gen� FISH, RT-PCR 

veya Southern blot tekn�kler� �le tesp�t ed�leb�l�r. Hızlandırılmış fazda ya da blast fazda olan hastaların % 80'�nde Ph 

kromozomuna ek olarak, fazladan b�r Ph, +8, +19 veya �(17q) g�b� s�togenet�k değ�ş�kl�kler görülür. Daha az sıklıkta +21, -7, 

monozom� 17 veya tr�zom� 17 saptanır. Hastalık evreler�n�n moleküler neden� hala tam olarak açıklanamasa da bu evrelerde 

TP53, RB1, MYC, CDKN2A, RAS, AML1 ve EVI1 genler�nde çeş�tl� mutasyonlar görülür [21]. Bunlar hastalığın seyr� �ç�n değerl� 

prognost�k endekslerd�r. 

BCR-ABL negat�f at�p�k KML hastalarının %80'�nde karyot�p�k anomal�ler b�ld�r�lm�şt�r. En yaygın olanları +8 ve 

del(20q)'d�r. Bunların yanı sıra 12, 13, 14, 17 ve 19 numaralı kromozom anomal�ler� de saptanmıştır. t(8; 9)(p22;p24) 

trasnlokasyonu sonucu oluşan PCM1-JAK2 füzyon gen� üzer�ne yapılan çalışmalarda, bazı vakaların at�p�k KML olduğu 

b�ld�r�lm�şt�r. Ayrıca vakalarda JAK2 gen� V617F mutasyonu ve vakaların yaklaşık %30'unda NRAS veya KRAS mutasyonları 

tesp�t ed�lm�şt�r [22]. Herhang� b�r etk�l� tedav�den önce KML’dek� sağ kalım süres� 2-3 yıl olarak b�ld�r�lm�şt�. Bulunan etk�l� 

tedav�lerle bu süre KML’n�n dönüşüm fazlarına göre değ�şmekted�r. Konvans�yonel kemoterap�ler �le (busulfan, 

Hydroxycarbam�de) ortalama sağ kalım yaklaşık 4 yılı bulmuştur. Son çalışmalarla �mat�n�be cevap, 5 yıllık progresyonsuz 

sağ kalım ve genel sağ kalım oranın %80−95 olarak saptanmıştır [23].

2.4. Kron�k Lenfos�t�k Lösem�

Kron�k lenfos�t�k lösem� (KLL) morfoloj�k olarak küçük, olgun görünümlü lenfos�tler�n b�r�k�m� �le tanımlanır. Batı 

ülkeler�nde en sık görülen lösem� türüdür, tüm lösem�ler�n %30’unu oluşturur. Hayatın geç evreler�nde ortalama 62 yaş 

c�varı ortaya çıkar.

Tüm hematoloj�k neoplaz�ler�n en yüksek genet�k yatkınlığa sah�p olanıdır. Hastalarda 13q14.3, 14q32, 17p ve 11q 

aberasyonları ve tr�zom� 12 varlığı KLL’y� düşündürür. KLL'n�n yaklaşık %50's�nde del(13q14.3), yaklaşık %20’s�nde tr�zom� 12 

ve del(11q22-23) ve %10’unda del(17p13) ve %5’�nde del(6q21) görülür. del(11q21-23) sonucu ATM gen� delesyonu 

saptanan vakalar kötü prognoz �le �l�şk�lend�r�l�r ve daha çok genç hastalarda ortaya çıkma eğ�l�m�nded�r. KLL’de küçük ama 

öneml� b�r grup 17p kromozomu anomal�s� �çer�r. 17p delesyonu veya TP53 tümör supresör gen� mutasyonu olan hastaların 

standart tedav� �le tedav� ed�ld�ğ�nde çok kötü prognoz ve kötü sağ kalım gösterd�ğ� raporlanmıştır. Tr�zom� 12 taşıyan 

olgularda mutasyona uğramayan �mmünoglobul�n genler� saptanırken; 13q14 anomal�s� olan olgularda �se 

�mmünoglobul�n genler�nde mutasyonlar tesp�t ed�lm�şt�r. İmmünoglobul�n ağır z�nc�r (IGHV) gen�nde gözlemlenen 

yen�den düzenlenmeler KLL hastaları �ç�n prognost�k ve terapöt�k öneme sah�pt�r. Son yıllarda uygulamaya g�ren IGHV gen 

kullanımının yüksek seç�c�l�kte olduğu göster�lm�ş olup genell�kle otoant�kor reakt�v�tes� �le �l�şk�l�d�r�lm�şt�r. 

İmmunokemoterap� �le uzun sürel� rem�syonun anahtar b�r bel�rley�c�s� olduğu göster�lm�şt�r. Bu çalışmalardan dolayı IGHV 

ve TP53mutasyon anal�zler�, yakın zamanda tedav� safhasındak� KLL hastaları �ç�n yen� b�r Uluslararası Prognost�k Endekse 

dâh�l ed�lm�şt�r. Fakat SF3B1, NOTCH1 ve XPO1 genler�nde saptanan mutasyonlar KLL'dek� rut�n kl�n�k uygulamaya dâh�l 

ed�lmem�şt�r. Çünkü bu mutasyonların prognost�k önemler� net değ�ld�r. Genell�kle bu t�p s�togenet�k bulgular klas�k 

s�togenet�k yöntemlerle tesp�t ed�lemed�kler� �ç�n FISH tekn�ğ� �le tesp�t ed�l�r [20,24]. KLL'de rapor ed�lm�ş d�ğer b�rçok gen� 

etk�leyen mutasyonlar, potans�yel terapöt�k hedefler olarak yoğun b�r şek�lde değerlend�r�lmekted�r. 

2.5. Myelod�splast�k Sendrom

Myelod�splast�k sendrom (MDS), yüksek düzeyde akut lösem�ye dönüşme r�sk� �le karakter�ze heterojen b�r klonal 

hematopoet�k kök hücre hastalığıdır. Tanısı, kem�k �l�ğ�ndek� d�splaz�n�n morfoloj�k tesp�t�ne dayanır. Kem�k �l�ğ� blast oranı, 

s�topen�k hücre d�z�s� sayısı morfoloj�k tesp�t �ç�n yeterl� olsa da tanı �ç�n mutlaka s�togenet�k anal�zler yapılmalıdır. 

S�togenet�k ve moleküler anal�zlerle b�rl�kte bütün bulgular MDS'l� hastaların prognoz, klonal�te ve r�sk gruplarının 

bel�rlenmes�n� sağlamaktadır. S�togenet�k anal�zlerde MDS hastalarının %40-70'�nde klonal kromozomal aberasyonlar 

saptanab�l�r. MDS’de hastalığın seyr� sırasında ek mutasyonlar gel�şeb�l�r. Bu durumun lösem�ye dönüşümü etk�led�ğ� 

b�l�nmekted�r [20]. 

MDS’de en çok tesp�t ed�len klonal kromozom aberasyonları; del(5q), tr�zom� 8, monozom� 7, �nv(11), t(2;11), t(11;21), -

5, del(20q), -Y, del(12p) ve del(13q)’d�r. Özell�kle 5q delesyonu sınıflandırmada lokal�ze olmayan ya da h�po-lokal�ze 

çek�rdekl� megakaryos�tler, refrakter makros�t�k anem�, normal veya artmış trombos�t sayısı ve olumlu b�r kl�n�k sey�r �le 

karakter�ze ed�l�r. 17p delesyonu, kl�n�k sey�rde MDS veya sahte Pelger-Huët anomal�l� AML, küçük vakumlu nötrofiller, TP53 

mutasyonu ve olumsuz kl�n�k sey�r �le �l�şk�lend�r�l�r. 20q delesyonu er�tros�t ve megakaryos�t tutulumu; kromozom 3 [�nv (3) 

(q21q26.2) veya t (3; 3) (q21q26.2) veya t (3; 3) (q21q26.2) veya q21; q26.2)] aberasyonları anormal megakaryos�t artışı �le 

�l�şk�lend�r�len d�ğer s�togenet�k bulgulardır (25,26). MDS'l� hastaların d�kkatl� tak�b� �ç�n morfoloj�k kanıtlar �le b�rl�kte 

genet�k bulgularında �y� değerlend�r�lmes� öneml�d�r. Küçük delesyonlar ve translokasyonların FISH �le tesp�t� hastaların 

�zlenmes�nde duyarlılığın artmasını sağlar. 

2.6. Hodgk�n Lenfoma 

Thomas Hodgk�n tarafından tanımlanan �lk lenfomadır. Hodgk�n lenfoma (HL) tüm lenfomaların yaklaşık %30’unu oluş-

turur. HL ve Non-Hodgk�n lenfoma (NHL) lenfo�d s�stem� oluşturan T lenfos�t, B lenfos�t ve nad�r olarak doğal öldürücü hüc-

relerden veya öncüller�nden gel�şen mal�gn neoplaz�lerd�r. Dev neoplast�k hücrelerle (Reed-Sternberg) karakter�ze b�r has-

talıktır. Nodüler lenfos�t predom�nant Hodgk�n lenfoma (NLPHL) ve klas�k Hodgk�n lenfoma (KHL) olarak �k� gruba ayrılır [1]. 

NLPHL, HL’nın yaklaşık %5’�n� oluşturur. KHL’de bel�rg�n T hücre hâk�m�yet� varken, NLPHL’de B hücre hâk�m�yet� vardır. 

Lenfos�t�k ve/veya h�st�yos�t�k (LH) Reed -Sternberg hücre varyantları �le karakter�zed�r. HL’de ve NHL’de karyot�p�k 

değ�ş�mler d�ğer hematoloj�k mal�gnens�lerde olduğu kadar çok yoğun veya baskın değ�ld�r. Genet�k değ�ş�mler söz 

konusudur ancak karyot�pte klas�k s�togenet�k anal�zlerle gözlemlenemez. Moleküler düzeydek� anomal�ler� PCR tabanlı 

anal�zlerle bel�rlemek ayırıcı tanıda ve prognozda öneml�d�r. Genelde vakalarda p53 ekspresyonu varlığı söz konusudur. 
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+8, del (7q) veya +21 g�b� sekonder s�togenet�k anomal�ler de görülür. B�r d�ğer öneml� s�togenet�k bulgu t(15;17)(q22; 

q12);PML-RARA’dır. 17q da yer alan ret�no�k as�t reseptör alfa (RARA) gen� �le 15q’da yer alan prom�yelo�d lösem� (PML) 

gen�n�n translokasyonu sonucu füzyon b�r gen oluşur. Buna eşl�k eden sekonder s�togenet�k anomal�ler +8 kromozom 

varlığı, FLT3 (fms-bağımlı t�roz�n k�naz 3) gen�n�n �nternal tekrar dupl�kasyonu (ITD) ve t�roz�n k�naz doma�n (TKD) 

mutasyonlarıdır. FLT3 gen� hematopo�et�k kök hücreler�n farklılaşmasında ve prol�ferasyonunda görev alır. FLT3 mutasyonu 

AML vakalarının %20-40’ında vuku bulur. FLT3-ITD mutasyonu varlığı veya yokluğu AML alt t�pler�n�n prognozu açısından 

öneml�d�r [18]. 11q23 kromozomal bölge mutasyonları da AML’de sık görülür. MLL (m�yelo�d/lenfo�d lösem�) gen� bu lokusta 

yer alır ve 30’dan fazla partner gen �le translokasyon yapar. MLL gen� embr�yon�k gel�ş�mde rol alan DNA’ya bağlanan b�r 

h�stonmet�ltransferaz prote�n� kodlar. En sık görülen MLL gen� �le MLLT3 gen� arasında gerçekleşen t(9;11)(p22;q23) 

translokasyonudur. Bu mutasyonu taşıyan AML vakalarında orta düzey sağkalım görülür [15]. NPM1 (Nükleofosm�n-1) gen� 

de AML hastalarında taranması gereken b�r d�ğer öneml� gend�r. Çünkü yet�şk�n AML hastalarının yaklaşık üçte b�r�nde 

görülür. Gende bu güne kadar 40’a yakın genet�k mutasyonu tanımlanmıştır. Bu mutasyonları klas�k s�togenet�k anal�zlerle 

saptamak mümkün olamayacağı �ç�n PCR tabanlı moleküler yöntemler kullanılır [19]. AML’de b�l�nen translokasyon ve 

�nvers�yon g�b� yapısal anomal�ler�n yanı sıra tr�zom� ve monozom� g�b� sayısal anomal�lerde öneml�d�r. Pr�mer tr�zom�ler 

kromozom 4, 8, 11, 13, 16, 19, 21 ve 22’� �çer�r. Tr�zom� 4 AML'n�n, erken dönemde m�yelo�d b�r prekürsörden kaynaklandığı 

düşünülmekted�r [8].

2.3. Kron�k Myelo�d Lösem�

Kron�k myelo�d lösem� (KML) myeloprol�ferat�f hastalıklar grubu �ç�nde sınıflandırılır. İnsanlarda spes�fik b�r 

kromozomal anomal� �le �l�şk�s� tesp�t ed�len �lk hematoloj�k hastalıktır. S�togenet�k olarak t(9;22)(q34; q11) sonucu oluşan 

Ph�ladelph�a kromozomu (Ph) �le karakter�ze ed�lm�şt�r [20]. KML vakalarının %90’dan fazlasında Ph kromozomu tesp�t 

ed�l�r. Translokasyon sonucu oluşan BCR-ABL füzyon gen� 210 kDa (p210) molekül ağırlığında b�r prote�n kodlar. Bu prote�n 

hastalarda KML gel�ş�m�nden sorumludur. Rut�n s�togenet�k anal�z �le tanımlanamayan BCR-ABL füzyon gen� FISH, RT-PCR 

veya Southern blot tekn�kler� �le tesp�t ed�leb�l�r. Hızlandırılmış fazda ya da blast fazda olan hastaların % 80'�nde Ph 

kromozomuna ek olarak, fazladan b�r Ph, +8, +19 veya �(17q) g�b� s�togenet�k değ�ş�kl�kler görülür. Daha az sıklıkta +21, -7, 

monozom� 17 veya tr�zom� 17 saptanır. Hastalık evreler�n�n moleküler neden� hala tam olarak açıklanamasa da bu evrelerde 

TP53, RB1, MYC, CDKN2A, RAS, AML1 ve EVI1 genler�nde çeş�tl� mutasyonlar görülür [21]. Bunlar hastalığın seyr� �ç�n değerl� 

prognost�k endekslerd�r. 

BCR-ABL negat�f at�p�k KML hastalarının %80'�nde karyot�p�k anomal�ler b�ld�r�lm�şt�r. En yaygın olanları +8 ve 

del(20q)'d�r. Bunların yanı sıra 12, 13, 14, 17 ve 19 numaralı kromozom anomal�ler� de saptanmıştır. t(8; 9)(p22;p24) 

trasnlokasyonu sonucu oluşan PCM1-JAK2 füzyon gen� üzer�ne yapılan çalışmalarda, bazı vakaların at�p�k KML olduğu 

b�ld�r�lm�şt�r. Ayrıca vakalarda JAK2 gen� V617F mutasyonu ve vakaların yaklaşık %30'unda NRAS veya KRAS mutasyonları 

tesp�t ed�lm�şt�r [22]. Herhang� b�r etk�l� tedav�den önce KML’dek� sağ kalım süres� 2-3 yıl olarak b�ld�r�lm�şt�. Bulunan etk�l� 

tedav�lerle bu süre KML’n�n dönüşüm fazlarına göre değ�şmekted�r. Konvans�yonel kemoterap�ler �le (busulfan, 

Hydroxycarbam�de) ortalama sağ kalım yaklaşık 4 yılı bulmuştur. Son çalışmalarla �mat�n�be cevap, 5 yıllık progresyonsuz 

sağ kalım ve genel sağ kalım oranın %80−95 olarak saptanmıştır [23].

2.4. Kron�k Lenfos�t�k Lösem�

Kron�k lenfos�t�k lösem� (KLL) morfoloj�k olarak küçük, olgun görünümlü lenfos�tler�n b�r�k�m� �le tanımlanır. Batı 

ülkeler�nde en sık görülen lösem� türüdür, tüm lösem�ler�n %30’unu oluşturur. Hayatın geç evreler�nde ortalama 62 yaş 

c�varı ortaya çıkar.

Tüm hematoloj�k neoplaz�ler�n en yüksek genet�k yatkınlığa sah�p olanıdır. Hastalarda 13q14.3, 14q32, 17p ve 11q 

aberasyonları ve tr�zom� 12 varlığı KLL’y� düşündürür. KLL'n�n yaklaşık %50's�nde del(13q14.3), yaklaşık %20’s�nde tr�zom� 12 

ve del(11q22-23) ve %10’unda del(17p13) ve %5’�nde del(6q21) görülür. del(11q21-23) sonucu ATM gen� delesyonu 

saptanan vakalar kötü prognoz �le �l�şk�lend�r�l�r ve daha çok genç hastalarda ortaya çıkma eğ�l�m�nded�r. KLL’de küçük ama 

öneml� b�r grup 17p kromozomu anomal�s� �çer�r. 17p delesyonu veya TP53 tümör supresör gen� mutasyonu olan hastaların 

standart tedav� �le tedav� ed�ld�ğ�nde çok kötü prognoz ve kötü sağ kalım gösterd�ğ� raporlanmıştır. Tr�zom� 12 taşıyan 

olgularda mutasyona uğramayan �mmünoglobul�n genler� saptanırken; 13q14 anomal�s� olan olgularda �se 

�mmünoglobul�n genler�nde mutasyonlar tesp�t ed�lm�şt�r. İmmünoglobul�n ağır z�nc�r (IGHV) gen�nde gözlemlenen 

yen�den düzenlenmeler KLL hastaları �ç�n prognost�k ve terapöt�k öneme sah�pt�r. Son yıllarda uygulamaya g�ren IGHV gen 

kullanımının yüksek seç�c�l�kte olduğu göster�lm�ş olup genell�kle otoant�kor reakt�v�tes� �le �l�şk�l�d�r�lm�şt�r. 

İmmunokemoterap� �le uzun sürel� rem�syonun anahtar b�r bel�rley�c�s� olduğu göster�lm�şt�r. Bu çalışmalardan dolayı IGHV 

ve TP53mutasyon anal�zler�, yakın zamanda tedav� safhasındak� KLL hastaları �ç�n yen� b�r Uluslararası Prognost�k Endekse 

dâh�l ed�lm�şt�r. Fakat SF3B1, NOTCH1 ve XPO1 genler�nde saptanan mutasyonlar KLL'dek� rut�n kl�n�k uygulamaya dâh�l 

ed�lmem�şt�r. Çünkü bu mutasyonların prognost�k önemler� net değ�ld�r. Genell�kle bu t�p s�togenet�k bulgular klas�k 

s�togenet�k yöntemlerle tesp�t ed�lemed�kler� �ç�n FISH tekn�ğ� �le tesp�t ed�l�r [20,24]. KLL'de rapor ed�lm�ş d�ğer b�rçok gen� 

etk�leyen mutasyonlar, potans�yel terapöt�k hedefler olarak yoğun b�r şek�lde değerlend�r�lmekted�r. 

2.5. Myelod�splast�k Sendrom

Myelod�splast�k sendrom (MDS), yüksek düzeyde akut lösem�ye dönüşme r�sk� �le karakter�ze heterojen b�r klonal 

hematopoet�k kök hücre hastalığıdır. Tanısı, kem�k �l�ğ�ndek� d�splaz�n�n morfoloj�k tesp�t�ne dayanır. Kem�k �l�ğ� blast oranı, 

s�topen�k hücre d�z�s� sayısı morfoloj�k tesp�t �ç�n yeterl� olsa da tanı �ç�n mutlaka s�togenet�k anal�zler yapılmalıdır. 

S�togenet�k ve moleküler anal�zlerle b�rl�kte bütün bulgular MDS'l� hastaların prognoz, klonal�te ve r�sk gruplarının 

bel�rlenmes�n� sağlamaktadır. S�togenet�k anal�zlerde MDS hastalarının %40-70'�nde klonal kromozomal aberasyonlar 

saptanab�l�r. MDS’de hastalığın seyr� sırasında ek mutasyonlar gel�şeb�l�r. Bu durumun lösem�ye dönüşümü etk�led�ğ� 

b�l�nmekted�r [20]. 

MDS’de en çok tesp�t ed�len klonal kromozom aberasyonları; del(5q), tr�zom� 8, monozom� 7, �nv(11), t(2;11), t(11;21), -

5, del(20q), -Y, del(12p) ve del(13q)’d�r. Özell�kle 5q delesyonu sınıflandırmada lokal�ze olmayan ya da h�po-lokal�ze 

çek�rdekl� megakaryos�tler, refrakter makros�t�k anem�, normal veya artmış trombos�t sayısı ve olumlu b�r kl�n�k sey�r �le 

karakter�ze ed�l�r. 17p delesyonu, kl�n�k sey�rde MDS veya sahte Pelger-Huët anomal�l� AML, küçük vakumlu nötrofiller, TP53 

mutasyonu ve olumsuz kl�n�k sey�r �le �l�şk�lend�r�l�r. 20q delesyonu er�tros�t ve megakaryos�t tutulumu; kromozom 3 [�nv (3) 

(q21q26.2) veya t (3; 3) (q21q26.2) veya t (3; 3) (q21q26.2) veya q21; q26.2)] aberasyonları anormal megakaryos�t artışı �le 

�l�şk�lend�r�len d�ğer s�togenet�k bulgulardır (25,26). MDS'l� hastaların d�kkatl� tak�b� �ç�n morfoloj�k kanıtlar �le b�rl�kte 

genet�k bulgularında �y� değerlend�r�lmes� öneml�d�r. Küçük delesyonlar ve translokasyonların FISH �le tesp�t� hastaların 

�zlenmes�nde duyarlılığın artmasını sağlar. 

2.6. Hodgk�n Lenfoma 

Thomas Hodgk�n tarafından tanımlanan �lk lenfomadır. Hodgk�n lenfoma (HL) tüm lenfomaların yaklaşık %30’unu oluş-

turur. HL ve Non-Hodgk�n lenfoma (NHL) lenfo�d s�stem� oluşturan T lenfos�t, B lenfos�t ve nad�r olarak doğal öldürücü hüc-

relerden veya öncüller�nden gel�şen mal�gn neoplaz�lerd�r. Dev neoplast�k hücrelerle (Reed-Sternberg) karakter�ze b�r has-

talıktır. Nodüler lenfos�t predom�nant Hodgk�n lenfoma (NLPHL) ve klas�k Hodgk�n lenfoma (KHL) olarak �k� gruba ayrılır [1]. 

NLPHL, HL’nın yaklaşık %5’�n� oluşturur. KHL’de bel�rg�n T hücre hâk�m�yet� varken, NLPHL’de B hücre hâk�m�yet� vardır. 

Lenfos�t�k ve/veya h�st�yos�t�k (LH) Reed -Sternberg hücre varyantları �le karakter�zed�r. HL’de ve NHL’de karyot�p�k 

değ�ş�mler d�ğer hematoloj�k mal�gnens�lerde olduğu kadar çok yoğun veya baskın değ�ld�r. Genet�k değ�ş�mler söz 

konusudur ancak karyot�pte klas�k s�togenet�k anal�zlerle gözlemlenemez. Moleküler düzeydek� anomal�ler� PCR tabanlı 

anal�zlerle bel�rlemek ayırıcı tanıda ve prognozda öneml�d�r. Genelde vakalarda p53 ekspresyonu varlığı söz konusudur. 
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Nad�r olarak TP53 gen� mutasyonları da gözlemlen�r. Konvans�yonel s�togenet�k ve FISH çalışmaları neoplast�k hücreler�n 

çoklu çek�rdeklenmes� �le tutarlı anöplo�d� ve h�per tetraplo�d� varlığını gösterm�şt�r. Bununla b�rl�kte, karşılaştırmalı 

genom�k h�br�d�zasyon çalışmaları 2p, 9p ve 12q kromozom kollarında tekrarlayan artışları ve 4p16, 4q23-q24 ve 9p23-p24 

kromozom bantları üzer�ndek� bel�rg�n yüksek sev�yel� ampl�fikasyonları ortaya çıkarmıştır. t(14;18) ve t(2;5) 

trasnlokasyonları Hodgk�n’s Reed–Sternberg (HRS) hücreler�nde yoktur ve bu teşh�s açısından öneml� olab�l�r [27]. 

Hastaların %98'�nden fazlasında HRS hücreler� klonal �mmünoglobül�n (IG) gen� yen�den düzenlemeler� ve nad�r olarak 

klonal T-hücres� reseptörü gen� (TCR) düzenlenmeler� de tanımlanmıştır. Tümör hücreler�n�n yen�den düzenlenm�ş IG 

genler� ve IG ağır z�nc�r genler� (IGHV) değ�şken bölgeler�nde yüksek b�r somat�k h�permutasyon yükü barındırır [28]. KHL 

vakalarının %17's�nde HRS hücreler�nde IGH lokusu kırılma noktaları gözlemlenm�şt�r [29]. OCT2 (Organ�k katyon taşıyıcı-2) 

gen� ürünü �mmünoglobul�n genler�n�n promotörünü akt�ve ederek �mmünoglobul�n sentez�n� �ndükleyen b�r 

transkr�ps�yon faktörü olarak görev yapar. Araştırma Sonuçlarına göre OCT2’n�n �mmüno-et�ketlenmes� HL hücreler� �ç�n 

seç�c� olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama NLPHL �le KHL arasındak� farklılaşmayı anlamak �ç�nde yararlı b�r araç olab�l�r.

2.7. Non-Hodgk�n Lenfoma 

NHL vakalarının %90'ından fazlasında klonal kromozomal değ�ş�kl�kler görülür. Görülen translokasyonların çoğu 

onkojen akt�vasyonuna veya tümör baskılayıcı gen �nakt�vasyonuna etk� ederek hastalığı g�d�şatını hızlandırır. t(14;18) 

translokasyonu BCL2 prote�n ekspresyonunun baskılanmasını önler ve germ�nal merkez kaynaklı fol�küler lenfoma 

gel�şmes�ne neden olur. Burk�tt lenfomalı (BL) hastaların %75–80’�nde t(8;14)(q24;q32); %10–17’s�nde t(8;22)(q24;q11) ve 

%5-8’�nde t(2;8)(p12;q24) saptanmıştır. Tüm BL vakalarında, MYC gen�n�n �mmünoglobul�n genler �le füzyonu 

tanımlanmıştır. Burk�tt olmayan NHL vakalarının yaklaşık %50's� 14q+ �le karakter�zed�r. t(14;18)(q32;q21) translokasyonu 

fol�küler B hücrel� lenfoma �le, 6q delesyonu büyük hücrel� lenfoma �le, t(8;14)(q24;q32) translokasyonu ya küçük- 

bölünmem�ş hücrel� veya d��üze büyük hücrel� lenfoma �le karakter�ze s�togenet�k anomal�lerd�r [20]. Bugüne kadar 6q 

delesyonu varlığı NHL vakalarının %15’�nde görülmüştür. Bazı karakter�st�k kromozom aberasyonlarının sağ kalım süres� �le 

korelasyon gösterd�ğ� saptanmıştır. Örneğ�n; +1p marker kromozomu veya +7 kromozomu olan hastaların, normal 

karyot�pe sah�p hastalardan daha kısa sağ kalım süres� gösterd�ğ�; +3, +12, −6q, �(17q) ve t(14;18)(q32; q21) olan 

hastaların �se normal karyot�pe sah�p hastalarla sağ kalım süres� açısından farklılık göstermed�ğ� bel�rt�lm�şt�r [30].

3. Sol�d Tümörlerde Karyot�p�k Değ�ş�kl�kler

Kanser genel olarak dünyada ölüm nedenler� arasında �k�nc� sırada yer almaktadır ve 2030 yılına kadar bu artış hızı �le 

devam ederse b�r�nc� sıraya yerleşeceğ� öngörülmekted�r. Ülkem�zde de ölüm nedenler� arasında �k�nc� sırada yer alırken 

Sağlık Bakanlığı ver�ler�ne baktığımızda en sık rastlanan kanser türler� kadın ve erkeklerde görülme sıklığına göre 

değ�şmekted�r. Kadınlarda �lk sırayı %40.7 �le meme kanser�, erkeklerde �se % 69.2 �le trake, bronş, akc�ğer kanser� 

almaktadır (Tablo-2) [31].

3.1. Akc�ğer Kanser�

Akc�ğer kanser� (AK) 1900’lü yıllara kadar nad�r görülen b�r hastalık �ken, s�gara tüket�m�ne bağlı olarak son yıllarda 

büyük b�r artış gösterm�şt�r. Genel ölüm nedenler� arasında kalp hastalıklarından sonra �k�nc� sırada yer almaktadır. Akc�ğer 

kanser� h�stoloj�k olarak �k� ana gruba ayrılır; %80'� küçük hücrel� olmayan AK (non-small-cell lung cancer, NSCLC) ve 

%20's� küçük hücrel� AK’d�r (small-cell lung cancer SCLC). Her �k� kanser türü de yapısal ve sayısal kromozom anomal�ler�ne 

sah�pt�r. Özell�kle SCLC’lerde bel�rl� kromozomal anomal�ler saptanmıştır.

Akc�ğer kanser�ndek� karyot�p�k anal�zlerde �lk olarak SCLC’de tekrarlayan 3p delesyonu tanımlanmıştır [33]. Daha 

sonra yapılan detaylı çalışmalar SCLC’de görev alan b�rden fazla tümör baskılayıcı gen�n bu bölgede olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Farklı çalışmalarda 3p25-26, 3p24, 3p21.3, 3p14.2 ve 3p12 kromozom bölgeler�nde kayıplar tanımlanmıştır. Bu 

bölgelerde yer alan aday tümör supresör genler�n b-ret�no�k as�t reseptörü gen�, prote�n-t�roz�n fosfataz-g gen�, 

semafor�n IV ve A (V) genler�, von H�ppel L�ndau tümör baskılayıcı gen� (VHL) ve fraj�l h�st�d�n tr�ad gen� (FHIT) olduğu bel�r-

t�lm�şt�r [34]. SCLC’de yapılan b�rçok karyot�p çalışması sonucu 5q, 13q ve 17p kromozom kollarında kayıplar tanımlanmıştır. 

Bu bölgelerdek� kayıpların daha çok 5q21 (APC), 13q14 (RBI) ve 17p13 (TP53) bölgeler�nde olduğu ve öneml� tümör supresör 

genler�n yer aldığı lokasyonlar olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. SCLC’de raporlanmış en yaygın s�togenet�k değ�ş�mler; 3p, 4p, 4q, 

5q, 8p, 10q, 13q ve 17p kromozom kollarını �çeren kayıplar ve 3q, 5p, 8q, 19q ve Xq kromozomlarının kollarında kazanımlarını 

�çeren anomal�lerd�r [35]. Bunun yanı sıra çeş�tl� araştırmalarda MYC onkogen a�les�nde bazı ampl�fikasyonlarda 

saptanmıştır [32,33]. 

NSCLC’dek� karyot�p�k değ�ş�mler�ne baktığımızda SCLC’ye göre daha karmaşık olduğu görülmekted�r. Çeş�tl� sayısal 

ve yapısal aberasyonlar burada da karşımıza çıkmaktadır. Sayısal değ�ş�kl�kler arasında 9 ve 13 kromozom kayıpları ve 

erkeklerde Y kromozomu kaybı yer alır. Kromozom 7 artışı da sıkça ortaya çıkan; hatta tr�zom� 7’n�n NSCLC’de premal�gn 

akc�ğer dokusunda da olduğu öne sürülmüş olan sayısal b�r değ�ş�kl�kt�r [34]. Çeş�tl� araştırmalarda 3p, 6q, 8p, 9p, 9q, 13q, 

17p, 18q,19p, 21q ve 22q kromozom kollarında kayıplar ve 1p, 1q, 3q, 5p, 7p, 7q, 11q ve 12q kromozom kollarında kazanımlar 

tesp�t ed�lm�şt�r [35,36]. Bununla b�rl�kte, skuamöz hücrel� kars�nomların %80'�nde, adenokars�nomların %30'unda 3q24-

qter bölges�nde artış saptanmıştır. Karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon anal�zler� NSCLC'lerde 1q23'ün aşırı ekspresyonu 

�le 9q22 kaybının adeno�d farklılaşma �ç�n; 2q36-37'n�n kaybı �le 3q21-22 ve 3q24-qter artışlarının skuamöz t�p �ç�n öneml� 

bel�rteçler oldukları öne sürülmüştür [37]. Yapılan b�r başka araştırmada NSCLC hastalarında 1p34, 1q42, 3p14, 3q27, 5q13, 

13q14 ve 18q21 bölgeler�nde fraj�l�teye daha sık rastlandığı raporlanmış olup; 1p22, 2q33, 11q23, 12p13, 14q23 ve 22q12 

kromozom bölgeler�n�n �ndüklenen lokasyonlar olduğu saptanmıştır. Bu bölgeler�n detaylı taraması yapıldığında 1p22 

bölges�nde BCL10, CDC7L1, D1S155E; 1p34 bölges�nde MYCL1; 1q42 bölges�nde BP2; 3p14 bölges�nde FHIT, 3q27 

bölges�nde BCL6, TPHO, ABCC5; 5p13 bölges�nde SKP2, DOC-2; 11q23 bölges�nde MLL, TSG11, BRCA3; 12p13 bölges�nde 

CD9; 13q14 bölges�nde DBM, RBM1, RB1; 14q23 bölges�nde MAX ve 22q12 bölges�nde CYP2D6 tümör süpressör genler, 

onkogenler, m�smatch tam�r genler veya proto-onkogenler g�b� genler�n varlığı bel�rtm�şt�r [38]. 

Sıralama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tablo-2 Türk�ye'de görülen �lk 10 kanser (Erkek ve Kadın)

ERKEK

Trake, bronş, akc�ğer

Prostat

Mesane

Kolorektal

M�de 

Lar�nks 

NHL

Pankreas

Bey�n, SSS

Böbrek

KADIN

Meme

T�ro�d

Kolorektal

Uterus korpusu

Trakea, bronş, akc�ğer

M�de

Over

NHL

Bey�n, SSS

Uterus serv�ks�

Allel�k kayıpların sıklığı

RAS mutasyonları

BCL2 ekspresyonu

MYC a�lesel aşırı ekspresyon 

RB1 �nakt�vasyon

p53 �nakt�vasyon

p16INK4a �nakt�vasyon

RARb 

FHIT �nact�vat�on 

Tablo-3 Akc�ğer kanser�ndek� genet�k değ�ş�kl�kler�n sıklığı (32).

SCLC

3p, 4p, 4q, 5q, 8p, 10q, 13q, 17p, 22q

<1%

75–95%

15–30% 

~90% 

80–90% 

0–10% 

70% 

~75% 

NSCLC

3p, 6q, 8p, 9p, 13q, 17p,19q

15–20%

10–35%

5–10%

15–30%

~50%

30–70%

40%

50–75%
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Nad�r olarak TP53 gen� mutasyonları da gözlemlen�r. Konvans�yonel s�togenet�k ve FISH çalışmaları neoplast�k hücreler�n 

çoklu çek�rdeklenmes� �le tutarlı anöplo�d� ve h�per tetraplo�d� varlığını gösterm�şt�r. Bununla b�rl�kte, karşılaştırmalı 

genom�k h�br�d�zasyon çalışmaları 2p, 9p ve 12q kromozom kollarında tekrarlayan artışları ve 4p16, 4q23-q24 ve 9p23-p24 

kromozom bantları üzer�ndek� bel�rg�n yüksek sev�yel� ampl�fikasyonları ortaya çıkarmıştır. t(14;18) ve t(2;5) 

trasnlokasyonları Hodgk�n’s Reed–Sternberg (HRS) hücreler�nde yoktur ve bu teşh�s açısından öneml� olab�l�r [27]. 

Hastaların %98'�nden fazlasında HRS hücreler� klonal �mmünoglobül�n (IG) gen� yen�den düzenlemeler� ve nad�r olarak 

klonal T-hücres� reseptörü gen� (TCR) düzenlenmeler� de tanımlanmıştır. Tümör hücreler�n�n yen�den düzenlenm�ş IG 

genler� ve IG ağır z�nc�r genler� (IGHV) değ�şken bölgeler�nde yüksek b�r somat�k h�permutasyon yükü barındırır [28]. KHL 

vakalarının %17's�nde HRS hücreler�nde IGH lokusu kırılma noktaları gözlemlenm�şt�r [29]. OCT2 (Organ�k katyon taşıyıcı-2) 

gen� ürünü �mmünoglobul�n genler�n�n promotörünü akt�ve ederek �mmünoglobul�n sentez�n� �ndükleyen b�r 

transkr�ps�yon faktörü olarak görev yapar. Araştırma Sonuçlarına göre OCT2’n�n �mmüno-et�ketlenmes� HL hücreler� �ç�n 

seç�c� olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama NLPHL �le KHL arasındak� farklılaşmayı anlamak �ç�nde yararlı b�r araç olab�l�r.

2.7. Non-Hodgk�n Lenfoma 

NHL vakalarının %90'ından fazlasında klonal kromozomal değ�ş�kl�kler görülür. Görülen translokasyonların çoğu 

onkojen akt�vasyonuna veya tümör baskılayıcı gen �nakt�vasyonuna etk� ederek hastalığı g�d�şatını hızlandırır. t(14;18) 

translokasyonu BCL2 prote�n ekspresyonunun baskılanmasını önler ve germ�nal merkez kaynaklı fol�küler lenfoma 

gel�şmes�ne neden olur. Burk�tt lenfomalı (BL) hastaların %75–80’�nde t(8;14)(q24;q32); %10–17’s�nde t(8;22)(q24;q11) ve 

%5-8’�nde t(2;8)(p12;q24) saptanmıştır. Tüm BL vakalarında, MYC gen�n�n �mmünoglobul�n genler �le füzyonu 

tanımlanmıştır. Burk�tt olmayan NHL vakalarının yaklaşık %50's� 14q+ �le karakter�zed�r. t(14;18)(q32;q21) translokasyonu 

fol�küler B hücrel� lenfoma �le, 6q delesyonu büyük hücrel� lenfoma �le, t(8;14)(q24;q32) translokasyonu ya küçük- 

bölünmem�ş hücrel� veya d��üze büyük hücrel� lenfoma �le karakter�ze s�togenet�k anomal�lerd�r [20]. Bugüne kadar 6q 

delesyonu varlığı NHL vakalarının %15’�nde görülmüştür. Bazı karakter�st�k kromozom aberasyonlarının sağ kalım süres� �le 

korelasyon gösterd�ğ� saptanmıştır. Örneğ�n; +1p marker kromozomu veya +7 kromozomu olan hastaların, normal 

karyot�pe sah�p hastalardan daha kısa sağ kalım süres� gösterd�ğ�; +3, +12, −6q, �(17q) ve t(14;18)(q32; q21) olan 

hastaların �se normal karyot�pe sah�p hastalarla sağ kalım süres� açısından farklılık göstermed�ğ� bel�rt�lm�şt�r [30].

3. Sol�d Tümörlerde Karyot�p�k Değ�ş�kl�kler

Kanser genel olarak dünyada ölüm nedenler� arasında �k�nc� sırada yer almaktadır ve 2030 yılına kadar bu artış hızı �le 

devam ederse b�r�nc� sıraya yerleşeceğ� öngörülmekted�r. Ülkem�zde de ölüm nedenler� arasında �k�nc� sırada yer alırken 

Sağlık Bakanlığı ver�ler�ne baktığımızda en sık rastlanan kanser türler� kadın ve erkeklerde görülme sıklığına göre 

değ�şmekted�r. Kadınlarda �lk sırayı %40.7 �le meme kanser�, erkeklerde �se % 69.2 �le trake, bronş, akc�ğer kanser� 

almaktadır (Tablo-2) [31].

3.1. Akc�ğer Kanser�

Akc�ğer kanser� (AK) 1900’lü yıllara kadar nad�r görülen b�r hastalık �ken, s�gara tüket�m�ne bağlı olarak son yıllarda 

büyük b�r artış gösterm�şt�r. Genel ölüm nedenler� arasında kalp hastalıklarından sonra �k�nc� sırada yer almaktadır. Akc�ğer 

kanser� h�stoloj�k olarak �k� ana gruba ayrılır; %80'� küçük hücrel� olmayan AK (non-small-cell lung cancer, NSCLC) ve 

%20's� küçük hücrel� AK’d�r (small-cell lung cancer SCLC). Her �k� kanser türü de yapısal ve sayısal kromozom anomal�ler�ne 

sah�pt�r. Özell�kle SCLC’lerde bel�rl� kromozomal anomal�ler saptanmıştır.

Akc�ğer kanser�ndek� karyot�p�k anal�zlerde �lk olarak SCLC’de tekrarlayan 3p delesyonu tanımlanmıştır [33]. Daha 

sonra yapılan detaylı çalışmalar SCLC’de görev alan b�rden fazla tümör baskılayıcı gen�n bu bölgede olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Farklı çalışmalarda 3p25-26, 3p24, 3p21.3, 3p14.2 ve 3p12 kromozom bölgeler�nde kayıplar tanımlanmıştır. Bu 

bölgelerde yer alan aday tümör supresör genler�n b-ret�no�k as�t reseptörü gen�, prote�n-t�roz�n fosfataz-g gen�, 

semafor�n IV ve A (V) genler�, von H�ppel L�ndau tümör baskılayıcı gen� (VHL) ve fraj�l h�st�d�n tr�ad gen� (FHIT) olduğu bel�r-

t�lm�şt�r [34]. SCLC’de yapılan b�rçok karyot�p çalışması sonucu 5q, 13q ve 17p kromozom kollarında kayıplar tanımlanmıştır. 

Bu bölgelerdek� kayıpların daha çok 5q21 (APC), 13q14 (RBI) ve 17p13 (TP53) bölgeler�nde olduğu ve öneml� tümör supresör 

genler�n yer aldığı lokasyonlar olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. SCLC’de raporlanmış en yaygın s�togenet�k değ�ş�mler; 3p, 4p, 4q, 

5q, 8p, 10q, 13q ve 17p kromozom kollarını �çeren kayıplar ve 3q, 5p, 8q, 19q ve Xq kromozomlarının kollarında kazanımlarını 

�çeren anomal�lerd�r [35]. Bunun yanı sıra çeş�tl� araştırmalarda MYC onkogen a�les�nde bazı ampl�fikasyonlarda 

saptanmıştır [32,33]. 

NSCLC’dek� karyot�p�k değ�ş�mler�ne baktığımızda SCLC’ye göre daha karmaşık olduğu görülmekted�r. Çeş�tl� sayısal 

ve yapısal aberasyonlar burada da karşımıza çıkmaktadır. Sayısal değ�ş�kl�kler arasında 9 ve 13 kromozom kayıpları ve 

erkeklerde Y kromozomu kaybı yer alır. Kromozom 7 artışı da sıkça ortaya çıkan; hatta tr�zom� 7’n�n NSCLC’de premal�gn 

akc�ğer dokusunda da olduğu öne sürülmüş olan sayısal b�r değ�ş�kl�kt�r [34]. Çeş�tl� araştırmalarda 3p, 6q, 8p, 9p, 9q, 13q, 

17p, 18q,19p, 21q ve 22q kromozom kollarında kayıplar ve 1p, 1q, 3q, 5p, 7p, 7q, 11q ve 12q kromozom kollarında kazanımlar 

tesp�t ed�lm�şt�r [35,36]. Bununla b�rl�kte, skuamöz hücrel� kars�nomların %80'�nde, adenokars�nomların %30'unda 3q24-

qter bölges�nde artış saptanmıştır. Karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon anal�zler� NSCLC'lerde 1q23'ün aşırı ekspresyonu 

�le 9q22 kaybının adeno�d farklılaşma �ç�n; 2q36-37'n�n kaybı �le 3q21-22 ve 3q24-qter artışlarının skuamöz t�p �ç�n öneml� 

bel�rteçler oldukları öne sürülmüştür [37]. Yapılan b�r başka araştırmada NSCLC hastalarında 1p34, 1q42, 3p14, 3q27, 5q13, 

13q14 ve 18q21 bölgeler�nde fraj�l�teye daha sık rastlandığı raporlanmış olup; 1p22, 2q33, 11q23, 12p13, 14q23 ve 22q12 

kromozom bölgeler�n�n �ndüklenen lokasyonlar olduğu saptanmıştır. Bu bölgeler�n detaylı taraması yapıldığında 1p22 

bölges�nde BCL10, CDC7L1, D1S155E; 1p34 bölges�nde MYCL1; 1q42 bölges�nde BP2; 3p14 bölges�nde FHIT, 3q27 

bölges�nde BCL6, TPHO, ABCC5; 5p13 bölges�nde SKP2, DOC-2; 11q23 bölges�nde MLL, TSG11, BRCA3; 12p13 bölges�nde 

CD9; 13q14 bölges�nde DBM, RBM1, RB1; 14q23 bölges�nde MAX ve 22q12 bölges�nde CYP2D6 tümör süpressör genler, 

onkogenler, m�smatch tam�r genler veya proto-onkogenler g�b� genler�n varlığı bel�rtm�şt�r [38]. 
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Tablo-2 Türk�ye'de görülen �lk 10 kanser (Erkek ve Kadın)
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NHL
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MYC a�lesel aşırı ekspresyon 

RB1 �nakt�vasyon

p53 �nakt�vasyon
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Tablo-3 Akc�ğer kanser�ndek� genet�k değ�ş�kl�kler�n sıklığı (32).

SCLC

3p, 4p, 4q, 5q, 8p, 10q, 13q, 17p, 22q

<1%

75–95%

15–30% 

~90% 

80–90% 

0–10% 

70% 

~75% 

NSCLC

3p, 6q, 8p, 9p, 13q, 17p,19q

15–20%

10–35%

5–10%

15–30%

~50%

30–70%

40%

50–75%
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3.2. Meme Kanser�

Meme kanser� (MK) kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, tüm kanser türler�n�n %26’sını oluşturur. Kansere 

bağlı ölüm nedenler� arasında �k�nc� sırada yer alır. Kadınlardak� kanserler�n %33’ünü oluşturur ve kanserle �l�şk�l� ölümler�n 

%20’�nden sorumludur. Kuzey Amer�ka ve batı Avrupa'dak� tüm kadınların %9'unun yaşamları boyunca meme kanser� 

gel�şt�receğ� ortaya konmuştur. C�ns�yet, yaş, etn�s�te, a�lesel öyküsü ve çevresel faktörler g�b� b�rçok r�sk faktörü 

gel�ş�m�nde etkend�r. Meme kanser� olgularının %5-10’unun a�lesel olduğu b�l�nmekted�r [39].

Bugüne kadar saptanan aberasyonlara ve bugün tanıda yardımcı olan genet�k testlere baktığımızda geleneksel 

s�togenet�k anal�zler �le meme kanser�n�n rut�n tanısal değerlend�rmes�n�n yapılmadığını görürüz. Fakat yapılan b�rçok 

s�togenet�k temell� çalışmanın moleküler genet�k çalışmalara ışık tuttuğunu da yadsımamak gerek�r. MK üzer�ne yapılmış 

ve 508 çalışmanın s�togenet�k anal�zler�n� değerlend�ren b�r derlemede en sık rastlanan kromozomal aberasyonların 1q ve 

6q kromozom kollarında olduğu saptanmıştır. Karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon Sonuçlarına göre 8q, 11q, 17q ve 20q 

kromozom kollarında artışlar olduğu vurgulanmıştır [40]. B�r başka çalışmada �se s�togenet�k taramalarda 1q, 7, 20, 16, 3, 

6, 6q ve 8 kromozomlarda artışlar, 16q, X, 9, 22, 16p, 4, 17 ve 13 kromozomlarda kayıplar tesp�t ed�lm�şt�r. Aynı çalışmada 

karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon sonucu en fazla kopya sayısı artışlarının 1q, 8q, 17q ve 6q kromozom kollarında; en 

fazla kayıplarında 17p, 16q, 8p, 19q ve 13q kromozom kollarında saptandığı vurgulanmıştır [41]. Bulunan bu aberasyonlara 

ek olarak 7, 8 ve 20 kromozom tr�zom�ler�, 3p12-13 �le 4q21 arasında translokasyon ve 7p ve 7q’da �nvers�yonlar 

saptanmıştır [42]. 

Erken başlangıçlı a�lesel meme kanser� olan a�lelerde yapılan genet�k taramalar sonucu meme kanser�ne yatkınlığı 

artırdığı saptanan �k� gen keşfed�ld�; 17q21’dek� BRCA1 (breast cancer 1) gen� ve 13q12.3’dek� BRCA2 (breast cancer 2) gen�. 

BRCA1 gen� ç�ft �pl�kl� DNA kırıklarının tam�r�nde ve kromat�n�n yen�den şek�llenmes�nde görev alan E3 Ub�qu�t�n l�gazı; 

BRCA2 gen� �se ç�ft �pl�kl� DNA kırıklarının tam�r�nde görev alan Rad51 prote�n�n�n bağlanma bölges�n� kodlayan tümör 

süpresör genlerd�r. Ayrıca, BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarının over ve uterus tüpü kanser� r�sk�n�, özell�kle BRCA2 

mutasyonlarının erkeklerde meme kanser� r�sk�n� artırdığı b�l�nmekted�r. Tümör dokularında bu genler�n heteroz�gos�te 

kayıpları saptanır [43]. BRCA1 poz�t�fl�ğ� olan kadınların meme kanser�ne yakalanma r�sk� %85, over kanser�ne yakalanma 

r�sk� %40-60; BRCA2 poz�t�fl�ğ� olan kadınların �se meme kanser�ne yakalanma r�sk� %40-45, over kanser�ne yakalanma 

r�sk� �se %15 olarak hesaplanmıştır [44]. Bu genler dışında L�Fraumen� sendromundan sorumlu 17p13.1 kromozom kolundak� 

TP53 ve Cowden sendromundan sorumlu 10q23.3 kromozom kolundak� PTEN genler� de muhtemel olası genler arasında 

sıralanır. Bu genlerde tümör baskılayıcı genler olarak b�l�nmekted�r. Bu genlerde de kayıpların olması kanser gel�ş�m�nde 

beklenen b�r durumdur. 

3.3. Prostat Kanser�

Prostat kanser� (PK), erkeklerde AK’den sonra en sık görülen �k�nc� kanser türüdür. Kansere bağlı ölümlerde 

erkeklerde �k�nc� sırada yer alır. Kanser�n %5-10’unda genet�k faktörler�n etk�n olduğu b�ld�r�lse de gel�şm�ş moleküler 

tekn�kler �le b�rl�kte prostat kanser�n�n tanı, tedav� ve tak�b�nde aday b�rçok yen� gen bölges� saptanmıştır. PK’da MK’da 

olduğu g�b� a�le öyküsü öneml�d�r. Prostat kanser� açısında yüksek r�sk taşıyan a�leler�n genet�k �ncelemes�nde 1q24-25 

kromozom bölges�nde büyük ölçüde öneml� majör hassas�yet bölges� saptanmıştır. Yapılan anal�zlerle b�rl�kte �lk kalıtsal 

prostat kanser� gen� HPC1 (hered�tary prostate cancer-1) 1q24-25’te tesp�t ed�lm�ş oldu [45]. Bu çalışmayı tak�ben 

1p36’dak� CAPB gen�; 1q42.2-43’tek� PCAP gen�; Xq27-28’dek� HPCX ve 20q13’tek� HPC20 gen� g�b� yen� aday gen bölgeler� 

l�teratürde yer�n� almıştır [46]. 

PK üzer�ne yapılan s�togenet�k çalışmalarda, tümör hücres� büyümes�n�n, metafaz ver�m�n�n ve kromozom 

morfoloj�s�n�n zayıf olması neden�yle başarılı Sonuçlar alınamamıştır. Kısa sürel� hücre kültürler� yapılarak, tümör t�p�ne 

bağlı olarak yöntemler mod�fiye ed�lerek ya da FISH g�b� tekn�kler kullanılarak bazı s�togenet�k Sonuçlar elde ed�lm�şt�r. 

Yapılan anal�zler sonucunda 1p, 10q, 19p, 19q, 20q g�b� kayıpların yanı sıra 8q, 18q ve Xq kazanımları s�togenet�k 

aberasyonlar olarak tanımlanmıştır. Karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon ver�ler�ne göre 2q, 5q, 6q, 8p, 9p, 10q, 13q, 15q, 

16q, 17p ve18q spes�fik kayıplar; 1q, 2p, 3q, 7q, 8q, 9q, 11p, 16p, 20, 22 and X kromozomlarında spes�fik kazanımlar rapor 

ed�lm�şt�r [47]. Bu Sonuçlar �le b�rl�kte 8p, 10q, 13q, 16q, 17p ve 18q'n�n önem�n� doğrulanmıştır. Bu güne kadar yapılan 

çalışmalarda en sık gözlenen kromozom anomal�ler�n�n 8q kazanımı ve 8p, 10q ve 16q delesyonları olduğu göster�lm�şt�r. 8p 

delesyonu varlığı zayıf prognoz �le �l�şk�lend�r�l�rken; 8p ve 16q delesyonlarının b�rl�kte varlığı çok kötü prognoz gösterges� 

olarak değerlend�r�l�r [48,49]. 8p kromozom bölges�nde üç tümör supresör gen�n varlığı ve prostat kanser�nde bu bölgen�n 

delesyona uğramış olması, 8p kromozom bölges�n�n prostat kanser� gel�ş�mdek� önem�n� göstermekted�r [49]. 

3.4. Mesane Kanser�

Mesane kanser� Türk�ye’de en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Erkeklerde bütün 

tümörler�n %5.5’�n�, kadınlarda %2.3’ünü oluşturur. Hastalığın �ns�dansı yaşla b�rl�kte artar ve 60 yaşından sonra daha sık 

görülür. Erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat görülme olasılığı daha yüksekt�r. A�lesel mesane kanser�, hastaların çok küçük 

b�r kısmında saptanır. S�gara mesane kanser� �ç�n öneml� b�r r�sk faktörüdür. Saptanan erkek vakaların en az %50’s�nden 

sorumludur. Mesane kanserler� yüzeyel, kas �nvaz�v ve metastat�k olmak üzere 3 grupta toplanır. 

S�togenet�k çalışmaların Sonuçları çoğu sol�d tümörde olduğu g�b� oldukça kompleks ve değ�şkend�r. Bugüne kadar 

yapısal ve sayısal kromozomal değ�ş�kl�kler ve çeş�tl� allel�k delesyonlar saptanmıştır. Mesane kanser�nde s�togenet�k ve 

FISH çalışmaları �le b�rl�kte vakaların yaklaşık %44’ünde kromozom 9’un kaybı en çok göze çarpan bulgudur. Mesane 

kanser�n�n bütün evreler�nde ya da yüzeyel veya kasa �nvaz�v tümörlerde 9p, 9q veya kromozomun tamamının delesyona 

uğradığı saptanmıştır. Aday genler�n bel�rlenmes� �ç�n yapılan çalışmalarda 9p21’de yer alan s�kl�n bağımlı k�naz-4’ü 

kodlayan b�r tümör supresör gen olan p16 gen�n�n delesyona uğradığı saptanmıştır [50]. 9q kromozom kayıplarını tesp�t 

etmek �ç�n yapılan har�talama çalışmalarında 9q34 lokusunda yer alan gensol�n gen� mesane kanser� gel�ş�m�nde aday gen 

olarak tanımlanmıştır. Çünkü gensol�n gen� Ca+2 bağlayan ve akt�n düzenley�c� b�r prote�n kodlar. Mesane kanser� hücre 

kültürü çalışmalarında tümörler�n %78’�nde gensol�n ekspresyonunun kaybolduğu görülmüştür [51]. İler� evre tümörlerde 

3p, 11p ve 17p delesyonları oluşurken, bu bölgelerdek� genler�n kaybı tümör �lerley�ş�ne neden olab�l�r. Kromozom 17p 

delesyonlarının varlığı tümör supresör gen p53 kaybı �le b�rl�kte mal�gn�ten�n �lerley�ş�n�n kanıtı g�b�d�r. p16 ve p53 gen 

kayıplarının özell�kle �ler� evre tümörlerde düşük evreye göre bel�rteç olab�leceğ� göster�lm�şt�r. S�togenet�k anal�zlerde �se 

�ler� evre vakalarda daha çok 1q21, 1q32, 3p21 ve 5q31 kromozom bölgeler�nde aberasyonlar saptanmıştır [52]. Bununla 

b�rl�kte bazı çalışmalarda tr�zom� 7 varlığı da tümör dereces� ve prol�ferasyonu �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r [53]. 

4. Sonuç

B�l�m �nsanları �ç�n kanser hücreler�n�n genet�k yapısı her zaman karmaşık ama keşfetmes� b�r o kadarda şaşırtıcı 

olmuştur. Kanser hücreler�nde klas�k s�togenet�k yöntemler �le elde ed�len karyot�p profiller� hastalığın tanı, tedav� ve 

prognoz süreçler�nde c�dd� katkılar sağlar. Ancak bazen bazı aberasyonları klas�k s�togenet�k yöntemler� �le tanımlamak 

�mkânsızdır. O zamanda FISH, CGH veya PCR tabanlı moleküler tanı yöntemler� kullanmak avantaj sağlar. S�togenet�k 

çalışmalarda çalışılacak materyal�n (kan, doku g�b�) taze olması, hücre kültürü �ç�n uygun olması ve kültür koşulları başarılı 

Sonuçlar �ç�n ana bel�rley�c� unsurlardır. FISH veya PCR tabanlı tekn�kler� taze, donmuş ya da parafine gömülmüş örnekler 

üzer�nde çalışmak doğru b�r teşh�s �ç�n faydalı olacaktır. Elde ed�len anal�z Sonuçları, sadece tanıda değ�l aynı zamanda 

hastalara uygulanacak özgül ve etk�l� tedav� yöntemler�n� bel�rlemede de hek�mlere c�dd� katkılar sunar. 
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3.2. Meme Kanser�

Meme kanser� (MK) kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, tüm kanser türler�n�n %26’sını oluşturur. Kansere 

bağlı ölüm nedenler� arasında �k�nc� sırada yer alır. Kadınlardak� kanserler�n %33’ünü oluşturur ve kanserle �l�şk�l� ölümler�n 

%20’�nden sorumludur. Kuzey Amer�ka ve batı Avrupa'dak� tüm kadınların %9'unun yaşamları boyunca meme kanser� 

gel�şt�receğ� ortaya konmuştur. C�ns�yet, yaş, etn�s�te, a�lesel öyküsü ve çevresel faktörler g�b� b�rçok r�sk faktörü 

gel�ş�m�nde etkend�r. Meme kanser� olgularının %5-10’unun a�lesel olduğu b�l�nmekted�r [39].

Bugüne kadar saptanan aberasyonlara ve bugün tanıda yardımcı olan genet�k testlere baktığımızda geleneksel 

s�togenet�k anal�zler �le meme kanser�n�n rut�n tanısal değerlend�rmes�n�n yapılmadığını görürüz. Fakat yapılan b�rçok 

s�togenet�k temell� çalışmanın moleküler genet�k çalışmalara ışık tuttuğunu da yadsımamak gerek�r. MK üzer�ne yapılmış 

ve 508 çalışmanın s�togenet�k anal�zler�n� değerlend�ren b�r derlemede en sık rastlanan kromozomal aberasyonların 1q ve 

6q kromozom kollarında olduğu saptanmıştır. Karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon Sonuçlarına göre 8q, 11q, 17q ve 20q 

kromozom kollarında artışlar olduğu vurgulanmıştır [40]. B�r başka çalışmada �se s�togenet�k taramalarda 1q, 7, 20, 16, 3, 

6, 6q ve 8 kromozomlarda artışlar, 16q, X, 9, 22, 16p, 4, 17 ve 13 kromozomlarda kayıplar tesp�t ed�lm�şt�r. Aynı çalışmada 

karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon sonucu en fazla kopya sayısı artışlarının 1q, 8q, 17q ve 6q kromozom kollarında; en 

fazla kayıplarında 17p, 16q, 8p, 19q ve 13q kromozom kollarında saptandığı vurgulanmıştır [41]. Bulunan bu aberasyonlara 

ek olarak 7, 8 ve 20 kromozom tr�zom�ler�, 3p12-13 �le 4q21 arasında translokasyon ve 7p ve 7q’da �nvers�yonlar 

saptanmıştır [42]. 

Erken başlangıçlı a�lesel meme kanser� olan a�lelerde yapılan genet�k taramalar sonucu meme kanser�ne yatkınlığı 

artırdığı saptanan �k� gen keşfed�ld�; 17q21’dek� BRCA1 (breast cancer 1) gen� ve 13q12.3’dek� BRCA2 (breast cancer 2) gen�. 

BRCA1 gen� ç�ft �pl�kl� DNA kırıklarının tam�r�nde ve kromat�n�n yen�den şek�llenmes�nde görev alan E3 Ub�qu�t�n l�gazı; 

BRCA2 gen� �se ç�ft �pl�kl� DNA kırıklarının tam�r�nde görev alan Rad51 prote�n�n�n bağlanma bölges�n� kodlayan tümör 

süpresör genlerd�r. Ayrıca, BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarının over ve uterus tüpü kanser� r�sk�n�, özell�kle BRCA2 

mutasyonlarının erkeklerde meme kanser� r�sk�n� artırdığı b�l�nmekted�r. Tümör dokularında bu genler�n heteroz�gos�te 

kayıpları saptanır [43]. BRCA1 poz�t�fl�ğ� olan kadınların meme kanser�ne yakalanma r�sk� %85, over kanser�ne yakalanma 

r�sk� %40-60; BRCA2 poz�t�fl�ğ� olan kadınların �se meme kanser�ne yakalanma r�sk� %40-45, over kanser�ne yakalanma 

r�sk� �se %15 olarak hesaplanmıştır [44]. Bu genler dışında L�Fraumen� sendromundan sorumlu 17p13.1 kromozom kolundak� 

TP53 ve Cowden sendromundan sorumlu 10q23.3 kromozom kolundak� PTEN genler� de muhtemel olası genler arasında 

sıralanır. Bu genlerde tümör baskılayıcı genler olarak b�l�nmekted�r. Bu genlerde de kayıpların olması kanser gel�ş�m�nde 

beklenen b�r durumdur. 

3.3. Prostat Kanser�

Prostat kanser� (PK), erkeklerde AK’den sonra en sık görülen �k�nc� kanser türüdür. Kansere bağlı ölümlerde 

erkeklerde �k�nc� sırada yer alır. Kanser�n %5-10’unda genet�k faktörler�n etk�n olduğu b�ld�r�lse de gel�şm�ş moleküler 

tekn�kler �le b�rl�kte prostat kanser�n�n tanı, tedav� ve tak�b�nde aday b�rçok yen� gen bölges� saptanmıştır. PK’da MK’da 

olduğu g�b� a�le öyküsü öneml�d�r. Prostat kanser� açısında yüksek r�sk taşıyan a�leler�n genet�k �ncelemes�nde 1q24-25 

kromozom bölges�nde büyük ölçüde öneml� majör hassas�yet bölges� saptanmıştır. Yapılan anal�zlerle b�rl�kte �lk kalıtsal 

prostat kanser� gen� HPC1 (hered�tary prostate cancer-1) 1q24-25’te tesp�t ed�lm�ş oldu [45]. Bu çalışmayı tak�ben 

1p36’dak� CAPB gen�; 1q42.2-43’tek� PCAP gen�; Xq27-28’dek� HPCX ve 20q13’tek� HPC20 gen� g�b� yen� aday gen bölgeler� 

l�teratürde yer�n� almıştır [46]. 

PK üzer�ne yapılan s�togenet�k çalışmalarda, tümör hücres� büyümes�n�n, metafaz ver�m�n�n ve kromozom 

morfoloj�s�n�n zayıf olması neden�yle başarılı Sonuçlar alınamamıştır. Kısa sürel� hücre kültürler� yapılarak, tümör t�p�ne 

bağlı olarak yöntemler mod�fiye ed�lerek ya da FISH g�b� tekn�kler kullanılarak bazı s�togenet�k Sonuçlar elde ed�lm�şt�r. 

Yapılan anal�zler sonucunda 1p, 10q, 19p, 19q, 20q g�b� kayıpların yanı sıra 8q, 18q ve Xq kazanımları s�togenet�k 

aberasyonlar olarak tanımlanmıştır. Karşılaştırmalı genom�k h�br�d�zasyon ver�ler�ne göre 2q, 5q, 6q, 8p, 9p, 10q, 13q, 15q, 

16q, 17p ve18q spes�fik kayıplar; 1q, 2p, 3q, 7q, 8q, 9q, 11p, 16p, 20, 22 and X kromozomlarında spes�fik kazanımlar rapor 

ed�lm�şt�r [47]. Bu Sonuçlar �le b�rl�kte 8p, 10q, 13q, 16q, 17p ve 18q'n�n önem�n� doğrulanmıştır. Bu güne kadar yapılan 

çalışmalarda en sık gözlenen kromozom anomal�ler�n�n 8q kazanımı ve 8p, 10q ve 16q delesyonları olduğu göster�lm�şt�r. 8p 

delesyonu varlığı zayıf prognoz �le �l�şk�lend�r�l�rken; 8p ve 16q delesyonlarının b�rl�kte varlığı çok kötü prognoz gösterges� 

olarak değerlend�r�l�r [48,49]. 8p kromozom bölges�nde üç tümör supresör gen�n varlığı ve prostat kanser�nde bu bölgen�n 

delesyona uğramış olması, 8p kromozom bölges�n�n prostat kanser� gel�ş�mdek� önem�n� göstermekted�r [49]. 

3.4. Mesane Kanser�

Mesane kanser� Türk�ye’de en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Erkeklerde bütün 

tümörler�n %5.5’�n�, kadınlarda %2.3’ünü oluşturur. Hastalığın �ns�dansı yaşla b�rl�kte artar ve 60 yaşından sonra daha sık 

görülür. Erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat görülme olasılığı daha yüksekt�r. A�lesel mesane kanser�, hastaların çok küçük 

b�r kısmında saptanır. S�gara mesane kanser� �ç�n öneml� b�r r�sk faktörüdür. Saptanan erkek vakaların en az %50’s�nden 

sorumludur. Mesane kanserler� yüzeyel, kas �nvaz�v ve metastat�k olmak üzere 3 grupta toplanır. 

S�togenet�k çalışmaların Sonuçları çoğu sol�d tümörde olduğu g�b� oldukça kompleks ve değ�şkend�r. Bugüne kadar 

yapısal ve sayısal kromozomal değ�ş�kl�kler ve çeş�tl� allel�k delesyonlar saptanmıştır. Mesane kanser�nde s�togenet�k ve 

FISH çalışmaları �le b�rl�kte vakaların yaklaşık %44’ünde kromozom 9’un kaybı en çok göze çarpan bulgudur. Mesane 

kanser�n�n bütün evreler�nde ya da yüzeyel veya kasa �nvaz�v tümörlerde 9p, 9q veya kromozomun tamamının delesyona 

uğradığı saptanmıştır. Aday genler�n bel�rlenmes� �ç�n yapılan çalışmalarda 9p21’de yer alan s�kl�n bağımlı k�naz-4’ü 

kodlayan b�r tümör supresör gen olan p16 gen�n�n delesyona uğradığı saptanmıştır [50]. 9q kromozom kayıplarını tesp�t 

etmek �ç�n yapılan har�talama çalışmalarında 9q34 lokusunda yer alan gensol�n gen� mesane kanser� gel�ş�m�nde aday gen 

olarak tanımlanmıştır. Çünkü gensol�n gen� Ca+2 bağlayan ve akt�n düzenley�c� b�r prote�n kodlar. Mesane kanser� hücre 

kültürü çalışmalarında tümörler�n %78’�nde gensol�n ekspresyonunun kaybolduğu görülmüştür [51]. İler� evre tümörlerde 

3p, 11p ve 17p delesyonları oluşurken, bu bölgelerdek� genler�n kaybı tümör �lerley�ş�ne neden olab�l�r. Kromozom 17p 

delesyonlarının varlığı tümör supresör gen p53 kaybı �le b�rl�kte mal�gn�ten�n �lerley�ş�n�n kanıtı g�b�d�r. p16 ve p53 gen 

kayıplarının özell�kle �ler� evre tümörlerde düşük evreye göre bel�rteç olab�leceğ� göster�lm�şt�r. S�togenet�k anal�zlerde �se 

�ler� evre vakalarda daha çok 1q21, 1q32, 3p21 ve 5q31 kromozom bölgeler�nde aberasyonlar saptanmıştır [52]. Bununla 

b�rl�kte bazı çalışmalarda tr�zom� 7 varlığı da tümör dereces� ve prol�ferasyonu �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r [53]. 

4. Sonuç

B�l�m �nsanları �ç�n kanser hücreler�n�n genet�k yapısı her zaman karmaşık ama keşfetmes� b�r o kadarda şaşırtıcı 

olmuştur. Kanser hücreler�nde klas�k s�togenet�k yöntemler �le elde ed�len karyot�p profiller� hastalığın tanı, tedav� ve 

prognoz süreçler�nde c�dd� katkılar sağlar. Ancak bazen bazı aberasyonları klas�k s�togenet�k yöntemler� �le tanımlamak 

�mkânsızdır. O zamanda FISH, CGH veya PCR tabanlı moleküler tanı yöntemler� kullanmak avantaj sağlar. S�togenet�k 

çalışmalarda çalışılacak materyal�n (kan, doku g�b�) taze olması, hücre kültürü �ç�n uygun olması ve kültür koşulları başarılı 

Sonuçlar �ç�n ana bel�rley�c� unsurlardır. FISH veya PCR tabanlı tekn�kler� taze, donmuş ya da parafine gömülmüş örnekler 

üzer�nde çalışmak doğru b�r teşh�s �ç�n faydalı olacaktır. Elde ed�len anal�z Sonuçları, sadece tanıda değ�l aynı zamanda 

hastalara uygulanacak özgül ve etk�l� tedav� yöntemler�n� bel�rlemede de hek�mlere c�dd� katkılar sunar. 
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ÖZET

M�kroRNA (m�RNA)’lar, kodlama yapmayan RNA’lar �çer�s�nde özel b�r sınıfı oluşturmakta olup, ökaryot�k 

organ�zmalarda haberc� RNA (mRNA)’nın translasyonunu etk�leyerek, gen ekspresyonunu post-transkr�ps�yonel olarak 

düzenleyeb�len, �lk sentezlend�kler�nde 1000-2500bp kadar olab�l�rken, olgun m�RNA fazında 18-25 nükleot�d 

uzunluğunda, küçük RNA moleküller�d�r. m�RNA’lar, kend� nükleot�d d�z�ler�n�n tamamlayıcısı olan hedef mRNA’lara 

bağlanıp gen ekspresyonunu azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak suret�yle; gen ekspresyonunun düzenlenmes�n� 

gerçekleşt�rmekted�rler. Genel olarak, m�RNA’lar hücre metabol�zması, farklılaşması, prol�ferasyonu, d�renc�, yangısal yanıtı 

(�nflamasyon), ölümü, genom stab�l�tes�, tümör �nvazyon ve anj�yogenez� g�b� pek çok süreçlerde yer almaktadır. Ayrıca 

m�RNA’ların h�poks� g�b� hücresel ve moleküler akt�v�te �le �l�şk�l� genler�n kontrolünde öneml� düzenley�c�ler olarak görev 

aldıkları b�ld�r�lm�şt�r. Bu bölümde; kanser hastalığının ortaya çıkmasında ve �lerlemes�nde roller� olab�leceğ� düşünülen, 

hastalığın pek çok fizyoloj�k evres�nde doğrudan hasta dokuda veya kanda tesp�t ed�leb�len, bu yüzden de kanser d�agnozu 

ve prognozu amacıyla b�r bel�rteç olarak kullanılab�lecekler� düşünülen yaygın m�RNA’lar hakkında b�lg�ler ver�lm�şt�r. Ayrıca 

spes�fik yapı ve fonks�yonları �le �lg�nç moleküller olan m�RNA’ların, kanser hastalığında terapöt�k olarak da kullanılma 

potans�yeller�nden bahsed�lerek m�RNA terap�s� konusu da özetlenm�şt�r. 

Anahtar Kel�meler: B�yomarker, gen ekspresyonu, kanser, m�kro RNA, m�RNA terap�.

ABSTRACT

M�croRNAs (m�RNAs) const�tute a spec�al class of non-cod�ng RNAs and are small RNA molecules that are capable of 

regulat�ng gene express�on posttranscr�pt�onally by a�ect�ng the translat�on of messenger RNA (mRNA) �n eukaryot�c 

organ�sms and have a length of 18-25 nucleot�des �n the mature m�RNA phase wh�le they may be up to 1000-2500 bp when 

they are first synthes�zed. m�RNAs regulate gene express�on by b�nd�ng to target mRNAs, wh�ch are complementary to the�r 

nucleot�de sequences, and reduc�ng or completely el�m�nat�ng the gene express�on. m�RNAs are generally �nvolved �n many 

processes such as cell metabol�sm, d��erent�at�on, prol�ferat�on, res�stance, �nflammatory response (�nflammat�on), death, 

genome stab�l�ty, tumor �nvas�on, and ang�ogenes�s. Furthermore, m�RNAs have been reported to act as �mportant 

regulators �n the control of genes assoc�ated w�th cellular and molecular act�v�ty such as hypox�a. In th�s rev�ew, �nformat�on 

was g�ven about common m�RNAs that are cons�dered to play a role �n the emergence and progress�on of cancer, can be 

detected d�rectly �n the s�ck t�ssue or blood �n many phys�olog�cal phases of the d�sease, and thus, are cons�dered as 

markers for cancer d�agnos�s and prognos�s. Furthermore, the potent�al of m�RNAs, wh�ch are h�ghly �nterest�ng molecules 

w�th the�r spec�fic structure and funct�ons, for therapeut�c use �n cancer d�sease was ment�oned, and m�RNA therapy was 

also summar�zed. 

Keyworlds: B�omarker, cancer, gene express�on, m�cro RNA, m�RNA therap�es.

1. G�r�ş

Canlıların özell�kle �nsan genomunun büyük kısmı, herhang� b�r prote�ne dönüşmeks�z�n, transkr�ps�yon sonrasında 

hücre �çer�s�nde RNA olarak bulunan ve translasyonel, posttranskr�ps�yonel süreçler� etk�leyen farklı büyüklük ve 
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akt�v�telere sah�p çeş�tl� RNA’ları kodlamaktadır [1]. Prote�ne dönüşmed�ğ� �ç�n kodlama yapmayan RNA, non-cod�g RNA ve 

ncRNA olarak farklı şek�llerde adlandırılan bu moleküller, onkogen ve tümör süpressör genler de dah�l olmak üzere genler�n 

normal �fadelenmeler�n� (expresyonlarını) etk�lemekted�r [2]. Kodlama yapmayan RNA’ların çoğunluğu, r�bozomal RNA 

(rRNA), haberc� RNA (mRNA) translasyonunda yer alan taşıyıcı RNA (tRNA) ya da nükleot�d kes�m �şler�nde yer alan küçük 

nüklear RNA (snRNA) ve rRNA’nın mod�fikasyonunda görevl� olan küçük nukleolar RNA (snoRNA) moleküller�n� oluşturmak 

g�b� hücre �ç�ndek� çok öneml� fonks�yonları üstlenmekted�r [3]. Kodlamayan (nc) RNA’lar transkr�pt büyüklüğüne göre, kısa 

ncRNA (snRNA’lar ve uzun ncRNA’lar (lncRNA’lar) olmak üzere çeş�tl� formlarda bulunmaktadır. Kodlama yapmayan RNA’lar, 

18 nt �le ∼100 kb arasında değ�şen ve öneml� açık okuma çerçeveler� bulunmayan mRNA benzer� transkr�ptlerd�r [3]. İfade 

sev�yeler� prote�n kodlayan genlerden daha düşük görünmekted�r ve bazıları bel�rl� dokularda terc�hl� olarak �fade 

ed�lmekted�r. Az sayıda karakter�ze ed�lm�ş �nsan lncRNA’sı kromat�n mod�fikasyonu, transkr�ps�yon, alternat�f uç 

b�rleşt�rme (spl�c�ng), düzenleme, translasyonu başlatma ve m�RNA’ların parçalanmasıyla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Kısa ncRNA’lar, 

m�kroRNA’lardan (m�RNA’lar), s�RNA’lardan, snoRNA’lardan, rRNA’lardan, tRNA’lardan ve P�w�-etk�leş�ml� RNA 

(p�RNA)’lardan oluşmaktadır [3,4]. 

Kısa ncRNA’ların en �y� b�l�nen alt sınıfı m�RNA’lardır [5]. Memel�lerde hücresel gen ekspresyonunun %70’�nden 

fazlasının m�RNA’lar tarafından kontrol ed�ld�ğ� b�ld�r�lmekted�r [6,7]. Gen ekspresyonunun büyük b�r çoğunluğunun 

m�RNA’lar tarafından kontrol ed�l�yor olması, m�RNA’lar üzer�ne yapılan çalışmaların sayısının artmasına sebep olmuş 

bununla b�rl�kte farklı genom�k organ�zasyona sah�p organ�zmalarda tanımlanan m�RNA’ların sayısı da hızla artmıştır. 

Deneysel ve �n s�l�ko teknoloj�lerle keşfed�len m�RNA’lar m�RBase ver� tabanında depolanmakta ve tanımlanmaktadır 

(http://www.m�rbase.org). Son yıllardak� hızlı ver� akışına bağlı olarak hızla değ�şen rakamlar olmasıyla b�rl�kte m�Rbase ver� 

tabanında; 223 farklı türe a�t 24.528 m�RNA lokusu ve 35.928 olgun m�RNA, 29.000 saç tokası (ha�rp�n) precursor m�RNA 

tanımlanmıştır [6,8].

M�kro RNA’ların kanser gel�ş�m�ndek� rolü �lk kez 2002 yılında göster�lm�ş olup [2, 3, 9, 10], günümüzde m�RNA’ların 

b�rçok �nsan hastalığında rol aldığı kanıtlanmıştır [11]. D�ğer taraftan hastalık süreçler�nde etk�l� roller�n�n olmasıyla b�rl�kte, 

onkogenler ve tümör baskılayıcıların �fadeler�n� kontrol etme yetenekler�, m�RNA’ları kanserde �laç gel�şt�rmede potans�yel 

hedef hal�ne get�rmekted�r [10]. B�yomarker potans�yell� m�RNA’ların expresyon profiller� farklı kanser t�pler�n�n 

sınıflandırılması, hastalıkların d�agnozu, terapot�k uygulamaların yapılması ve prognozu �ç�n kullanılab�l�r. M�RNA m�m�kler� 

ve m�RNA antagon�stler�, m�RNA temell� kanser terap�ler� �ç�n 2 esas yaklaşımı oluşturmaktadır [8].

2. M�kro RNA’lara Bakış: Tanımı, Genel Özell�kler�

İlk olarak 1993 yılında Caenorhabd�t�s elegans’ta, l�n-4 m�RNA’sı [1,12], 2000 yılında aynı organ�zmada let-7 m�RNA’sı 

tanımlanmıştır. Süreç �çer�s�nde m�RNA b�yogenez�nden karakter�zasyonuna, düzenley�c� �şlevler�ne ve �nsan hastalıklarına 

müdahales�ne kadar çeş�tl� fonks�yonlarını araştıran b�r m�RNA araştırma alanı doğmuştur. Bugüne kadar, 2800’den fazla 

�nsan m�RNA’sı tanımlanmış ve açıklanmıştır (m�RBase). M�kro RNA’lar, 18-25 nükleot�t uzunluğunda, korunmuş, tek �pl�kl� 

RNA moleküller�d�r ve ökaryotlarda gen �fades�n�n spes�fik düzenlenmes�nde rol oynarlar [13]. M�RNA’lar adlandırılırken 

genel olarak m�R önek� kullanılmaktadır. Her m�RNA, çok sayıda gen� hedefleme potans�yel�ne sah�pt�r, n�tek�m her m�RNA 

a�les� �ç�n ortalama ∼500 mRNA hedef d�z�s� olduğu düşünülmekted�r [14,15]. Toplam mRNA’ların % 60’ı m�RNA’larla 

etk�leş�me g�rmek �ç�n b�r ya da b�rden çok tanımlı d�z�ler barındırır. Bu nedenle m�RNA ağı, temel metabol�k bakımdan 

farklılaşma, hücre bölünmes�, çoğalması ve ölümünü kapsayan süreçler� etk�lemekted�r [15,16]. Çoğu m�RNA gen� bağımsız 

promotör ve transkr�ps�yon b�r�mler�ne sah�pt�r ve hedef transkr�ptler üzer�nde m�RNA’ya cevap elemanları (MRE’ler) olarak 

b�l�nen spes�fik bölgelere bağlanarak transkr�ps�yon sonrası düzenley�c� etk�ler�n� göster�rler [17-19]. Doku ve hücre t�p�ne 

özgü �fade ed�len m�RNA moleküller�, çoğunlukla �nh�b�tör etk�ye sah�p olup, tümör baskılayıcı veya onkogen�k etk�ler 

göstereb�lmekted�r [20]. 

3. M�RNA B�yogenez�

Çoğu m�RNA genler�, RNA pol�meraz II (Pol II) tarafından, uzunluğu 100 nükleot�dden b�rkaç k�lobaz nükleot�de kadar 

değ�şeb�len stem loop pr�mer m�RNA (pr�-m�RNA, �lksel m�RNA) d�z�s�n�n �şlenmes� yoluyla transkr�be ed�lmekted�r. Bazı 

m�RNA’lar ayrıca RNA pol�meraz III tarafından da transkr�be ed�leb�lmekted�r [21,22]. M�RNA lokuslarının yaklaşık %40’ı DNA 

üzer�nde nc-transkr�ptler�n �ntron bölgeler�nde ve yaklaşık %10’u �se ekzon bölgeler�nde yer almaktadır. Ayrıca yaklaşık 

%40 m�RNA lokusu �se prote�n kodlayan genler�n �ntronlarında yer alırken, ger� kalan m�RNA lokusları �se DNA’dak� d�ğer 

bölgeler üzer�nde yer almaktadır [23]. Alternat�f �şleme (spl�c�ng) mekan�zmaları b�r m�RNA’nın �ntron�k m� ekson�k m� 

olduğunu bel�rlemekted�r. Genel olarak �ntronlar �ç�nde kodlanan memel� m�RNA’larının, m�RNA �şlenmes�nden daha önce 

kes�ld�ğ� öner�lmekted�r [24]. Pr�-m�RNA’lar çek�rdek �çer�s�nde “m�croprocessor, m�kro�şlemc�” olarak adlandırılan RNAaz 

III, Drosha, ç�ft z�nc�rl� RNA bağlayan prote�n, kofaktör DGCR8/Pasha kompleks� g�b� farklı b�leşenlerden oluşan çok sayıda 

prote�n tarafından �şlenmekted�r [25,26]. Bu kompleksler Pr�-m�RNA kök d�z�s�n� keser. M�croprocessor kompleksler, pr�-

m�RNA kökünü tek �pl�kç�kl� / ç�ft �pl�kç�kl� RNA b�rleş�mler�nden bel�rl� b�r mesafeye kadar yönlend�rerek, 70 nt’l�k b�r saç 

tokası öncüsü m�RNA (precursor m�RNA) üret�r k�, buna pre-m�RNA (öncül m�RNA) �sm� ver�l�r. Oluşan pre-m�RNA, çek�rdek 

�ç�ndek� taşıma faktörü olan export�n-5 molekülü aracılığıyla stoplazmaya taşınır [27-29]. Stoplazma �ç�nde pre-m�RNA 

olgun 22 bazlık m�RNA moleküller�n� üretmek amacıyla tekrar kes�l�r. S�toplazmaya geçen pre-m�RNA, RNA-pol III’ün b�r 

türü olan “d�cer” tarafından kes�lerek 20-25 nükleot�dl�k olgun m�RNA hal�n� alır [30-32]. AGO2 adı ver�len argonat prote�n� 

olgun m�RNA’yı 5´ ucundan seçer. AGO2, m�RNA ve çeş�tl� stoplazm�k prote�nler, kısaca RISC adı ver�len RNA �le teşv�k ed�lm�ş 

susturma kompleks�n� oluştururlar. m�RNA’yı kapsayan RISC kompleks�, mRNA’yı hedefleme özell�ğ�ne sah�pt�r [30,33]. 

Hedef seç�m�nde çek�rdek (seed) den�len m�RNA bölges� mRNA’ ya bağlanmayı sağlarken [30,34], m�RNA ya da 

mRNA’lara bağlanan prote�nler de hedef seç�m�n� etk�ler [35]. Net�cede bütün memel� türler�nde m�RNA sentez yolağı 

evrenseld�r. M�RNA’lar, b�r�nc�l m�RNA transkr�pt�n� (pr�-m�RNA) RNA pol�meraz II veya III �le ve pr�-m�RNA’nın çek�rdektek� 

m�kro�şlemc� kompleks� Drosha-DGCR8 (Pasha) �le ayrılmasını dönüştüren �k� aşamalı �şlemle üret�l�r. Elde ed�len m�RNA, 

çek�rdekten Export�n-5 �le stoplazmaya taşınır. S�toplazmada RNase D�cer, ç�ft sarmallı RNA bağlayıcı prote�n (TRBP) �le 

kompleks hal�nde, pre-m�RNA saç tokası yapısını olgun m�RNA uzunluğuna ayırır [29]. Olgun m�RNA dupleks�n�n b�r �pl�ğ� 

(l�der �pl�kç�k) m�RISC’ye entegre olur ve �k�nc� �pl�kç�k yolcu (passenger), serbest bırakılır ve daha sonra parçalanır. Olgun 

m�RNA ve m�RISC, mRNA’ların 3� translasyonu yapılmayan bölges�nde (3'-UTR) hedef d�z�ye bağlanarak düzenley�c� etk�s�n� 

göster�r. Bağlanma özgüllüğünü, m�RNA’nın çek�rdek d�z�s� bel�rler. Bu d�z�, m�RNA’nın 5� ucunda bulunur ve 6-8 nükleot�t 

uzunluğundadır [2].

4. M�RNA ve Kanser 

M�RNA ekspresyonu, yaygın olarak doku ve hücre t�p�nde spes�fikt�r. Gel�ş�m, farklılaşma, çoğalma, hücre döngüsü ve 

apoptoz g�b� çok çeş�tl� fizyoloj�k süreçlerde öneml� rol oynarlar. [36]. Yapısal ve genet�k değ�ş�kl�kler�n yanı sıra, m�RNA 

genler�n�n DNA promotörü h�permet�lasyonu veya h�ston h�poaset�lasyonu �le ep�genet�k susturulması bazı organ 

tümörler�nde ve hematoloj�k mal�gn�telerde tar�f ed�lm�şt�r [37]. Bu çalışmalara dayanarak, m�RNA’ların deregülasyonunun 

b�rçok kanser�n başlatılmasında ve �lerlemes�nde öneml� b�r adım olduğu kabul ed�lm�şt�r [38]. Pek çok kanser t�p�nde 

m�RNA’lar gen expresyonunu artırab�l�r (up-regülasyon) veya azaltab�l�r (down-regülasyon). Hedeflenen mRNA’lar ve 

m�RNA ağında �fade değ�ş�kl�kler� göz önüne alındığında, expresyonu artıran m�RNA’lar onkojen�k m�RNA (onkom�r) veya 

ekspresyonu azaltıyorsa tümör baskılayıcı (tümör supresör) m�RNA olarak sınıflandırılab�l�r [8]. Bazı m�RNA’lar �se, çeş�tl� 

kanserlerde her �k� özell�ğ� de serg�leyeb�lmekted�r [39].

M�RNA’ların kanserde rolü �lk kez kron�k lenfos�t�k lösem� (CLL)’de sıklıkla çıkarılan 13q14 bölges�nde lokal�ze olan 

tümör baskılayıcıların çalışılması sırasında keşfed�lm�şt�r: burada m�RNA kümes�n�n m�R-15a ve m�R-16-1’�n çıkarıldığı 

veya ep�genet�k susturma �le negat�f düzenlend�ğ� anlaşılmıştır [40]. Daha sonra m�R-15a �le m�R-16-1’�n tümör baskılayıcı 

fonks�yonu doğrulanmış ve ardından let-7 a�les� ve m�R-34 a�les� g�b� d�ğer b�rkaç baskılayıcı m�RNA tanımlanmıştır [41-
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akt�v�telere sah�p çeş�tl� RNA’ları kodlamaktadır [1]. Prote�ne dönüşmed�ğ� �ç�n kodlama yapmayan RNA, non-cod�g RNA ve 

ncRNA olarak farklı şek�llerde adlandırılan bu moleküller, onkogen ve tümör süpressör genler de dah�l olmak üzere genler�n 

normal �fadelenmeler�n� (expresyonlarını) etk�lemekted�r [2]. Kodlama yapmayan RNA’ların çoğunluğu, r�bozomal RNA 

(rRNA), haberc� RNA (mRNA) translasyonunda yer alan taşıyıcı RNA (tRNA) ya da nükleot�d kes�m �şler�nde yer alan küçük 

nüklear RNA (snRNA) ve rRNA’nın mod�fikasyonunda görevl� olan küçük nukleolar RNA (snoRNA) moleküller�n� oluşturmak 

g�b� hücre �ç�ndek� çok öneml� fonks�yonları üstlenmekted�r [3]. Kodlamayan (nc) RNA’lar transkr�pt büyüklüğüne göre, kısa 

ncRNA (snRNA’lar ve uzun ncRNA’lar (lncRNA’lar) olmak üzere çeş�tl� formlarda bulunmaktadır. Kodlama yapmayan RNA’lar, 

18 nt �le ∼100 kb arasında değ�şen ve öneml� açık okuma çerçeveler� bulunmayan mRNA benzer� transkr�ptlerd�r [3]. İfade 

sev�yeler� prote�n kodlayan genlerden daha düşük görünmekted�r ve bazıları bel�rl� dokularda terc�hl� olarak �fade 

ed�lmekted�r. Az sayıda karakter�ze ed�lm�ş �nsan lncRNA’sı kromat�n mod�fikasyonu, transkr�ps�yon, alternat�f uç 

b�rleşt�rme (spl�c�ng), düzenleme, translasyonu başlatma ve m�RNA’ların parçalanmasıyla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Kısa ncRNA’lar, 

m�kroRNA’lardan (m�RNA’lar), s�RNA’lardan, snoRNA’lardan, rRNA’lardan, tRNA’lardan ve P�w�-etk�leş�ml� RNA 

(p�RNA)’lardan oluşmaktadır [3,4]. 

Kısa ncRNA’ların en �y� b�l�nen alt sınıfı m�RNA’lardır [5]. Memel�lerde hücresel gen ekspresyonunun %70’�nden 

fazlasının m�RNA’lar tarafından kontrol ed�ld�ğ� b�ld�r�lmekted�r [6,7]. Gen ekspresyonunun büyük b�r çoğunluğunun 

m�RNA’lar tarafından kontrol ed�l�yor olması, m�RNA’lar üzer�ne yapılan çalışmaların sayısının artmasına sebep olmuş 

bununla b�rl�kte farklı genom�k organ�zasyona sah�p organ�zmalarda tanımlanan m�RNA’ların sayısı da hızla artmıştır. 

Deneysel ve �n s�l�ko teknoloj�lerle keşfed�len m�RNA’lar m�RBase ver� tabanında depolanmakta ve tanımlanmaktadır 

(http://www.m�rbase.org). Son yıllardak� hızlı ver� akışına bağlı olarak hızla değ�şen rakamlar olmasıyla b�rl�kte m�Rbase ver� 

tabanında; 223 farklı türe a�t 24.528 m�RNA lokusu ve 35.928 olgun m�RNA, 29.000 saç tokası (ha�rp�n) precursor m�RNA 

tanımlanmıştır [6,8].

M�kro RNA’ların kanser gel�ş�m�ndek� rolü �lk kez 2002 yılında göster�lm�ş olup [2, 3, 9, 10], günümüzde m�RNA’ların 

b�rçok �nsan hastalığında rol aldığı kanıtlanmıştır [11]. D�ğer taraftan hastalık süreçler�nde etk�l� roller�n�n olmasıyla b�rl�kte, 

onkogenler ve tümör baskılayıcıların �fadeler�n� kontrol etme yetenekler�, m�RNA’ları kanserde �laç gel�şt�rmede potans�yel 

hedef hal�ne get�rmekted�r [10]. B�yomarker potans�yell� m�RNA’ların expresyon profiller� farklı kanser t�pler�n�n 

sınıflandırılması, hastalıkların d�agnozu, terapot�k uygulamaların yapılması ve prognozu �ç�n kullanılab�l�r. M�RNA m�m�kler� 

ve m�RNA antagon�stler�, m�RNA temell� kanser terap�ler� �ç�n 2 esas yaklaşımı oluşturmaktadır [8].

2. M�kro RNA’lara Bakış: Tanımı, Genel Özell�kler�

İlk olarak 1993 yılında Caenorhabd�t�s elegans’ta, l�n-4 m�RNA’sı [1,12], 2000 yılında aynı organ�zmada let-7 m�RNA’sı 

tanımlanmıştır. Süreç �çer�s�nde m�RNA b�yogenez�nden karakter�zasyonuna, düzenley�c� �şlevler�ne ve �nsan hastalıklarına 

müdahales�ne kadar çeş�tl� fonks�yonlarını araştıran b�r m�RNA araştırma alanı doğmuştur. Bugüne kadar, 2800’den fazla 

�nsan m�RNA’sı tanımlanmış ve açıklanmıştır (m�RBase). M�kro RNA’lar, 18-25 nükleot�t uzunluğunda, korunmuş, tek �pl�kl� 

RNA moleküller�d�r ve ökaryotlarda gen �fades�n�n spes�fik düzenlenmes�nde rol oynarlar [13]. M�RNA’lar adlandırılırken 

genel olarak m�R önek� kullanılmaktadır. Her m�RNA, çok sayıda gen� hedefleme potans�yel�ne sah�pt�r, n�tek�m her m�RNA 

a�les� �ç�n ortalama ∼500 mRNA hedef d�z�s� olduğu düşünülmekted�r [14,15]. Toplam mRNA’ların % 60’ı m�RNA’larla 

etk�leş�me g�rmek �ç�n b�r ya da b�rden çok tanımlı d�z�ler barındırır. Bu nedenle m�RNA ağı, temel metabol�k bakımdan 

farklılaşma, hücre bölünmes�, çoğalması ve ölümünü kapsayan süreçler� etk�lemekted�r [15,16]. Çoğu m�RNA gen� bağımsız 

promotör ve transkr�ps�yon b�r�mler�ne sah�pt�r ve hedef transkr�ptler üzer�nde m�RNA’ya cevap elemanları (MRE’ler) olarak 

b�l�nen spes�fik bölgelere bağlanarak transkr�ps�yon sonrası düzenley�c� etk�ler�n� göster�rler [17-19]. Doku ve hücre t�p�ne 

özgü �fade ed�len m�RNA moleküller�, çoğunlukla �nh�b�tör etk�ye sah�p olup, tümör baskılayıcı veya onkogen�k etk�ler 

göstereb�lmekted�r [20]. 

3. M�RNA B�yogenez�

Çoğu m�RNA genler�, RNA pol�meraz II (Pol II) tarafından, uzunluğu 100 nükleot�dden b�rkaç k�lobaz nükleot�de kadar 

değ�şeb�len stem loop pr�mer m�RNA (pr�-m�RNA, �lksel m�RNA) d�z�s�n�n �şlenmes� yoluyla transkr�be ed�lmekted�r. Bazı 

m�RNA’lar ayrıca RNA pol�meraz III tarafından da transkr�be ed�leb�lmekted�r [21,22]. M�RNA lokuslarının yaklaşık %40’ı DNA 

üzer�nde nc-transkr�ptler�n �ntron bölgeler�nde ve yaklaşık %10’u �se ekzon bölgeler�nde yer almaktadır. Ayrıca yaklaşık 

%40 m�RNA lokusu �se prote�n kodlayan genler�n �ntronlarında yer alırken, ger� kalan m�RNA lokusları �se DNA’dak� d�ğer 

bölgeler üzer�nde yer almaktadır [23]. Alternat�f �şleme (spl�c�ng) mekan�zmaları b�r m�RNA’nın �ntron�k m� ekson�k m� 

olduğunu bel�rlemekted�r. Genel olarak �ntronlar �ç�nde kodlanan memel� m�RNA’larının, m�RNA �şlenmes�nden daha önce 

kes�ld�ğ� öner�lmekted�r [24]. Pr�-m�RNA’lar çek�rdek �çer�s�nde “m�croprocessor, m�kro�şlemc�” olarak adlandırılan RNAaz 

III, Drosha, ç�ft z�nc�rl� RNA bağlayan prote�n, kofaktör DGCR8/Pasha kompleks� g�b� farklı b�leşenlerden oluşan çok sayıda 

prote�n tarafından �şlenmekted�r [25,26]. Bu kompleksler Pr�-m�RNA kök d�z�s�n� keser. M�croprocessor kompleksler, pr�-

m�RNA kökünü tek �pl�kç�kl� / ç�ft �pl�kç�kl� RNA b�rleş�mler�nden bel�rl� b�r mesafeye kadar yönlend�rerek, 70 nt’l�k b�r saç 

tokası öncüsü m�RNA (precursor m�RNA) üret�r k�, buna pre-m�RNA (öncül m�RNA) �sm� ver�l�r. Oluşan pre-m�RNA, çek�rdek 

�ç�ndek� taşıma faktörü olan export�n-5 molekülü aracılığıyla stoplazmaya taşınır [27-29]. Stoplazma �ç�nde pre-m�RNA 

olgun 22 bazlık m�RNA moleküller�n� üretmek amacıyla tekrar kes�l�r. S�toplazmaya geçen pre-m�RNA, RNA-pol III’ün b�r 

türü olan “d�cer” tarafından kes�lerek 20-25 nükleot�dl�k olgun m�RNA hal�n� alır [30-32]. AGO2 adı ver�len argonat prote�n� 

olgun m�RNA’yı 5´ ucundan seçer. AGO2, m�RNA ve çeş�tl� stoplazm�k prote�nler, kısaca RISC adı ver�len RNA �le teşv�k ed�lm�ş 

susturma kompleks�n� oluştururlar. m�RNA’yı kapsayan RISC kompleks�, mRNA’yı hedefleme özell�ğ�ne sah�pt�r [30,33]. 

Hedef seç�m�nde çek�rdek (seed) den�len m�RNA bölges� mRNA’ ya bağlanmayı sağlarken [30,34], m�RNA ya da 

mRNA’lara bağlanan prote�nler de hedef seç�m�n� etk�ler [35]. Net�cede bütün memel� türler�nde m�RNA sentez yolağı 

evrenseld�r. M�RNA’lar, b�r�nc�l m�RNA transkr�pt�n� (pr�-m�RNA) RNA pol�meraz II veya III �le ve pr�-m�RNA’nın çek�rdektek� 

m�kro�şlemc� kompleks� Drosha-DGCR8 (Pasha) �le ayrılmasını dönüştüren �k� aşamalı �şlemle üret�l�r. Elde ed�len m�RNA, 

çek�rdekten Export�n-5 �le stoplazmaya taşınır. S�toplazmada RNase D�cer, ç�ft sarmallı RNA bağlayıcı prote�n (TRBP) �le 

kompleks hal�nde, pre-m�RNA saç tokası yapısını olgun m�RNA uzunluğuna ayırır [29]. Olgun m�RNA dupleks�n�n b�r �pl�ğ� 

(l�der �pl�kç�k) m�RISC’ye entegre olur ve �k�nc� �pl�kç�k yolcu (passenger), serbest bırakılır ve daha sonra parçalanır. Olgun 

m�RNA ve m�RISC, mRNA’ların 3� translasyonu yapılmayan bölges�nde (3'-UTR) hedef d�z�ye bağlanarak düzenley�c� etk�s�n� 

göster�r. Bağlanma özgüllüğünü, m�RNA’nın çek�rdek d�z�s� bel�rler. Bu d�z�, m�RNA’nın 5� ucunda bulunur ve 6-8 nükleot�t 

uzunluğundadır [2].

4. M�RNA ve Kanser 

M�RNA ekspresyonu, yaygın olarak doku ve hücre t�p�nde spes�fikt�r. Gel�ş�m, farklılaşma, çoğalma, hücre döngüsü ve 

apoptoz g�b� çok çeş�tl� fizyoloj�k süreçlerde öneml� rol oynarlar. [36]. Yapısal ve genet�k değ�ş�kl�kler�n yanı sıra, m�RNA 

genler�n�n DNA promotörü h�permet�lasyonu veya h�ston h�poaset�lasyonu �le ep�genet�k susturulması bazı organ 

tümörler�nde ve hematoloj�k mal�gn�telerde tar�f ed�lm�şt�r [37]. Bu çalışmalara dayanarak, m�RNA’ların deregülasyonunun 

b�rçok kanser�n başlatılmasında ve �lerlemes�nde öneml� b�r adım olduğu kabul ed�lm�şt�r [38]. Pek çok kanser t�p�nde 

m�RNA’lar gen expresyonunu artırab�l�r (up-regülasyon) veya azaltab�l�r (down-regülasyon). Hedeflenen mRNA’lar ve 

m�RNA ağında �fade değ�ş�kl�kler� göz önüne alındığında, expresyonu artıran m�RNA’lar onkojen�k m�RNA (onkom�r) veya 

ekspresyonu azaltıyorsa tümör baskılayıcı (tümör supresör) m�RNA olarak sınıflandırılab�l�r [8]. Bazı m�RNA’lar �se, çeş�tl� 

kanserlerde her �k� özell�ğ� de serg�leyeb�lmekted�r [39].

M�RNA’ların kanserde rolü �lk kez kron�k lenfos�t�k lösem� (CLL)’de sıklıkla çıkarılan 13q14 bölges�nde lokal�ze olan 

tümör baskılayıcıların çalışılması sırasında keşfed�lm�şt�r: burada m�RNA kümes�n�n m�R-15a ve m�R-16-1’�n çıkarıldığı 

veya ep�genet�k susturma �le negat�f düzenlend�ğ� anlaşılmıştır [40]. Daha sonra m�R-15a �le m�R-16-1’�n tümör baskılayıcı 

fonks�yonu doğrulanmış ve ardından let-7 a�les� ve m�R-34 a�les� g�b� d�ğer b�rkaç baskılayıcı m�RNA tanımlanmıştır [41-
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43]. Genel olarak let-7 a�les�n�n �nsan kanserler�nde down-regüle olduğu ve tümör baskılayıcı m�RNA olarak görev yaptığı, 

onkojen�k prote�n kodlayan genler� hedef alarak transkr�ptler�n�n parçalanmasında rol oynadığı b�l�nmekted�r. M�R-21, 

onkom�r akt�v�tes�ne sah�p en çok b�l�nen ve bütün kanserlerde up-regüle olan, genell�kle fosfataz ve tens�n homoloğu 

(PTEN) g�b� çeş�tl� tümör supresör genler�n� hedef alan b�r m�RNA’dır [44,45]. m�R-17-92 kümes� (m�R-17,m�R-18a, m�R-

19a, m�R-20a, m�R-19b-1, and m�R-92-1) ve m�R-155 daha sonra saptanmıştır. Bunlar temel olarak hücre baskılayıcı, 

prol�ferasyon, h�poks� cevabı, anj�yogenez ve metastazın düzenlemes�nde tümör baskılayıcıların faal�yetler�yle �şlev 

görmekted�r [8,10]. Çeş�tl� kanser t�pler�nde farklı expresyon sev�yeler� göstererek etk�l� olduğu tesp�t ed�lm�ş, onkogen 

ve/ya tümör supressör n�tel�kl� bazı m�RNA’lar Tablo 1 de l�stelenm�şt�r.

Sol�d tümörler (organ tümörler�) ve normal dokuların m�RNA ekspresyon sev�yeler�ndek� değ�ş�mler çeş�tl� 

çalışmalarda göster�lm�şt�r [30,47-53]. Prostat ve kolon kanserler�nde mRNA m�ktarının arttığında m�RNA’ların da yüksek 

oranda bulunduğu gözlemlenm�şt�r [53]. Mesane kanser�nde �se mRNA m�ktarları �le m�RNA sev�yes� arasında ters 

bağlantının olduğu bel�rlenm�şt�r. Akc�ğer kanser� �le �lg�l� �n v�tro ve �n v�vo çalışmalarda, azalmış let-7 ekspresyonu 

bulunmuştur [54]. M�r-143’ün KRAS onkogen�n�n translasyonunu kolorektal kanser hücreler�nde �nh�be ett�ğ� görülmüştür 

[55]. Kanser dokularında m�R-145 en çok ekspresyonu azalan ve m�r-21 en çok ekspresyonu artan m�RNA’lar olarak 

bel�rlenm�şt�r [30]. Bu yüzden m�RNA değ�ş�mler�n�n tümör progresyonunu tahm�n etmede öneml� olduğu ve kanserlerde 

herhang� b�r gen�n tek başına �ncelenmes� yer�ne, gen ve m�RNA ekspresyonlarının genel anal�z�n�n daha anlamlı olacağı 

sonucuna varılmıştır. DNA, RNA ve m�RNA m�kro array tekn�kler�n�n kullanımı �le onb�nlerce gen�n aynı anda �ncelenmes� ve 

bu şek�lde de farklı tümörler�n gen ekspresyon profiller�n�n karşılaştırılmasıyla moleküler sınıflandırmalar yapılab�lmes� 

mümkün olmuştur. Ayrıca kanser çalışmalarında m�RNA’ların ekspresyon düzeyler� kanda, vücut sıvılarında, normal 

hücrelerde, tümör dokusu hücreler�nde ayrı ayrı çalışılarak, m�RNA çeş�t ve düzeyler�n�n dokular arası karşılaştırması ve 

özell�kle örnek alımı kolay vücut sıvılarına m�RNA yansıma tablolarının bel�rlenmes� yaklaşımı ortaya çıkmıştır [56]. Bu 

şek�lde kanser başlangıcında veya daha erken dönemlerde hastalardan tükrük, �drar, ter ve kan g�b� kolay tem�n 

ed�leb�lecek numunelerde m�RNA çeş�t ve expresyon sev�yeler�nde b�r farklılaşma tesp�t ed�leb�l�rse, bunların hastalıkların 

teşh�s�nde b�r b�yobel�rteç olarak kullanılab�leceğ� �ht�mal� doğmuştur. Ayrıca kanser patoloj�s�nde m�RNA’ların �şlevler�n� 

çalışmak �ç�n up ya da down regüle m�RNA ekspresyonunun bel�rlenmes� önem kazanmıştır. Bu amaçla m�RNA’ların �şlevler� 

çalışılırken ant�sens �nh�b�törler, transgen�kler, spes�fik promotorlar, real t�me PCR ve m�RNA m�kroarray g�b� çeş�tl� 

yöntemler sıklıkla terc�h ed�lmekted�r [30,56]. Sonuç olarak m�RNA’ların keşfed�lmes�nden günümüze değ�n, m�RNA 

b�yogenez� ve moleküler etk� mekan�zmaları �le �lg�l� oldukça fazla çalışma yapılıp, karşılaştırma yapılmasına �mkan tanıyan 

güzel ver�ler elde ed�lm�şt�r. Büyüme, gel�şme, farklılaşma ve hücre çoğalması g�b� mekan�zmaları düzenleyen m�RNA’larda 

kanserleşme sürec�nde �şlev bozukluklarının ortaya çıktığı tesp�t ed�lm�şt�r. Kanserl� dokularda m�RNA’ ların 

expresyonlarının m�ktar ve yönünün bel�rlenmes� ve hedefled�kler� mRNA transkr�ptler�n�n kontrolü �le kanser�n erken 

tanısında, �lerley�ş�nde ve tedav� yöntemler�n�n gel�şt�r�lmes�nde m�RNA’lardan faydalanılab�leceğ� düşünülmekted�r [30]. 

D�ğer taraftan kanser m�RNA çalışmalarında b�r parad�gma ortaya çıkmıştır. Bu, karmaşık m�RNA-transkr�ps�yon 

faktörü ger� besleme devreler�n�n varlığıdır. Bunlar çoklu m�RNA’lardan ve prote�n kodlayan genlerden oluşur. Bu genler 

kanser patogenez�nde rol oynayab�l�r. Bu karmaşık düzenley�c� döngüler�n b�r örneğ�, CLL’de m�RNA-TP53 devres�d�r. Beş 

m�RNA (m�R-34b, m�R-16-1, m�R-34a, m�R-15a, ve m�R-34c) ve dört kodlama gen�nden (transkr�ps�yon faktörü TP53, 

70-kDa'-�l�şk�l� prote�n ZAP70 ve ant�apoptot�k onkogen BCL2 ve MCL1) oluşur. Bu bulgular, yalnızca prote�n kodlayan 

genler�n hedeflenmes�ne dayanan kanser tedav�s�n�n, kanser �lerlemes�n� kontrol etmede yeterl� olmayab�leceğ�ne �şaret 

etmekted�r [10].

5. RNA-Terap�: Kanser Tedav�s�nde ncRNA’ların Kullanımı

M�RNA’lar, ant�sens ol�gonükleot�tler (ASO’lar), aptamerler ve sentet�k mRNA’lar ve s�RNA’lar g�b� RNA bazlı 

terapöt�kler, genler�n ve hücreler�n fonks�yonunu düzenler. Bu nedenle tıbb� araştırmalarda yüksek potans�yele sah�pt�rler. 

Bununla b�rl�kte RNA molekülü, çeş�tl� r�bonükleazların mevcud�yet�nden dolayı doğal olarak hücre �ç�nde kararsızdır. 

Ayrıca, n�speten yüksek elektr�k yükler� ve h�drofil�k karakterler� neden�yle zayıf farmasöt�k özell�kler serg�lerler [57]. 

B�yoloj�k akt�v�teler�n� azaltmaksızın stab�l�teler�n� arttırmak �ç�n genell�kle k�myasal mod�fikasyonlar yapılmaktadır. Bu 

mod�fikasyonlar sıklıkla farklı terapöt�k RNA sınıfları �ç�n benzerd�r [2]. RNA-bazlı terapöt�kler�n stab�l�tes�n� arttırmak �ç�n 

fosfat grubunun b�r oks�jen atomu kükürt �le değ�şt�r�leb�l�r. Bu mod�fikasyon hem nükleazlara karşı d�rençte hem de 

h�drofob�kl�kte b�r artışa neden olur [58,59]. Bu tür fosforot�yoat �çeren RNA’lar gel�şm�ş farmakok�net�k profiller ve plazma 

prote�nler�ne daha yüksek afin�te göster�rler [60,61]. S�RNA’ların ve ASO’ların farmakoloj�k potans�yel�, r�boz ün�tes�n�n 2�-

h�droks� (2�-OH) grubunun 2�-metoks� (2�-OMe), 2�-floro (2�-F) �le değ�şt�r�lmes�yle daha da gel�şt�r�leb�lmekted�r. 2�-

metoks�etoks� (2�-MOE) grubu veya 2�, 4�-O-met�len köprüsü veya 2�-OMe mod�fiye ed�lm�ş ASO’lar, RNA’ya yüksek 

afin�te ve daha �y� stab�l�te serg�ler. Bu, Meyve s�neğ� (Drosoph�la) embr�yolarında, HeLa hücreler�nde ve �nsan hücre 

kültürler�nde m�RNA’nın uyardığı susturma kompleksler�n�n (m�RISC) etk�l� b�r şek�lde bloke ed�lmes�ne yol açmıştır [62-

64]. Öte yandan, nükleot�tler�n 2�-F mod�fikasyonu, terapöt�k RNA’ların hedef RNA’ya daha yüksek afin�te �le bağlanmalarını 

ve daha yüksek m�RNA �nh�b�syonu serg�lemeler�n� sağlamaktadır [65].

M�RNA

M�R-15a
M�r-16-1

M�R-29 a�les�

M�R-17-92 kümes�

M�R-34 a�les�

M�r-21

Let-7 a�les� üyeler�

M�r-142

BIC/M�r-155

m�R 372 ve m�R 373

M�r-17-19b kümes�

Tablo-1 Çeş�tl� kanserlerde etk�l� olduğu b�l�nen bazı m�RNA'lar ve etk�ler� [2,30,46]. 

Gen lokusu

Kromozom 
13q14

Kromozom 7

Kromozom 13

Kromozom 
5q32-33

Kromozom 1

Kromozom 
17q23.2

Çoklu

Kromozom 
17q22

Kromozom 
21q21

Kromozom 19

Kromozom 
13q31-32

Kanser �l�şk�s�

Prostat kanser�, adenom ve CLL hastalığında sıklıkla 
B-hücreler�nde kaybolur veya down-regüle olur. 
Ant�apoptot�k genler� negat�f olarak düzenler.

NPM1, AML, CLL, akc�ğer, meme, kolon kanserler�nde, 
lenfoma ve hepatosellüler kars�nomada down regüle olur.

Akc�ğer, meme, kolorektal ve gastr�k kanserlerde, 
m�yeloma ve t(11q23) AML hastalıklarında upregüle olur.

Kolorektal kanserlerde m�ktarı azalır; meme, prostat, 
serv�k ve lenfo�d kanser hücreler�nde down regüle olur. 
m�R-145 meme kanserler�nde azalır.

Kolorektal, akc�ğer, meme, böbrek, mesan , 
kanserler�nde nöroblastoma ve melanoma hücre 
hatlarında down-regüle olur. 

Ant�-apoptot�k faktördür, gl�oblastoma ve meme kanser-
ler�nde upregüle olur. Ayrıca pankreas, meme, akc�ğer, 
prostat, gastr�k kanserlerde, CLL, AML, m�yeloma ve 
gl�oblastomalarda upregüle olur.

Ras onkogenler�nde negat�f olarak düzenlen�r. Doğrudan 
hücre prol�ferasyonunda ve farklılaşmasında azalır. Akc�-
ğer kanserler�nde m�ktarı düşer.  Akc�ğer, kolorektal, me-
me, gastr�k ve ovaryum kanserler�nde down regüle olur.

Agres�f B-hücres� lösem�ler�nde MYC onkogenler�nde 
fazla expresyon görülür.

Ped�atr�k Burk�tt, Hodgk�n hastalıklarında, B-hücres� 
lenfomalarında, meme kanserler�nde, CLL, AML, 
kolorektal, akc�ğer, meme kanserler�nde ve 
lenfomalarda upregüle olur.

Bu onkogen�k m�RNA'lar LATS2 tümör baskılayıcı gen�n 
ekspresyonunu ve p53 aracılı CDK'yı �nh�be ederek tümör 
gel�ş�m�ne neden olmaktadır.

MYC onkogenler�nde upregüle olur. Negat�f olarak E2F1 
onkogenler�n� etk�ler. Hepatosellüler kars�nomalarda bu 
kümen�n azaldığı ve B-hücrel� lenfomalarda fazla 
eksprese olduğu görülür. 
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CCNE2,
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43]. Genel olarak let-7 a�les�n�n �nsan kanserler�nde down-regüle olduğu ve tümör baskılayıcı m�RNA olarak görev yaptığı, 

onkojen�k prote�n kodlayan genler� hedef alarak transkr�ptler�n�n parçalanmasında rol oynadığı b�l�nmekted�r. M�R-21, 

onkom�r akt�v�tes�ne sah�p en çok b�l�nen ve bütün kanserlerde up-regüle olan, genell�kle fosfataz ve tens�n homoloğu 

(PTEN) g�b� çeş�tl� tümör supresör genler�n� hedef alan b�r m�RNA’dır [44,45]. m�R-17-92 kümes� (m�R-17,m�R-18a, m�R-

19a, m�R-20a, m�R-19b-1, and m�R-92-1) ve m�R-155 daha sonra saptanmıştır. Bunlar temel olarak hücre baskılayıcı, 

prol�ferasyon, h�poks� cevabı, anj�yogenez ve metastazın düzenlemes�nde tümör baskılayıcıların faal�yetler�yle �şlev 

görmekted�r [8,10]. Çeş�tl� kanser t�pler�nde farklı expresyon sev�yeler� göstererek etk�l� olduğu tesp�t ed�lm�ş, onkogen 

ve/ya tümör supressör n�tel�kl� bazı m�RNA’lar Tablo 1 de l�stelenm�şt�r.

Sol�d tümörler (organ tümörler�) ve normal dokuların m�RNA ekspresyon sev�yeler�ndek� değ�ş�mler çeş�tl� 

çalışmalarda göster�lm�şt�r [30,47-53]. Prostat ve kolon kanserler�nde mRNA m�ktarının arttığında m�RNA’ların da yüksek 

oranda bulunduğu gözlemlenm�şt�r [53]. Mesane kanser�nde �se mRNA m�ktarları �le m�RNA sev�yes� arasında ters 

bağlantının olduğu bel�rlenm�şt�r. Akc�ğer kanser� �le �lg�l� �n v�tro ve �n v�vo çalışmalarda, azalmış let-7 ekspresyonu 

bulunmuştur [54]. M�r-143’ün KRAS onkogen�n�n translasyonunu kolorektal kanser hücreler�nde �nh�be ett�ğ� görülmüştür 

[55]. Kanser dokularında m�R-145 en çok ekspresyonu azalan ve m�r-21 en çok ekspresyonu artan m�RNA’lar olarak 

bel�rlenm�şt�r [30]. Bu yüzden m�RNA değ�ş�mler�n�n tümör progresyonunu tahm�n etmede öneml� olduğu ve kanserlerde 

herhang� b�r gen�n tek başına �ncelenmes� yer�ne, gen ve m�RNA ekspresyonlarının genel anal�z�n�n daha anlamlı olacağı 

sonucuna varılmıştır. DNA, RNA ve m�RNA m�kro array tekn�kler�n�n kullanımı �le onb�nlerce gen�n aynı anda �ncelenmes� ve 

bu şek�lde de farklı tümörler�n gen ekspresyon profiller�n�n karşılaştırılmasıyla moleküler sınıflandırmalar yapılab�lmes� 

mümkün olmuştur. Ayrıca kanser çalışmalarında m�RNA’ların ekspresyon düzeyler� kanda, vücut sıvılarında, normal 

hücrelerde, tümör dokusu hücreler�nde ayrı ayrı çalışılarak, m�RNA çeş�t ve düzeyler�n�n dokular arası karşılaştırması ve 

özell�kle örnek alımı kolay vücut sıvılarına m�RNA yansıma tablolarının bel�rlenmes� yaklaşımı ortaya çıkmıştır [56]. Bu 

şek�lde kanser başlangıcında veya daha erken dönemlerde hastalardan tükrük, �drar, ter ve kan g�b� kolay tem�n 

ed�leb�lecek numunelerde m�RNA çeş�t ve expresyon sev�yeler�nde b�r farklılaşma tesp�t ed�leb�l�rse, bunların hastalıkların 

teşh�s�nde b�r b�yobel�rteç olarak kullanılab�leceğ� �ht�mal� doğmuştur. Ayrıca kanser patoloj�s�nde m�RNA’ların �şlevler�n� 

çalışmak �ç�n up ya da down regüle m�RNA ekspresyonunun bel�rlenmes� önem kazanmıştır. Bu amaçla m�RNA’ların �şlevler� 

çalışılırken ant�sens �nh�b�törler, transgen�kler, spes�fik promotorlar, real t�me PCR ve m�RNA m�kroarray g�b� çeş�tl� 

yöntemler sıklıkla terc�h ed�lmekted�r [30,56]. Sonuç olarak m�RNA’ların keşfed�lmes�nden günümüze değ�n, m�RNA 

b�yogenez� ve moleküler etk� mekan�zmaları �le �lg�l� oldukça fazla çalışma yapılıp, karşılaştırma yapılmasına �mkan tanıyan 

güzel ver�ler elde ed�lm�şt�r. Büyüme, gel�şme, farklılaşma ve hücre çoğalması g�b� mekan�zmaları düzenleyen m�RNA’larda 

kanserleşme sürec�nde �şlev bozukluklarının ortaya çıktığı tesp�t ed�lm�şt�r. Kanserl� dokularda m�RNA’ ların 

expresyonlarının m�ktar ve yönünün bel�rlenmes� ve hedefled�kler� mRNA transkr�ptler�n�n kontrolü �le kanser�n erken 

tanısında, �lerley�ş�nde ve tedav� yöntemler�n�n gel�şt�r�lmes�nde m�RNA’lardan faydalanılab�leceğ� düşünülmekted�r [30]. 

D�ğer taraftan kanser m�RNA çalışmalarında b�r parad�gma ortaya çıkmıştır. Bu, karmaşık m�RNA-transkr�ps�yon 

faktörü ger� besleme devreler�n�n varlığıdır. Bunlar çoklu m�RNA’lardan ve prote�n kodlayan genlerden oluşur. Bu genler 

kanser patogenez�nde rol oynayab�l�r. Bu karmaşık düzenley�c� döngüler�n b�r örneğ�, CLL’de m�RNA-TP53 devres�d�r. Beş 

m�RNA (m�R-34b, m�R-16-1, m�R-34a, m�R-15a, ve m�R-34c) ve dört kodlama gen�nden (transkr�ps�yon faktörü TP53, 

70-kDa'-�l�şk�l� prote�n ZAP70 ve ant�apoptot�k onkogen BCL2 ve MCL1) oluşur. Bu bulgular, yalnızca prote�n kodlayan 

genler�n hedeflenmes�ne dayanan kanser tedav�s�n�n, kanser �lerlemes�n� kontrol etmede yeterl� olmayab�leceğ�ne �şaret 

etmekted�r [10].

5. RNA-Terap�: Kanser Tedav�s�nde ncRNA’ların Kullanımı

M�RNA’lar, ant�sens ol�gonükleot�tler (ASO’lar), aptamerler ve sentet�k mRNA’lar ve s�RNA’lar g�b� RNA bazlı 

terapöt�kler, genler�n ve hücreler�n fonks�yonunu düzenler. Bu nedenle tıbb� araştırmalarda yüksek potans�yele sah�pt�rler. 

Bununla b�rl�kte RNA molekülü, çeş�tl� r�bonükleazların mevcud�yet�nden dolayı doğal olarak hücre �ç�nde kararsızdır. 

Ayrıca, n�speten yüksek elektr�k yükler� ve h�drofil�k karakterler� neden�yle zayıf farmasöt�k özell�kler serg�lerler [57]. 

B�yoloj�k akt�v�teler�n� azaltmaksızın stab�l�teler�n� arttırmak �ç�n genell�kle k�myasal mod�fikasyonlar yapılmaktadır. Bu 

mod�fikasyonlar sıklıkla farklı terapöt�k RNA sınıfları �ç�n benzerd�r [2]. RNA-bazlı terapöt�kler�n stab�l�tes�n� arttırmak �ç�n 

fosfat grubunun b�r oks�jen atomu kükürt �le değ�şt�r�leb�l�r. Bu mod�fikasyon hem nükleazlara karşı d�rençte hem de 

h�drofob�kl�kte b�r artışa neden olur [58,59]. Bu tür fosforot�yoat �çeren RNA’lar gel�şm�ş farmakok�net�k profiller ve plazma 

prote�nler�ne daha yüksek afin�te göster�rler [60,61]. S�RNA’ların ve ASO’ların farmakoloj�k potans�yel�, r�boz ün�tes�n�n 2�-

h�droks� (2�-OH) grubunun 2�-metoks� (2�-OMe), 2�-floro (2�-F) �le değ�şt�r�lmes�yle daha da gel�şt�r�leb�lmekted�r. 2�-

metoks�etoks� (2�-MOE) grubu veya 2�, 4�-O-met�len köprüsü veya 2�-OMe mod�fiye ed�lm�ş ASO’lar, RNA’ya yüksek 

afin�te ve daha �y� stab�l�te serg�ler. Bu, Meyve s�neğ� (Drosoph�la) embr�yolarında, HeLa hücreler�nde ve �nsan hücre 

kültürler�nde m�RNA’nın uyardığı susturma kompleksler�n�n (m�RISC) etk�l� b�r şek�lde bloke ed�lmes�ne yol açmıştır [62-

64]. Öte yandan, nükleot�tler�n 2�-F mod�fikasyonu, terapöt�k RNA’ların hedef RNA’ya daha yüksek afin�te �le bağlanmalarını 

ve daha yüksek m�RNA �nh�b�syonu serg�lemeler�n� sağlamaktadır [65].
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Tablo-1 Çeş�tl� kanserlerde etk�l� olduğu b�l�nen bazı m�RNA'lar ve etk�ler� [2,30,46]. 

Gen lokusu

Kromozom 
13q14

Kromozom 7

Kromozom 13

Kromozom 
5q32-33

Kromozom 1

Kromozom 
17q23.2

Çoklu

Kromozom 
17q22

Kromozom 
21q21

Kromozom 19

Kromozom 
13q31-32

Kanser �l�şk�s�

Prostat kanser�, adenom ve CLL hastalığında sıklıkla 
B-hücreler�nde kaybolur veya down-regüle olur. 
Ant�apoptot�k genler� negat�f olarak düzenler.

NPM1, AML, CLL, akc�ğer, meme, kolon kanserler�nde, 
lenfoma ve hepatosellüler kars�nomada down regüle olur.

Akc�ğer, meme, kolorektal ve gastr�k kanserlerde, 
m�yeloma ve t(11q23) AML hastalıklarında upregüle olur.

Kolorektal kanserlerde m�ktarı azalır; meme, prostat, 
serv�k ve lenfo�d kanser hücreler�nde down regüle olur. 
m�R-145 meme kanserler�nde azalır.

Kolorektal, akc�ğer, meme, böbrek, mesan , 
kanserler�nde nöroblastoma ve melanoma hücre 
hatlarında down-regüle olur. 

Ant�-apoptot�k faktördür, gl�oblastoma ve meme kanser-
ler�nde upregüle olur. Ayrıca pankreas, meme, akc�ğer, 
prostat, gastr�k kanserlerde, CLL, AML, m�yeloma ve 
gl�oblastomalarda upregüle olur.

Ras onkogenler�nde negat�f olarak düzenlen�r. Doğrudan 
hücre prol�ferasyonunda ve farklılaşmasında azalır. Akc�-
ğer kanserler�nde m�ktarı düşer.  Akc�ğer, kolorektal, me-
me, gastr�k ve ovaryum kanserler�nde down regüle olur.

Agres�f B-hücres� lösem�ler�nde MYC onkogenler�nde 
fazla expresyon görülür.

Ped�atr�k Burk�tt, Hodgk�n hastalıklarında, B-hücres� 
lenfomalarında, meme kanserler�nde, CLL, AML, 
kolorektal, akc�ğer, meme kanserler�nde ve 
lenfomalarda upregüle olur.

Bu onkogen�k m�RNA'lar LATS2 tümör baskılayıcı gen�n 
ekspresyonunu ve p53 aracılı CDK'yı �nh�be ederek tümör 
gel�ş�m�ne neden olmaktadır.

MYC onkogenler�nde upregüle olur. Negat�f olarak E2F1 
onkogenler�n� etk�ler. Hepatosellüler kars�nomalarda bu 
kümen�n azaldığı ve B-hücrel� lenfomalarda fazla 
eksprese olduğu görülür. 

Fonks�yon

Tümör Supressor

Tümör Supressor

Onkogen

Tümör Supressor

Tümör Supressor

Onkogen

Tümör Supressor

Tümör Supressor /Onkogen 

Onkogen

Onkogen

Tümör Supressor /Onkogen

Hedef Molekül

BCL-2, MCL1

MCL1, CDK6,
TCL1, DNMT1,
DNMT3a,
DNMT3b

BIM, PTEN,
CDKN1A

KRAS

PDCD4, PTEN,
TPM1

KRAS, NRAS,
CDK6, CDC25A, 
HMGA2, MYC

MYC

SHIP1, CEBPB

LATS2, CDK

E2F1, MYC

CDK4, CDK6,
CCNE2,
CCND1, MET,
MYC, CREB,
E2F3, BCL-2

M�r-143
M�r-145
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İnfeks�yondan kansere kadar çeş�tl� genet�k bozukluklardan kaynaklanan �nsan hastalıklarının moleküler sev�yede 

ncRNA’lar �le tedav� ed�lmes� yaklaşımı son derece üm�t ver�c�, heyecan ver�c� b�r alan olmuştur. Bu yaklaşımda sorumlu 

prote�nler�n, expresyonlarının nokta spes�fik olarak kontrolü mümkündür. Ayrıca bu şek�lde düşünülen terapot�k yaklaşımın 

herhang� b�r beklenmeyen yan etk�s� olmamaktadır [2]. Burada terapöt�k nükle�k as�tler� vücutta sentezled�ğ� yerden güvenl� 

ve etk�l� b�r şek�lde hedef hücrelere taşıyacak b�r transport s�steme �ht�yaç vardır. Terapöt�k RNA’ların vasküler endotelden 

hedef dokuya pas�f taşınması d�füzyon �şlem� �le kontrol ed�l�r. Bunun �ç�n, terapöt�k maddeler�n endotel gözenekler�nden 

geçeb�lmes� gerekl�d�r. Sağlıklı dokuların çoğunu besleyen damarların gözenekler� çok sıkı olduğundan, terapöt�k RNA 

moleküller�n�n doğal taşınması yalnızca endotel�n daha geç�rgen olduğu mononükleer fagos�t s�stem� (MPS) veya sol�d 

tümör dokuları �ç�n mümkün olmaktadır [2,65]. MPS organları ve tümörler bu yüzden büyük moleküllü RNA terapöt�kler�n�n 

pas�f taşınması �ç�n daha uygundur. Tümör dokularında, kusurlu endotel hücreler�n�n olması dışında, hasar görmüş veya 

tamamen eks�k lenfat�k drenaj bulunmaktadır. Ayrıca normal dokularla karşılaştırıldığında tümör hücreler�nde daha fazla 

geç�rgenl�k vardır ve RNA terapöt�kler� g�b� yüksek moleküler ağırlıklı terapöt�kler�n daha fazla alıkonması söz konusudur 

[2]. Terapöt�k RNA’ların hücre �ç�ne g�r�ş�, hücre zarının �k� l�p�t tabakası arasındak� elektrostat�k kuvvetler ve terapöt�kler�n 

molekül kütles� ve h�drofob�kl�ğ� g�b� faktöre bağlıdır. Hücre zarı, negat�f yüklü RNA molekülünü �tmekted�r. Bu engel�n 

aşılması �ç�n çeş�tl� sentet�k veya doğadan es�nlen�lm�ş poz�t�f yüklü nano-taşıyıcılar tasarlanmıştır [66,67]. RNA aptamerler, 

ant�korlarla karşılaştırılab�l�r afin�te ve hücre özgüllüğü serg�ler, ancak daha �y� doku penetrasyonu göstermeler�, daha 

ekonom�k olmaları ve sentez yoluyla tekrar üret�leb�l�r olmaları, onları �nsan tıbb� çalışmaları �ç�n daha çek�c� malzemeler 

hal�ne get�rmekted�r [68,69].

Hücre penetrasyon pept�dler�n�n (CPP) kullanılması, terapöt�k RNA’ların hücre �ç�ne alımını arttırmak �ç�n yaygın olarak 

kullanılan başka b�r stratej�d�r. CPP’ler kovalent veya kovalent olmayan (elektrostat�k veya h�drofob�k) etk�leş�mler 

kullanılarak doğrudan RNA molekülüne veya �let�m s�stem�ne ekleneb�lmekted�r [2]. Farklı k�myasal b�leş�m, yapı, 

h�drod�nam�k boyut ve terapöt�k maddeler�n yüzey yüküne bağlı olarak çeş�tl� mekan�zmalar, terapot�k m�RNA’ ların 

hücrelere taşınmasını sağlar [2]. Bununla b�rl�kte, hem nano taşıyıcılar hem de CPP’ler, nükle�k as�t ver�m�nde öneml� b�r 

gel�şme sağlasa da, etk�ler� sadece �n v�tro koşullarda az m�ktarda bel�rg�nd�r. İn v�vo olarak, bu tür s�stemler, plazma 

prote�nler�, damar endoteller� ve kan hücreler� �le sayısız spes�fik olmayan etk�leş�me g�rer ve büyük kümelenmeler 

oluşturur. Bu düzens�z çökelt�ler sonunda vücuttan atılırlar. Bu nedenle, bu tür s�stemler�n yüzeyler�, b�yoloj�k sıvılarda 

kararlılıklarını artırmak �ç�n, h�drofil�k b�yo-uyumlu pol�mer tabakaları �le kaplanmaktadır [70-72].

Hedef hücren�n �ç kısmına ulaştıktan sonra, RNA terapöt�kler�n�n l�zozomlara kaynaşmadan önce endozomlara 

yakalanmamaları gerek�r. Bu nedenle, RNA terapöt�kler�n etk�l� endozomal kaçışları, gen susturmada en öneml� �lk adımdır 

[2]. Genel yaklaşım, endozomları bozmak veya parçalamak �ç�n klorok�n g�b� düşük molekül ağırlıklı endoozmol�t�k ajanları 

kullanmaktır. Ancak bu moleküller genell�kle s�totoks�kt�r ve kullanımları sadece �n v�tro deneylerle sınırlıdır, deney hayvanı 

kullanılarak, uygulama yapılan deneyler h�ç düzenlenmem�şt�r [2]. Terapöt�k RNA’lar ayrıca serum nükleazlarının ve doğal 

�mmün s�stem b�leşenler�n�n etk�ler�ne de dayanıklı olmalıdır. Bu yüzden terapöt�k RNA’ların enz�mat�k degradasyona 

duyarlılığını ve �mmünojen�tes�n� azaltmak �ç�n, nükleot�tler�n veya taşıyıcılarının spes�fik k�myasal mod�fikasyonları mutlaka 

gerekl�d�r [2,73].

6.  Kanserlerde m�RNA’ların Terapöt�k Olarak Kullanılma Stratej�ler�

M�RNA ekspresyonu, normal dokularla karşılaştırıldığında tümörde düzens�zd�r ve m�RNA ekspresyonu hedeflenerek 

kanser fenot�p� değ�şt�r�leb�l�r [74]. Böylel�kle, spes�fik m�RNA’lar, fonks�yon kazanımı veya kaybı vasıtasıyla, terapöt�k 

RNA’lar olarak uygun hedefler olab�lmekted�r [2]. M�RNA bazlı terapöt�kler�n, geleneksel küçük moleküllü �laçlara göre bazı 

avantajları vardır. N�tek�m Farmakok�net�k / farmakod�nam�k profiller�n� bel�rlemek �ç�n, nükleazlar sayes�nde ve dolayısıyla 

�laç etk�leş�mler� olmadan, kullanım kolaylığı olan ol�gonükleot�dler k�myasal olarak mod�fiye ed�leb�l�r. Ayrıca m�RNA’ların 

aynı anda çoklu genler� hedefleme kab�l�yet� m�RNA’ları terapöt�k b�leş�kler olarak düşünülmes�n� desteklemekted�r. Bu 

yüzden m�RNA hedefl� tedav�ler farmasöt�k endüstr�s�n�n odağındadır, ve bu tür b�leş�kler�n b�rçoğu kanser terapöt�kler� 

olarak prekl�n�k ve kl�n�k çalışmalarla araştırılmaktadır [75]. Kanserde m�RNA’ların terapöt�k man�pülasyon stratej�ler� 2 

şek�lde ele alınab�l�r: 1. Hücre �çer�s�nde tümör baskılayıcı m�RNA’ların yeters�zl�ğ�ne bağlı b�r kanserleşme söz konusuysa, 

eks�k m�RNA’yı ger� yüklemek �ç�n replasman tedav�s� uygulanab�l�r. D�ğer taraftan dokuda onkojen�k m�RNA’ların varlığına 

bağlı b�r kanserleşme söz konusuysa, onkojen�k m�RNA’ları bloke etmek �ç�n �nh�b�syon tedav�s� öner�leb�l�r [2]. Olgun 

m�RNA d�z�ler�n�n çok sayıda omurgalı türünde kısa olması ve sıklıkla yüksek oranda korunmuş olması, m�RNA’ları terapöt�k 

hedeflenme bakımından n�speten kolay yapar ve kl�n�k ve prekl�n�k etk�nl�k ve güvenl�k çalışmalarında terc�h ed�lme 

sebeb�d�r [2,76].

Tümör baskılayıcı m�RNA’ların kaybı veya negat�f düzenlenmes�, kanserl� hücrelere sentet�k RNA ol�gonükleot�tler�n�n 

transfeks�yonu �le aşılab�lmekted�r. Bu sentet�k RNA ol�gonükleot�tler�, �lg�len�len m�RNA gen�n� taşıyan m�RNA m�m�kler� 

veya adenov�rüs kökenl� vektörlerd�r (AAV). İlaç gel�şt�rmede m�RNA m�m�kler� ana stratej�y� tems�l eder ve normal m�RNA 

sev�yeler�n� ger� kazandırmak �ç�n kullanılır. m�RNA m�m�k moleküller� ç�ft sarmallı sentet�k m�RNA ol�gonükleot�tlerd�r. 

Transfeks�yondan sonra tek �pl�kl� forma dönüştürülürler [2]. M�RNA m�m�kler� ayrıca stab�l�teler�n� ve hücre �ç�ne 

alınmalarını �y�leşt�rmek �ç�n mod�fiye ed�lmekted�r. Bu tür ç�ft sarmallı m�m�k m�RNA’larda, �lg�len�len m�RNA �le aynı olan 

�pl�kç�k, kılavuz (ant�sens) �pl�kç�kt�r. D�ğer anlamlı (yolcu, passenger) �pl�kç�ğ� daha az stab�ld�r ve transfeks�yonunu 

arttırmak �ç�n kolesterol g�b� b�r moleküle bağlanab�l�r [2,76]. Yolcu �pl�kç�k, RISC’le etk�leş�m�n� önlemek �ç�n k�myasal 

mod�fikasyonlar �çereb�l�r veya hızlı parçalanması �ç�n mod�fiye ed�lmeyeb�l�r. Terapöt�k m�m�k m�RNA moleküller�, s�stem�k 

olarak veya lokal enjeks�yon yoluyla organ�zmaya tatb�k ed�leb�l�r. M�R-34 a�les�, esas olarak p53 s�nyal ağına dah�l 

olmasından dolayı m�RNA replasman tedav�s�n�n öneml� b�r hedefid�r ve b�rkaç prekl�n�k çalışmada kullanılmıştır [2].

Bugüne kadar çeş�tl� araştırma kanıtları, terapöt�k m�RNA hedeflemes�n�n kanser tedav�s� �ç�n güçlü b�r stratej� 

olab�leceğ�n� ortaya koymaktadır. Bununla b�rl�kte, m�RNA-hedefl� terapöt�k yaklaşımlarla �lg�l� hala c�dd� zorluklar vardır. 

Yıllardır m�RNA terapöt�kler�n� değerlend�ren çok sayıda başarılı prekl�n�k çalışmaların dışında, sadece b�rkaç m�RNA 

terapöt�k maddes� ş�md�ye kadar kl�n�k gel�ş�me taşınmıştır. İn v�vo olarak m�RNA terapöt�kler�n�n kullanımının ana 

sınırlamalarından b�r�, yeterl� m�ktarda sentet�k ol�gonükleot�t�n hücresel olarak alınması yan� �lg�l� dokuya spes�fik olarak 

zarar görmeden taşınması �le �lg�l�d�r. Mod�fiye ed�lmem�ş “çıplak” ol�gonükleot�tler, hücresel ve serum nükleazları 

tarafından hızla parçalandığı �ç�n [2,78], terapöt�k madden�n b�yoloj�k kararsızlığının üstes�nden gelmek �ç�n k�myasal 

mod�fikasyonlar gel�şt�r�lm�şt�r. Vücut sıvıları ve dokularında m�RNA b�leş�kler� olan ol�gonükleot�tler�n�n boyutları ve 

hücresel membranlardan geçmeler�n� önleyeb�lecek negat�f yükler� neden�yle, zayıf hücre �ç� alımı sorunu �le �lg�l� olarak, 

v�ral ve v�ral olmayan taşıyıcılara dayanan gen�ş b�r stratej� yelpazes� gel�şt�r�lm�şt�r [75,76]. 

Ayrıca hedef dokulara bağlı olarak, �stenen terapöt�k m�RNA’ların uygulanış basamağında da farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Karac�ğer, böbrek, dalak ve akc�ğerler, d�ğer organ ve dokulara göre daha er�ş�leb�l�rd�r. Bu yapılara 

çıplak terapöt�k m�RNA ol�gonükleot�tler� bel�rl� dozlarda doğrudan ver�leb�lmekted�r [60]. Bununla b�rl�kte, terapöt�k 

m�RNA’ların sol�d tümörler g�b� g�r�lmes� zor dokulara nüfuzunu sağlamak �ç�n taşıyıcıların kullanılması gerek�r. Mesela 

m�RNA ver�l�ş sürec�nde tümör damarlarının patoloj�k penestrasyonuna dayanan EPR (the enhanced permeab�l�ty and 

retent�on) etk�s�nden yararlanılab�l�r. Öte yandan, tümörler m�mar�ler�nde öneml� b�r heterojen�te serg�lerler. Mesela 

m�RNA enjeks�yon bölges� nekrot�k b�r merkez, b�r sem�nekrot�k ara bölge, çevresel olarak oldukça damarlanmış b�r 

bölge ve �st�lacı cephe olab�l�r [2]. Bu yüzden terapöt�k m�RNA’ların tümör dokusuna hedefl� olarak ver�lmes�, normal 

dokularda �fade ed�len endojen m�RNA sev�yeler�n�n korunması �ç�n kr�t�k öneme sah�pt�r. M�R-17–92 kümes� öneml� 

terapöt�k hedeflerden b�r�d�r. Bu küme, b�rçok sol�d tümörde ve hematoloj�k mal�gn�telerde yüksek oranda �ndüklen�r 

[2,75]. M�RNA’ların bu onkogen�k kümeye hedeflenmes�, kanser terap�s�nde makul b�r yaklaşım g�b� görünmekted�r. 

Bununla b�rl�kte, bu m�RNA kümes�, B hücreler�n�n ve fol�küler T yardımcı hücreler�n normal gel�ş�m� �ç�n de gerekl�d�r ve 

�mmün homeostazda öneml� b�r düzenley�c� role sah�pt�r [2]. Bu yüzden b�rçok normal dokuda da �fade ed�l�r ve delesyonu 

�nsanda doğuştan gel�ş�m kusur sendromlarına neden olmaktadır. Başka b�r örnek m�R-29 m�m�kler� �le ant�kanser 
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İnfeks�yondan kansere kadar çeş�tl� genet�k bozukluklardan kaynaklanan �nsan hastalıklarının moleküler sev�yede 

ncRNA’lar �le tedav� ed�lmes� yaklaşımı son derece üm�t ver�c�, heyecan ver�c� b�r alan olmuştur. Bu yaklaşımda sorumlu 

prote�nler�n, expresyonlarının nokta spes�fik olarak kontrolü mümkündür. Ayrıca bu şek�lde düşünülen terapot�k yaklaşımın 

herhang� b�r beklenmeyen yan etk�s� olmamaktadır [2]. Burada terapöt�k nükle�k as�tler� vücutta sentezled�ğ� yerden güvenl� 

ve etk�l� b�r şek�lde hedef hücrelere taşıyacak b�r transport s�steme �ht�yaç vardır. Terapöt�k RNA’ların vasküler endotelden 

hedef dokuya pas�f taşınması d�füzyon �şlem� �le kontrol ed�l�r. Bunun �ç�n, terapöt�k maddeler�n endotel gözenekler�nden 

geçeb�lmes� gerekl�d�r. Sağlıklı dokuların çoğunu besleyen damarların gözenekler� çok sıkı olduğundan, terapöt�k RNA 

moleküller�n�n doğal taşınması yalnızca endotel�n daha geç�rgen olduğu mononükleer fagos�t s�stem� (MPS) veya sol�d 

tümör dokuları �ç�n mümkün olmaktadır [2,65]. MPS organları ve tümörler bu yüzden büyük moleküllü RNA terapöt�kler�n�n 

pas�f taşınması �ç�n daha uygundur. Tümör dokularında, kusurlu endotel hücreler�n�n olması dışında, hasar görmüş veya 

tamamen eks�k lenfat�k drenaj bulunmaktadır. Ayrıca normal dokularla karşılaştırıldığında tümör hücreler�nde daha fazla 

geç�rgenl�k vardır ve RNA terapöt�kler� g�b� yüksek moleküler ağırlıklı terapöt�kler�n daha fazla alıkonması söz konusudur 

[2]. Terapöt�k RNA’ların hücre �ç�ne g�r�ş�, hücre zarının �k� l�p�t tabakası arasındak� elektrostat�k kuvvetler ve terapöt�kler�n 

molekül kütles� ve h�drofob�kl�ğ� g�b� faktöre bağlıdır. Hücre zarı, negat�f yüklü RNA molekülünü �tmekted�r. Bu engel�n 

aşılması �ç�n çeş�tl� sentet�k veya doğadan es�nlen�lm�ş poz�t�f yüklü nano-taşıyıcılar tasarlanmıştır [66,67]. RNA aptamerler, 

ant�korlarla karşılaştırılab�l�r afin�te ve hücre özgüllüğü serg�ler, ancak daha �y� doku penetrasyonu göstermeler�, daha 

ekonom�k olmaları ve sentez yoluyla tekrar üret�leb�l�r olmaları, onları �nsan tıbb� çalışmaları �ç�n daha çek�c� malzemeler 

hal�ne get�rmekted�r [68,69].

Hücre penetrasyon pept�dler�n�n (CPP) kullanılması, terapöt�k RNA’ların hücre �ç�ne alımını arttırmak �ç�n yaygın olarak 

kullanılan başka b�r stratej�d�r. CPP’ler kovalent veya kovalent olmayan (elektrostat�k veya h�drofob�k) etk�leş�mler 

kullanılarak doğrudan RNA molekülüne veya �let�m s�stem�ne ekleneb�lmekted�r [2]. Farklı k�myasal b�leş�m, yapı, 

h�drod�nam�k boyut ve terapöt�k maddeler�n yüzey yüküne bağlı olarak çeş�tl� mekan�zmalar, terapot�k m�RNA’ ların 

hücrelere taşınmasını sağlar [2]. Bununla b�rl�kte, hem nano taşıyıcılar hem de CPP’ler, nükle�k as�t ver�m�nde öneml� b�r 

gel�şme sağlasa da, etk�ler� sadece �n v�tro koşullarda az m�ktarda bel�rg�nd�r. İn v�vo olarak, bu tür s�stemler, plazma 

prote�nler�, damar endoteller� ve kan hücreler� �le sayısız spes�fik olmayan etk�leş�me g�rer ve büyük kümelenmeler 

oluşturur. Bu düzens�z çökelt�ler sonunda vücuttan atılırlar. Bu nedenle, bu tür s�stemler�n yüzeyler�, b�yoloj�k sıvılarda 

kararlılıklarını artırmak �ç�n, h�drofil�k b�yo-uyumlu pol�mer tabakaları �le kaplanmaktadır [70-72].

Hedef hücren�n �ç kısmına ulaştıktan sonra, RNA terapöt�kler�n�n l�zozomlara kaynaşmadan önce endozomlara 

yakalanmamaları gerek�r. Bu nedenle, RNA terapöt�kler�n etk�l� endozomal kaçışları, gen susturmada en öneml� �lk adımdır 

[2]. Genel yaklaşım, endozomları bozmak veya parçalamak �ç�n klorok�n g�b� düşük molekül ağırlıklı endoozmol�t�k ajanları 

kullanmaktır. Ancak bu moleküller genell�kle s�totoks�kt�r ve kullanımları sadece �n v�tro deneylerle sınırlıdır, deney hayvanı 

kullanılarak, uygulama yapılan deneyler h�ç düzenlenmem�şt�r [2]. Terapöt�k RNA’lar ayrıca serum nükleazlarının ve doğal 

�mmün s�stem b�leşenler�n�n etk�ler�ne de dayanıklı olmalıdır. Bu yüzden terapöt�k RNA’ların enz�mat�k degradasyona 

duyarlılığını ve �mmünojen�tes�n� azaltmak �ç�n, nükleot�tler�n veya taşıyıcılarının spes�fik k�myasal mod�fikasyonları mutlaka 

gerekl�d�r [2,73].

6.  Kanserlerde m�RNA’ların Terapöt�k Olarak Kullanılma Stratej�ler�

M�RNA ekspresyonu, normal dokularla karşılaştırıldığında tümörde düzens�zd�r ve m�RNA ekspresyonu hedeflenerek 

kanser fenot�p� değ�şt�r�leb�l�r [74]. Böylel�kle, spes�fik m�RNA’lar, fonks�yon kazanımı veya kaybı vasıtasıyla, terapöt�k 

RNA’lar olarak uygun hedefler olab�lmekted�r [2]. M�RNA bazlı terapöt�kler�n, geleneksel küçük moleküllü �laçlara göre bazı 

avantajları vardır. N�tek�m Farmakok�net�k / farmakod�nam�k profiller�n� bel�rlemek �ç�n, nükleazlar sayes�nde ve dolayısıyla 

�laç etk�leş�mler� olmadan, kullanım kolaylığı olan ol�gonükleot�dler k�myasal olarak mod�fiye ed�leb�l�r. Ayrıca m�RNA’ların 

aynı anda çoklu genler� hedefleme kab�l�yet� m�RNA’ları terapöt�k b�leş�kler olarak düşünülmes�n� desteklemekted�r. Bu 

yüzden m�RNA hedefl� tedav�ler farmasöt�k endüstr�s�n�n odağındadır, ve bu tür b�leş�kler�n b�rçoğu kanser terapöt�kler� 

olarak prekl�n�k ve kl�n�k çalışmalarla araştırılmaktadır [75]. Kanserde m�RNA’ların terapöt�k man�pülasyon stratej�ler� 2 

şek�lde ele alınab�l�r: 1. Hücre �çer�s�nde tümör baskılayıcı m�RNA’ların yeters�zl�ğ�ne bağlı b�r kanserleşme söz konusuysa, 

eks�k m�RNA’yı ger� yüklemek �ç�n replasman tedav�s� uygulanab�l�r. D�ğer taraftan dokuda onkojen�k m�RNA’ların varlığına 

bağlı b�r kanserleşme söz konusuysa, onkojen�k m�RNA’ları bloke etmek �ç�n �nh�b�syon tedav�s� öner�leb�l�r [2]. Olgun 

m�RNA d�z�ler�n�n çok sayıda omurgalı türünde kısa olması ve sıklıkla yüksek oranda korunmuş olması, m�RNA’ları terapöt�k 

hedeflenme bakımından n�speten kolay yapar ve kl�n�k ve prekl�n�k etk�nl�k ve güvenl�k çalışmalarında terc�h ed�lme 

sebeb�d�r [2,76].

Tümör baskılayıcı m�RNA’ların kaybı veya negat�f düzenlenmes�, kanserl� hücrelere sentet�k RNA ol�gonükleot�tler�n�n 

transfeks�yonu �le aşılab�lmekted�r. Bu sentet�k RNA ol�gonükleot�tler�, �lg�len�len m�RNA gen�n� taşıyan m�RNA m�m�kler� 

veya adenov�rüs kökenl� vektörlerd�r (AAV). İlaç gel�şt�rmede m�RNA m�m�kler� ana stratej�y� tems�l eder ve normal m�RNA 

sev�yeler�n� ger� kazandırmak �ç�n kullanılır. m�RNA m�m�k moleküller� ç�ft sarmallı sentet�k m�RNA ol�gonükleot�tlerd�r. 

Transfeks�yondan sonra tek �pl�kl� forma dönüştürülürler [2]. M�RNA m�m�kler� ayrıca stab�l�teler�n� ve hücre �ç�ne 

alınmalarını �y�leşt�rmek �ç�n mod�fiye ed�lmekted�r. Bu tür ç�ft sarmallı m�m�k m�RNA’larda, �lg�len�len m�RNA �le aynı olan 

�pl�kç�k, kılavuz (ant�sens) �pl�kç�kt�r. D�ğer anlamlı (yolcu, passenger) �pl�kç�ğ� daha az stab�ld�r ve transfeks�yonunu 

arttırmak �ç�n kolesterol g�b� b�r moleküle bağlanab�l�r [2,76]. Yolcu �pl�kç�k, RISC’le etk�leş�m�n� önlemek �ç�n k�myasal 

mod�fikasyonlar �çereb�l�r veya hızlı parçalanması �ç�n mod�fiye ed�lmeyeb�l�r. Terapöt�k m�m�k m�RNA moleküller�, s�stem�k 

olarak veya lokal enjeks�yon yoluyla organ�zmaya tatb�k ed�leb�l�r. M�R-34 a�les�, esas olarak p53 s�nyal ağına dah�l 

olmasından dolayı m�RNA replasman tedav�s�n�n öneml� b�r hedefid�r ve b�rkaç prekl�n�k çalışmada kullanılmıştır [2].

Bugüne kadar çeş�tl� araştırma kanıtları, terapöt�k m�RNA hedeflemes�n�n kanser tedav�s� �ç�n güçlü b�r stratej� 

olab�leceğ�n� ortaya koymaktadır. Bununla b�rl�kte, m�RNA-hedefl� terapöt�k yaklaşımlarla �lg�l� hala c�dd� zorluklar vardır. 

Yıllardır m�RNA terapöt�kler�n� değerlend�ren çok sayıda başarılı prekl�n�k çalışmaların dışında, sadece b�rkaç m�RNA 

terapöt�k maddes� ş�md�ye kadar kl�n�k gel�ş�me taşınmıştır. İn v�vo olarak m�RNA terapöt�kler�n�n kullanımının ana 

sınırlamalarından b�r�, yeterl� m�ktarda sentet�k ol�gonükleot�t�n hücresel olarak alınması yan� �lg�l� dokuya spes�fik olarak 

zarar görmeden taşınması �le �lg�l�d�r. Mod�fiye ed�lmem�ş “çıplak” ol�gonükleot�tler, hücresel ve serum nükleazları 

tarafından hızla parçalandığı �ç�n [2,78], terapöt�k madden�n b�yoloj�k kararsızlığının üstes�nden gelmek �ç�n k�myasal 

mod�fikasyonlar gel�şt�r�lm�şt�r. Vücut sıvıları ve dokularında m�RNA b�leş�kler� olan ol�gonükleot�tler�n�n boyutları ve 

hücresel membranlardan geçmeler�n� önleyeb�lecek negat�f yükler� neden�yle, zayıf hücre �ç� alımı sorunu �le �lg�l� olarak, 

v�ral ve v�ral olmayan taşıyıcılara dayanan gen�ş b�r stratej� yelpazes� gel�şt�r�lm�şt�r [75,76]. 

Ayrıca hedef dokulara bağlı olarak, �stenen terapöt�k m�RNA’ların uygulanış basamağında da farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Karac�ğer, böbrek, dalak ve akc�ğerler, d�ğer organ ve dokulara göre daha er�ş�leb�l�rd�r. Bu yapılara 

çıplak terapöt�k m�RNA ol�gonükleot�tler� bel�rl� dozlarda doğrudan ver�leb�lmekted�r [60]. Bununla b�rl�kte, terapöt�k 

m�RNA’ların sol�d tümörler g�b� g�r�lmes� zor dokulara nüfuzunu sağlamak �ç�n taşıyıcıların kullanılması gerek�r. Mesela 

m�RNA ver�l�ş sürec�nde tümör damarlarının patoloj�k penestrasyonuna dayanan EPR (the enhanced permeab�l�ty and 

retent�on) etk�s�nden yararlanılab�l�r. Öte yandan, tümörler m�mar�ler�nde öneml� b�r heterojen�te serg�lerler. Mesela 

m�RNA enjeks�yon bölges� nekrot�k b�r merkez, b�r sem�nekrot�k ara bölge, çevresel olarak oldukça damarlanmış b�r 

bölge ve �st�lacı cephe olab�l�r [2]. Bu yüzden terapöt�k m�RNA’ların tümör dokusuna hedefl� olarak ver�lmes�, normal 

dokularda �fade ed�len endojen m�RNA sev�yeler�n�n korunması �ç�n kr�t�k öneme sah�pt�r. M�R-17–92 kümes� öneml� 

terapöt�k hedeflerden b�r�d�r. Bu küme, b�rçok sol�d tümörde ve hematoloj�k mal�gn�telerde yüksek oranda �ndüklen�r 

[2,75]. M�RNA’ların bu onkogen�k kümeye hedeflenmes�, kanser terap�s�nde makul b�r yaklaşım g�b� görünmekted�r. 

Bununla b�rl�kte, bu m�RNA kümes�, B hücreler�n�n ve fol�küler T yardımcı hücreler�n normal gel�ş�m� �ç�n de gerekl�d�r ve 

�mmün homeostazda öneml� b�r düzenley�c� role sah�pt�r [2]. Bu yüzden b�rçok normal dokuda da �fade ed�l�r ve delesyonu 

�nsanda doğuştan gel�ş�m kusur sendromlarına neden olmaktadır. Başka b�r örnek m�R-29 m�m�kler� �le ant�kanser 
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tedav�s�d�r [2]. M�R-29, apoptoz (MCL1), prol�ferasyon (CDK6) ve met�lasyon [DNA met�ltransferaz 1 (DNMT1), DNMT3a ve 

DNMT3b] g�b� kanserle �lg�l� b�rkaç yolu ve sürec� hedefler. Aynı zamanda kem�k gel�ş�m�n�, bağışıklık fonks�yonunu ve 

granülos�t farklılaşmasını da düzenlemekted�r [2,75]. M�m�k m�RNA’lar vasıtasıyla m�R-29’un s�stem�k aşırı ekspresyonu, 

tümör olmayan dokulardak� genler� de hedefler ve oto�mmün�te veya m�yelo�d h�perprol�ferasyonu g�b� c�dd� yan etk�lere 

neden olur. Yüksek ver�ml� ve spes�fik tatb�k s�stemler� gel�şt�r�l�nceye kadar, kanser tedav�s� �ç�n m�RNA bazlı terapöt�kler 

tasarlanırken, m�RNA’ların kansere bağlı olmayan etk�ler� göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, özell�kle uzun sürel� tatb�k 

gerekt�ğ�nde öneml� olacaktır [2]. Her m�RNA’nın yüzlerce hedef gen�, h�br�d�zasyona bağlı olarak kullanılış amacı dışında 

etk�leyeb�leceğ� göz önüne alındığında, beklenmed�k yan etk�ler�n görülmes� mümkündür. Örneğ�n, olası bağışıklık 

tepk�s�, k�myasal değ�ş�kl�ğ�n neden olduğu toks�s�te (h�br�d�zasyondan bağımsız hedef etk�ler�) ve �mmün s�stem� uyarıcı 

hedef dışı etk�ler görüleb�l�r ve bunlar tüm ol�gonükleot�t terapöt�kler� �ç�n c�dd� toks�koloj�k end�şelerd�r [2,10]. 

Hepatotoks�s�te, k�myasal olarak değ�şt�r�lm�ş m�RNA-bazlı terapöt�kler�n çok öneml� b�r dezavantajı olab�l�r [2,78].

Başka b�r problem de, terapöt�k m�RNA’ların memel� �mmün s�stem� tarafından tesp�t ed�leb�l�r olmasıdır. Doğuştan 

gelen bağışıklık s�stem�n�n hücreler�, bakter� ve v�rüs kaynaklı RNA (TLR3, TLR7 ve TLR8) ve DNA’nın (TLR9) tanınmasında 

öneml� rol oynayan reseptörler� �ht�va etmekted�r. M�RNA’lar bu reseptörler� akt�ve edeb�l�r ve IL-6 ve TNF’n�n 

salgılanmasını teşv�k edeb�l�r [79,80]. Özell�kle kanser tedav�ler�nde terapöt�k olarak m�RNA m�m�kler� kullanıldığı zaman, 

kullanılan m�m�k m�RNA moleküller� de bu g�b� akt�v�teler� ve nükleot�t �çer�ğ�nden bağımsız b�r �nterferon cevabını 

�ndükleyeb�l�r [2].

D�ğer taraftan m�RNA bazlı terapöt�k maddeler pıhtılaşmayı engelleyeb�l�r. Fosforot�oat �çeren ol�gonükleot�tler, 

örneğ�n, pıhtılaşmayı önler ve maymunlarda pıhtılaşma süres�n� uzatır. Bu etk� d�z�den bağımsızdır ve ol�gonükleot�d�n 

plazma konsantrasyonları �le bağıntılıdır. Bunlardan başka nükleot�t d�z�s�ne bağlı hedef dışı etk�ler de vardır. M�RNA 

akt�v�tes� hücre ortamına bağlı olab�l�r. Aynı m�RNA aynı organ�zmada farklı hedeflere ve zıt etk�lere de sah�p olab�l�r. Bu 

nedenle, spes�fik m�RNA’nın terapöt�k m�RNA’larla modülasyonu aynı hücrede hem yararlı hem de zararlı etk�lere sah�p 

olab�l�r [10]. N�tek�m m�R-34 ve let-7 a�leler� g�b� b�rçok m�RNA, benzer çek�rdek (seed) bölgeler�ne sah�p m�RNA 

a�leler�ne a�tt�r. Ant�-m�RNA’ lar genell�kle aynı d�z� a�les� �ç�ndek� m�RNA’ları veya d�ğer m�RNA a�les� üyeler�n� ayırt 

edemezler. Örneğ�n, b�r 2�-O-Me �le mod�fiye m�R-93 �nh�b�törü aynı zamanda m�R-106b’y� de �nh�be etmekted�r [2,79].

D�ğer b�r olası kompl�kasyon �se, 5p ve 3p olarak adlandırılan saç tokası pre- m�RNA’nın her b�r �pl�kç�ğ�n�n olgun 

m�RNA’ya dönüşmes� ve bunların farklı mRNA hedefler�ne bağlanmasıdır. Bu durum çeş�tl� hücre fenot�pler�n�n ortaya 

çıkmasının neden� olab�l�r. Örneğ�n, m�R-28-5p ve m�R-28-3p aynı m�RNA tokasından aynı kopyalanır ve kolorektal kanser 

hücreler�nde negat�f olarak düzenlen�r. M�R-28-5p’n�n hedefler� arasında CCND1 veya HOXB3 bulunurken, m�R-28-3p’n�n 

hedefler� arasında metastaz baskılayıcı prote�n NM23-H1 onkojenler� bulunmaktadır. M�R-28-5p’n�n aşırı 

ekspresyonunun kolorektal kanser hücre çoğalmasını, göçünü ve �st�lasını azalttığı �n v�tro olarak göster�lm�şt�r. M�R-28-

3p’n�n aşırı ekspresyonu �se, kolorektal kanser hücres� göçünü ve �st�lasını arttırmaktadır [2,10,81]. 

7. Sonuç

M�RNA’lar kanser patogenez�nde çok kr�t�k rollere sah�p olan, bu yüzden de kanser prognozu, d�yagnozu ve �laç 

gel�şt�r�lmes� çalışmalarında çok etk�l� olab�lecekler�ne da�r c�dd� beklent�ler�n bulunduğu moleküllerd�r. B�yoloj�k b�r bakış 

açısıyla, m�RNA alanının henüz çok d�nam�k olduğu, m�RNA b�yogenez� ve fonks�yonlarının daha �y� anlaşılmış olmasıyla 

b�rl�kte, m�RNA temell� terapöt�kler konusunda henüz aydınlatılmaya muhtaç ayrıntıların ve aşılması gereken c�dd� 

problemler�n var olduğu söyleneb�l�r. Bu yüzden de “m�RNA ve kanser” konusu �lerleyen zamanlarda üm�t ver�c� gel�şmeler�n 

yaşanab�leceğ� b�r çalışma alanı olarak görülmekted�r. B�r m�RNA’nın çok sayıda mRNA’ya bağlanma potans�yel�n�n olması, 

sadece b�r m�RNA’ya müdahale ed�ld�ğ�nde b�le fenot�p�n çok fazla değ�şt�r�leb�leceğ� �ht�mal�n� oluşturmakta ve bu da 

durumun hem olumlu hem de olumsuz yönlerde çok kompleksleşmes�ne sebep olmaktadır. Farklı kanser türler�nde özgü 

olan yegane m�R �mzaları mevcut olup, bazı m�R’ler çok sayıda tümörde up veya down regüle olmaktadır. D�ğer taraftan doku 

ve serum m�R expresyonları hastaların yaşamsal değerler�ne göre prognost�k olab�l�r. M�RNA’ların hang� mRNA hedefine 

özgü olduğunun b�l�nmes� prognost�k ve d�agnost�k yaklaşımın olması �ç�n çok öneml�d�r. Ancak tam olarak terapöt�k 

hedefler olarak m�RNA’ların kabul ed�leb�lmes� �ç�n ş�md�l�k çok sayıda deneysel çalışmanın yapılması gerekmekted�r. B�r 

taraftan hang� m�R’ler�n hang� mRNA’ları kontrol ett�ğ� denen�rken, b�r taraftan m�RNA m�m�kler� ve ant�-m�RNA 

moleküller�n�n gel�şt�r�lmes� üzer�ne çalışmalar sürdürülmekted�r. Bu gel�şmelerle eş zamanlı olarak da kes�nleşecek m�RNA 

terapöt�kler�n� spes�fik organ, doku ve hücre t�pler�ne taşıyacak dağıtıcı s�stem�n anlaşılarak gel�şt�r�lmes�ne �ht�yaç vardır. 

Sonuç olarak m�RNA konusunda elde ed�lm�ş çok b�lg� olmasına rağmen, pek çok da soru �şaret� bulunmaktadır. Kes�n olan 

şu k�; �lerleyen dönemlerde m�RNA hedefl� terapöt�kler�n, d�ğer k�myasal veya b�yoloj�k �laçlarla b�rl�kte komb�ne b�r tedav� 

şekl�nde kanser hastalıklarının tedav�s�nde uygulanması çok �lg�nç olacaktır. 
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tedav�s�d�r [2]. M�R-29, apoptoz (MCL1), prol�ferasyon (CDK6) ve met�lasyon [DNA met�ltransferaz 1 (DNMT1), DNMT3a ve 

DNMT3b] g�b� kanserle �lg�l� b�rkaç yolu ve sürec� hedefler. Aynı zamanda kem�k gel�ş�m�n�, bağışıklık fonks�yonunu ve 

granülos�t farklılaşmasını da düzenlemekted�r [2,75]. M�m�k m�RNA’lar vasıtasıyla m�R-29’un s�stem�k aşırı ekspresyonu, 

tümör olmayan dokulardak� genler� de hedefler ve oto�mmün�te veya m�yelo�d h�perprol�ferasyonu g�b� c�dd� yan etk�lere 

neden olur. Yüksek ver�ml� ve spes�fik tatb�k s�stemler� gel�şt�r�l�nceye kadar, kanser tedav�s� �ç�n m�RNA bazlı terapöt�kler 

tasarlanırken, m�RNA’ların kansere bağlı olmayan etk�ler� göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, özell�kle uzun sürel� tatb�k 

gerekt�ğ�nde öneml� olacaktır [2]. Her m�RNA’nın yüzlerce hedef gen�, h�br�d�zasyona bağlı olarak kullanılış amacı dışında 

etk�leyeb�leceğ� göz önüne alındığında, beklenmed�k yan etk�ler�n görülmes� mümkündür. Örneğ�n, olası bağışıklık 

tepk�s�, k�myasal değ�ş�kl�ğ�n neden olduğu toks�s�te (h�br�d�zasyondan bağımsız hedef etk�ler�) ve �mmün s�stem� uyarıcı 

hedef dışı etk�ler görüleb�l�r ve bunlar tüm ol�gonükleot�t terapöt�kler� �ç�n c�dd� toks�koloj�k end�şelerd�r [2,10]. 

Hepatotoks�s�te, k�myasal olarak değ�şt�r�lm�ş m�RNA-bazlı terapöt�kler�n çok öneml� b�r dezavantajı olab�l�r [2,78].

Başka b�r problem de, terapöt�k m�RNA’ların memel� �mmün s�stem� tarafından tesp�t ed�leb�l�r olmasıdır. Doğuştan 

gelen bağışıklık s�stem�n�n hücreler�, bakter� ve v�rüs kaynaklı RNA (TLR3, TLR7 ve TLR8) ve DNA’nın (TLR9) tanınmasında 

öneml� rol oynayan reseptörler� �ht�va etmekted�r. M�RNA’lar bu reseptörler� akt�ve edeb�l�r ve IL-6 ve TNF’n�n 

salgılanmasını teşv�k edeb�l�r [79,80]. Özell�kle kanser tedav�ler�nde terapöt�k olarak m�RNA m�m�kler� kullanıldığı zaman, 

kullanılan m�m�k m�RNA moleküller� de bu g�b� akt�v�teler� ve nükleot�t �çer�ğ�nden bağımsız b�r �nterferon cevabını 

�ndükleyeb�l�r [2].

D�ğer taraftan m�RNA bazlı terapöt�k maddeler pıhtılaşmayı engelleyeb�l�r. Fosforot�oat �çeren ol�gonükleot�tler, 

örneğ�n, pıhtılaşmayı önler ve maymunlarda pıhtılaşma süres�n� uzatır. Bu etk� d�z�den bağımsızdır ve ol�gonükleot�d�n 

plazma konsantrasyonları �le bağıntılıdır. Bunlardan başka nükleot�t d�z�s�ne bağlı hedef dışı etk�ler de vardır. M�RNA 

akt�v�tes� hücre ortamına bağlı olab�l�r. Aynı m�RNA aynı organ�zmada farklı hedeflere ve zıt etk�lere de sah�p olab�l�r. Bu 

nedenle, spes�fik m�RNA’nın terapöt�k m�RNA’larla modülasyonu aynı hücrede hem yararlı hem de zararlı etk�lere sah�p 

olab�l�r [10]. N�tek�m m�R-34 ve let-7 a�leler� g�b� b�rçok m�RNA, benzer çek�rdek (seed) bölgeler�ne sah�p m�RNA 

a�leler�ne a�tt�r. Ant�-m�RNA’ lar genell�kle aynı d�z� a�les� �ç�ndek� m�RNA’ları veya d�ğer m�RNA a�les� üyeler�n� ayırt 

edemezler. Örneğ�n, b�r 2�-O-Me �le mod�fiye m�R-93 �nh�b�törü aynı zamanda m�R-106b’y� de �nh�be etmekted�r [2,79].

D�ğer b�r olası kompl�kasyon �se, 5p ve 3p olarak adlandırılan saç tokası pre- m�RNA’nın her b�r �pl�kç�ğ�n�n olgun 

m�RNA’ya dönüşmes� ve bunların farklı mRNA hedefler�ne bağlanmasıdır. Bu durum çeş�tl� hücre fenot�pler�n�n ortaya 

çıkmasının neden� olab�l�r. Örneğ�n, m�R-28-5p ve m�R-28-3p aynı m�RNA tokasından aynı kopyalanır ve kolorektal kanser 

hücreler�nde negat�f olarak düzenlen�r. M�R-28-5p’n�n hedefler� arasında CCND1 veya HOXB3 bulunurken, m�R-28-3p’n�n 

hedefler� arasında metastaz baskılayıcı prote�n NM23-H1 onkojenler� bulunmaktadır. M�R-28-5p’n�n aşırı 

ekspresyonunun kolorektal kanser hücre çoğalmasını, göçünü ve �st�lasını azalttığı �n v�tro olarak göster�lm�şt�r. M�R-28-

3p’n�n aşırı ekspresyonu �se, kolorektal kanser hücres� göçünü ve �st�lasını arttırmaktadır [2,10,81]. 

7. Sonuç

M�RNA’lar kanser patogenez�nde çok kr�t�k rollere sah�p olan, bu yüzden de kanser prognozu, d�yagnozu ve �laç 

gel�şt�r�lmes� çalışmalarında çok etk�l� olab�lecekler�ne da�r c�dd� beklent�ler�n bulunduğu moleküllerd�r. B�yoloj�k b�r bakış 

açısıyla, m�RNA alanının henüz çok d�nam�k olduğu, m�RNA b�yogenez� ve fonks�yonlarının daha �y� anlaşılmış olmasıyla 

b�rl�kte, m�RNA temell� terapöt�kler konusunda henüz aydınlatılmaya muhtaç ayrıntıların ve aşılması gereken c�dd� 

problemler�n var olduğu söyleneb�l�r. Bu yüzden de “m�RNA ve kanser” konusu �lerleyen zamanlarda üm�t ver�c� gel�şmeler�n 

yaşanab�leceğ� b�r çalışma alanı olarak görülmekted�r. B�r m�RNA’nın çok sayıda mRNA’ya bağlanma potans�yel�n�n olması, 

sadece b�r m�RNA’ya müdahale ed�ld�ğ�nde b�le fenot�p�n çok fazla değ�şt�r�leb�leceğ� �ht�mal�n� oluşturmakta ve bu da 

durumun hem olumlu hem de olumsuz yönlerde çok kompleksleşmes�ne sebep olmaktadır. Farklı kanser türler�nde özgü 

olan yegane m�R �mzaları mevcut olup, bazı m�R’ler çok sayıda tümörde up veya down regüle olmaktadır. D�ğer taraftan doku 

ve serum m�R expresyonları hastaların yaşamsal değerler�ne göre prognost�k olab�l�r. M�RNA’ların hang� mRNA hedefine 

özgü olduğunun b�l�nmes� prognost�k ve d�agnost�k yaklaşımın olması �ç�n çok öneml�d�r. Ancak tam olarak terapöt�k 

hedefler olarak m�RNA’ların kabul ed�leb�lmes� �ç�n ş�md�l�k çok sayıda deneysel çalışmanın yapılması gerekmekted�r. B�r 

taraftan hang� m�R’ler�n hang� mRNA’ları kontrol ett�ğ� denen�rken, b�r taraftan m�RNA m�m�kler� ve ant�-m�RNA 

moleküller�n�n gel�şt�r�lmes� üzer�ne çalışmalar sürdürülmekted�r. Bu gel�şmelerle eş zamanlı olarak da kes�nleşecek m�RNA 

terapöt�kler�n� spes�fik organ, doku ve hücre t�pler�ne taşıyacak dağıtıcı s�stem�n anlaşılarak gel�şt�r�lmes�ne �ht�yaç vardır. 

Sonuç olarak m�RNA konusunda elde ed�lm�ş çok b�lg� olmasına rağmen, pek çok da soru �şaret� bulunmaktadır. Kes�n olan 

şu k�; �lerleyen dönemlerde m�RNA hedefl� terapöt�kler�n, d�ğer k�myasal veya b�yoloj�k �laçlarla b�rl�kte komb�ne b�r tedav� 

şekl�nde kanser hastalıklarının tedav�s�nde uygulanması çok �lg�nç olacaktır. 
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ÖZET

Kanser, dünya çapında görülen öneml� b�r sağlık sorunudur. Kanser, genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler neden�yle 

ortaya çıkmaktadır. DNA d�z�s�nde değ�ş�m olmaksızın gen �fades�n� etk�leyen kalıtsal değ�ş�kl�kler ep�genet�k mod�fi-

kasyonlar olarak tanımlanır. Ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n kanser�n başlangıcı, progresyonu, �nvazyonu ve metastazında öneml� 

rol oynadığı b�l�nmekted�r. 

Ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n tanımlanması, çeş�tl� kanser türler� ve kalıtsal hastalıkların farklı nes�llerde etk�s�n�n 

bel�rlenmes�nde önem taşımaktadır. Ep�genet�k mod�fikasyonlar, pek çok kanser türünün etyoloj�s�n�n bel�rlenmes� ve 

tedav�s� açısından popülar�tes� artarak devam eden b�r konudur. Yapılan çeş�tl� araştırmaların Sonuçları, ep�genet�k 

mod�fikasyonların mekan�zmalarının anlaşılmasını sağlayarak, hedefe yönel�k tedav� stratej�ler�nde yen� ajanların 

gel�şt�r�lmes�ne olanak sağlamaya başlamıştır. 

Sonuç olarak, bu bölümde, kısaca ep�genet�k değ�ş�kl�kler hakkında temel b�lg�ler ver�lerek bu mod�fikasyonlar ve 

kanserler arasındak� �l�şk�ye d�kkat çek�lmes� amaçlanmıştır. 

Anahtar kel�meler: Kanser, ep�genet�k, DNA met�lasyonu, h�ston mod�fikasyonu

ABSTRACT

Cancer �s a major health problem worldw�de. Cancer �s caused by genet�c and ep�genet�c changes. Hered�tary 

changes a�ect�ng gene express�on w�thout alterat�on �n the DNA sequence are defined as ep�genet�c mod�ficat�ons. 

Ep�genet�c changes are known to play an �mportant role �n the �n�t�at�on, progress�on, �nvas�on and metastas�s of cancer. 

Ident�ficat�on of ep�genet�c changes �s �mportant �n determ�n�ng the e�ects of var�ous cancers and hered�tary 

d�seases on d��erent generat�ons. Ep�genet�c mod�ficat�ons are a subject of �ncreas�ng popular�ty �n terms of the et�ology 

and treatment of many types of cancer. The results of var�ous researches have prov�ded an understand�ng of the 

mechan�sms of ep�genet�c mod�ficat�ons and have enabled the development of new agents �n targeted treatment 

strateg�es. 

In conclus�on, �n th�s sect�on, �t �s a�med to g�ve bas�c �nformat�on about ep�genet�c changes and to draw attent�on to 

the relat�onsh�p between these mod�ficat�ons and cancers.

Keywords: Cancer, ep�genet�cs, DNA methylat�on, h�stone mod�ficat�on

1. G�r�ş

Kanser, dünya çapında görülen öneml� b�r sağlık sorunudur. Erken evrelerde konulan tanı, çeş�tl� kanser t�pler�nde kür 

sağlanab�lmes�, mortal�te oranlarının  azaltılması ve hayat kal�tes�n�n artışına da olanak vermekted�r. Bu nedenle, erken 

tanıya yardımcı olmak �ç�n tanısal b�yobel�rteçler�n ve terapöt�k hedefler�n varlığı büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde, DNA d�z�s�nde değ�ş�m olmaksızın gen �fades�n� etk�leyen kalıtsal değ�ş�kl�kler olarak tanımlanan 

ep�genet�k ter�m� �lk kez 20. yüzyılın ortalarında Conrad Hal Wadd�ngton tarafından kullanılmıştır [1]. Ep�genet�k 

mod�fikasyonlar �nsan genomunda DNA d�z�nde herhang� b�r değ�ş�kl�ğe neden olmadan fenot�p� etk�leyen değ�ş�mlerd�r. 

[76] Van Roo�j, E., & Kaupp�nen, S. (2014). Development of m�croRNA therapeut�cs �s com�ng of age. EMBO Molecular Med�c�ne, 6, 851-

864.

[77] Zhao, X., Pan, F., Holt, C. M., Lew�s, A. L., & Lu, J. R. (2009). Controlled del�very of ant�sense ol�gonucleot�des: a br�ef rev�ew of current 

strateg�es. Expert Op�n�on on Drug Del�very, 6, 673-686.

[78] Bennett, C. F., & Swayze, E. E. (2010). RNA target�ng therapeut�cs: molecular mechan�sms of ant�sense ol�gonucleot�des as a 

therapeut�c platform. Annual Rev�ew of Pharmacology and Tox�cology, 50, 259-293.

[79] L�, Z. H., & Rana, T. M. (2014). Therapeut�c target�ng of m�croRNAs: current status and future challenges. Nature Rev�ews Drug 

D�scovery, 13, 622-638. 

[80] Kawa�, T., & Ak�ra, S. (2010). The role of pattern-recogn�t�on receptors �n �nnate �mmun�ty: update on Toll-l�ke receptors. Nature 

Immunology, 11, 373-384.

[81] Khal�l, A. M., Guttman, M., Huarte, M., Garber, M., Raj, A., ... & R�vea Morales, D. (2009). Many human large �ntergen�c noncod�ng 

RNAs assoc�ate w�th chromat�n-mod�fy�ng complexes and a�ect gene express�on. Proceed�ngs of the Nat�onal Academy of 

Sc�ences, 106, 11667-11672.
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Kanser, dünya çapında görülen öneml� b�r sağlık sorunudur. Kanser, genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler neden�yle 

ortaya çıkmaktadır. DNA d�z�s�nde değ�ş�m olmaksızın gen �fades�n� etk�leyen kalıtsal değ�ş�kl�kler ep�genet�k mod�fi-

kasyonlar olarak tanımlanır. Ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n kanser�n başlangıcı, progresyonu, �nvazyonu ve metastazında öneml� 

rol oynadığı b�l�nmekted�r. 

Ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n tanımlanması, çeş�tl� kanser türler� ve kalıtsal hastalıkların farklı nes�llerde etk�s�n�n 

bel�rlenmes�nde önem taşımaktadır. Ep�genet�k mod�fikasyonlar, pek çok kanser türünün etyoloj�s�n�n bel�rlenmes� ve 

tedav�s� açısından popülar�tes� artarak devam eden b�r konudur. Yapılan çeş�tl� araştırmaların Sonuçları, ep�genet�k 

mod�fikasyonların mekan�zmalarının anlaşılmasını sağlayarak, hedefe yönel�k tedav� stratej�ler�nde yen� ajanların 

gel�şt�r�lmes�ne olanak sağlamaya başlamıştır. 

Sonuç olarak, bu bölümde, kısaca ep�genet�k değ�ş�kl�kler hakkında temel b�lg�ler ver�lerek bu mod�fikasyonlar ve 

kanserler arasındak� �l�şk�ye d�kkat çek�lmes� amaçlanmıştır. 

Anahtar kel�meler: Kanser, ep�genet�k, DNA met�lasyonu, h�ston mod�fikasyonu

ABSTRACT

Cancer �s a major health problem worldw�de. Cancer �s caused by genet�c and ep�genet�c changes. Hered�tary 

changes a�ect�ng gene express�on w�thout alterat�on �n the DNA sequence are defined as ep�genet�c mod�ficat�ons. 

Ep�genet�c changes are known to play an �mportant role �n the �n�t�at�on, progress�on, �nvas�on and metastas�s of cancer. 

Ident�ficat�on of ep�genet�c changes �s �mportant �n determ�n�ng the e�ects of var�ous cancers and hered�tary 

d�seases on d��erent generat�ons. Ep�genet�c mod�ficat�ons are a subject of �ncreas�ng popular�ty �n terms of the et�ology 

and treatment of many types of cancer. The results of var�ous researches have prov�ded an understand�ng of the 

mechan�sms of ep�genet�c mod�ficat�ons and have enabled the development of new agents �n targeted treatment 

strateg�es. 

In conclus�on, �n th�s sect�on, �t �s a�med to g�ve bas�c �nformat�on about ep�genet�c changes and to draw attent�on to 

the relat�onsh�p between these mod�ficat�ons and cancers.
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1. G�r�ş

Kanser, dünya çapında görülen öneml� b�r sağlık sorunudur. Erken evrelerde konulan tanı, çeş�tl� kanser t�pler�nde kür 

sağlanab�lmes�, mortal�te oranlarının  azaltılması ve hayat kal�tes�n�n artışına da olanak vermekted�r. Bu nedenle, erken 

tanıya yardımcı olmak �ç�n tanısal b�yobel�rteçler�n ve terapöt�k hedefler�n varlığı büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde, DNA d�z�s�nde değ�ş�m olmaksızın gen �fades�n� etk�leyen kalıtsal değ�ş�kl�kler olarak tanımlanan 

ep�genet�k ter�m� �lk kez 20. yüzyılın ortalarında Conrad Hal Wadd�ngton tarafından kullanılmıştır [1]. Ep�genet�k 

mod�fikasyonlar �nsan genomunda DNA d�z�nde herhang� b�r değ�ş�kl�ğe neden olmadan fenot�p� etk�leyen değ�ş�mlerd�r. 
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T�p�k olarak, ep�genet�k değ�ş�kl�kler; met�l grubu, aset�l grubu g�b� küçük b�r yan z�nc�r�n DNA bazına veya h�ston prote�n�ne 

kovalent bağlanmasını veya çıkarılmasını �çer�r. Bu değ�ş�kl�kler sonucunda meydana gelen mod�fikasyonların spes�fik 

etk�ler� yanı sıra; genler�n ve d�ğer DNA elementler�n�n ekspresyonunu ve düzenlenmes�n� de değ�şt�r�r [2].

Ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n �nsanlar üzer�ndek� etk�ler� çeş�tl�l�k göster�r. Bu değ�ş�kl�kler b�reyler�n normal fizyoloj�k 

süreçler�n�n b�r parçası olduğu g�b� bazı hastalıkların patofizyoloj�s�nde de yer almaktadır. Örneğ�n kanser genet�k b�r 

hastalık olarak kabul ed�lmekle b�rl�kte ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n de kanser oluşumu, progresyonu ve metastazında öneml� 

rol oynadığı b�l�nmekted�r. Ayrıca günümüzde çeş�tl� kanserler�n tedav�ler�nde ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n meydana get�rd�ğ� 

etk�ler�n değ�şt�r�lmes� hedef alınmaktadır. Ep�genet�k değ�ş�kl�kler gel�ş�msel ve akk�z bozukluklara da katkıda bulunab�l�r 

[3]. Ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n �nsanlarda neden oldukları çeş�tl� hastalıklardak� rolü ve etk� mekan�zması henüz tam olarak 

aydınlatılamadığından halen pek çok yen� çalışma yapılmaya devam ed�lmekted�r. Bu çalışmalardan elde ed�len Sonuçlar 

doğrultusunda ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n mekan�zmasının ve bu değ�ş�kl�kler�n doğurduğu Sonuçların anlaşılması konusu 

popülerl�ğ�n� korumaktadır [4].

2. Ep�genet�k Mod�fikasyonlar

DNA d�z�s�nde değ�ş�m olmaksızın gen �fades�n� değ�şt�ren ep�genet�k mekan�zmalar 

DNA met�lasyonu, h�ston mod�fikasyonları, kodlamayan RNA’lar olarak sınıflandırılab�l�r.

2.1.  DNA Met�lasyonu

DNA met�lasyonu, gen �fades�n�n düzenlenmes�, genom�k baskılama, X kromozomu �nakt�vasyonu ve kanser 

gel�ş�m�nde rol oynayan öneml� ep�genet�k mod�fikasyonlardan b�r�d�r. DNA met�lasyonu, DNA met�ltransferazlar (DNMT) 

tarafından katal�ze ed�len ve 5-met�ls�tos�n (5 mC) oluşturmak üzere CpG d�nükleot�d�ndek� s�toz�n�n beş�nc� karbonuna 

b�r met�l grubunun eklenmes� �le karakter�ze kovalent b�r reaks�yondur [4,5]. CpG d�nükleot�dler�n�n b�r kısmı genell�kle 

genler�n promoter bölgeler�nde bulunan CpG adacıkları olarak adlandırılan bölgelerde kümelen�r. DNA met�lasyonu �nsan 

genomundak� CpG d�nükleot�dler�n�n yaklaşık % 80’ �nde saptanab�l�r [6]. CpG adacıkları �se normalde met�llenmem�ş 

halde �ken, çeş�tl� kanser genler�n�n CpG adacıklarında anormal met�lasyon paternler�n�n bulunduğu göster�lm�şt�r. Ayrıca, 

promoter CpG h�permet�lasyonunun sadece prote�n kodlayan genler�n ekspresyonunu değ�l, aynı zamanda bazıları 

mal�gn transformasyonda rolü olan çeş�tl� kodlamayan RNA'ların ekspresyonunu da etk�led�ğ� b�l�nmekted�r [7].  DNA 

met�lasyonu, çeş�tl� transkr�ps�yon faktörler�n�n bağlanmasını engelleyerek ve MBD (methyl-CpG b�nd�ng doma�n) 

prote�nler�n� etk�leyerek gen�n �fades�n�n değ�şmes�ne yol açmaktadır [8]. DNA met�ltransferazların, DNMT1, DNMT3a ve 

DNMT3b olmak üzere enz�mat�k akt�v�te gösteren üç t�p� bulunur [9]. DNMT1, repl�kasyon sırasında DNA d�z�s�ndek� yarı-

met�llenm�ş CpG bölgeler�ne bağlanarak yen� sentezlenen z�nc�rdek� s�toz�n�n met�lasyonundan sorumludur. D�ğer b�r 

�fadeyle kalıp DNA z�nc�r�n�n met�lasyon patern�n� yen� sentezlenen z�nc�re aktarımını gerçekleşt�rmekted�r. De novo 

met�ltransferazlar olarak b�l�nen DNMT3a ve DNMT3b �se yarı-met�llenm�ş veya met�llenmem�ş DNA‘ya bağlanarak met�le 

olmasını sağlamaktadır [10].  

Yapılan çeş�tl� araştırmaların sonucunda DNMT1, DNMT3a ve DNMT3b ekspresyonundak� anormall�kler�n b�rçok 

kanser türü �le �l�şk�l� olduğu göster�lm�şt�r [11]. Genel olarak kanserde �k� farklı met�lasyon patern� b�rl�kte gözlenmekted�r. 

Bunlardan �lk� global DNA h�pomet�lasyonu d�ğer� �se promoter DNA h�permet�lasyonudur [12,13]. 

DNA h�pomet�lasyonu

DNA h�pomet�lasyonu, met�ls�toz�n kaybı neden�yle met�lasyonun azalmasıdır. Global met�lasyon kaybının etk�ler� 

çeş�tl�d�r ve kromozomal �nstab�l�teye, tümör supresör gen mutasyonlarına ve onkogenler�n reakt�vasyonuna neden olarak 

kansere yol açmaktadır. H�pomet�lasyon, tümör t�pler� arasında farklılık göstereb�l�r. Global met�ls�toz�n kaybının, serv�ks, 

prostat, bey�n ve hepatoselüler kanser g�b� çeş�tl� kanserlerde tümörün progresyonu ve metastazı �le �l�şk�l� olduğu 

saptanmıştır.  H�pomet�lasyon, pre-�nvaz�v kolon pol�pler�nde olduğu g�b� daha erken evre tümörlerde de görüleb�l-

mekted�r. Alu ve LINE-1 retrotranspozonlarının h�pomet�lasyonu sıklıkla akc�ğer kanser� �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r [14,15].  

DNA h�permet�lasyonu

DNA met�lasyonundak� değ�ş�kl�kler mal�gn�teler�n erken tanısında b�yobel�rteç olarak kullanılmaktadır [6]. Promoter 

DNA h�permet�lasyonu, met�lasyon artışını �fade etmekted�r. DNA h�permet�lasyonu, transkr�ps�yonel baskılamaya ve 

azalmış gen ekspresyonuna yol açmaktadır. Genomdak� promoter bölgeler�n�n anormal met�lasyonu �le tümör supresör 

genler�n ve onkogen �nh�b�törler�n�n baskılanması kanser gel�ş�m�ne olanak sağlamaktadır. Tümör supresör genler�n 

mal�gn�telere karşı koruyucu etk� gösterd�ğ� b�l�nmekted�r. Tümör supresör genler�n fonks�yonlarını kaybetmes� �ç�n gen�n 

her �k� alel�n�n de �nakt�f hale gelmes� gerekmekted�r. Bu durum ‘ç�ft vuruş’ model� �le açıklanmaktadır. Bu h�poteze göre 

tümör supresör gen�n b�r alel�nde mutasyon mevcut �ken d�ğer alel�nde h�permet�lasyon neden�yle fonks�yon kaybetmes� �le 

�k�nc� vuruş gerçekleşmekte ve mal�gn�te gel�şmekted�r [16].

DNA demet�lasyonu

DNA met�lasyonunu katal�ze eden enz�mler �y� tanımlanmış olmasına rağmen demet�lasyon mekan�zmaları �le �lg�l� 

b�lg�ler TET (ten-eleven translocat�on) ve AID (act�vat�on-�nduced cyt�d�ne deam�nase) enz�mler�n�n keşfine kadar oldukça 

kısıtlı �d�. DNA demet�lasyonu akt�f ya da pas�f olab�lmekted�r. Pas�f demet�lasyon, DNMT1’�n repl�kasyon sonrası DNA’yı 

met�llememes� �le oluşur. Akt�f demet�lasyonda TET ve AID enz�mler� rol almaktadır [8]. TET enz�mler�n�n DNA met�lasyon 

düzey�n�n kontrolünde öneml� görevler�n�n olduğu düşünülmekted�r [17]. TET, demet�lasyonda öneml� b�r basamak olan 

met�ls�toz�n�n h�droks� met�ls�toz�ne dönüşümünü sağlamaktadır. Bu güne kadar TET1, TET2 ve TET3 olmak üzere üç t�p� 

tanımlanan TET enz�mler�, kanserde öneml� b�r tümör baskılayıcı mekan�zma olarak ortaya çıkmıştır. Farklı kanser t�pler�nde 

TET genler�n�n mutasyona uğradığı, ekspresyon ve prote�n akt�v�teler�nde değ�şkenl�kler�n bulunduğu b�l�nmekted�r. 

Örneğ�n TET2, hematoloj�k mal�gn�telerdek� en sık mutasyona uğrayan genlerden b�r�d�r [18]. 

Sonuç olarak TET prote�nler�n�n fonks�yonlarının yen� araştırmalarla tam olarak anlaşılmasının kanser tedav� 

yaklaşımlarının gel�şt�r�lmes�ne büyük katkıda bulunacağı düşünülmekted�r [19].  

2.2. H�ston mod�fikasyonu

H�stonlar, DNA paketlenmes�nde görev alan prote�nlerd�r. Temel olarak H1, H2A, H2B, H3 ve H4 olmak üzere beş t�p 

h�ston vardır. H�stonlar  l�z�n ve arj�n�nden zeng�n b�r yan z�nc�re ya da kuyruğa sah�pt�r. Bu kuyruk bölgeler� çeş�tl� hücresel 

fonks�yonların düzenlenmes� �ç�n kovalent post-translasyonel mod�fikasyonlara uğrar. Bu mod�fikasyonlar, aset�lasyon, 

met�lasyon, fosfor�lasyon, ub�k�t�nasyon, sumo�lasyon, ADP-r�boz�lasyon, deam�nasyon, prop�yon�lasyon, kroton�lasyon ve 

prol�n �zomer�zasyonu g�b� reaks�yonlardır [2]. Post-translasyonel mod�fikasyonlar kromat�n yapısını ve gen �fades�n� etk�ler. 

H2A, H2B, H3 ve H4 b�rb�rler�ne tutunarak h�ston oktomer�n� oluştururlar. Bu oktomer�n etrafına DNA’nın sarılması �le oluşan 

yapıya �se nükleozom den�r. Nükleozom �se kromat�n yapısının temel b�r�m�n� oluşturur. H�stonlarda meydana gelen 

mod�fikasyon değ�ş�kl�kler� ve düzens�zl�kler� �le çeş�tl� kanserler�n gel�ş�m� arasında b�r �l�şk� olduğu görüşü kabul 

görmekted�r [20]. H�ston mod�fikasyonları �ç�nde en sık araştırılan değ�ş�kl�kler h�ston aset�lasyonu ve met�lasyonudur.

H�ston Aset�lasyonu

H�ston aset�lasyonu ve deaset�lasyonu, h�ston aset�ltransferaz (HAT) ve h�ston deaset�laz (HDAC) enz�mler�nce katal�ze 

ed�len ger� dönüşümlü reaks�yonlardır. Bu reaks�yonlar, kromat�n yapısı ve gen �fades�n�n düzenlenmes�nde öneml� rol 

oynar. HAT, h�stondak� l�z�n am�noas�t�ne aset�l ekleyerek l�z�n�n poz�t�f yükünü nötrleşt�r�r. Bu durum, h�ston ve negat�f yüklü 

DNA arasındak� bağlantının gevşemes�ne sebep olur [21]. Aset�lasyon aynı zamanda RNA pol�meraz II regülasyonunu da 

etk�leyerek transkr�ps�yonu akt�ve eder [22,23]. HDAC enz�mler� �se HAT’lara zıt etk� göstermekte ve kromat�n� stab�l�ze 

ederek transkr�ps�yonu baskılamaktadır. 
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met�llenm�ş CpG bölgeler�ne bağlanarak yen� sentezlenen z�nc�rdek� s�toz�n�n met�lasyonundan sorumludur. D�ğer b�r 

�fadeyle kalıp DNA z�nc�r�n�n met�lasyon patern�n� yen� sentezlenen z�nc�re aktarımını gerçekleşt�rmekted�r. De novo 

met�ltransferazlar olarak b�l�nen DNMT3a ve DNMT3b �se yarı-met�llenm�ş veya met�llenmem�ş DNA‘ya bağlanarak met�le 

olmasını sağlamaktadır [10].  

Yapılan çeş�tl� araştırmaların sonucunda DNMT1, DNMT3a ve DNMT3b ekspresyonundak� anormall�kler�n b�rçok 

kanser türü �le �l�şk�l� olduğu göster�lm�şt�r [11]. Genel olarak kanserde �k� farklı met�lasyon patern� b�rl�kte gözlenmekted�r. 

Bunlardan �lk� global DNA h�pomet�lasyonu d�ğer� �se promoter DNA h�permet�lasyonudur [12,13]. 

DNA h�pomet�lasyonu

DNA h�pomet�lasyonu, met�ls�toz�n kaybı neden�yle met�lasyonun azalmasıdır. Global met�lasyon kaybının etk�ler� 

çeş�tl�d�r ve kromozomal �nstab�l�teye, tümör supresör gen mutasyonlarına ve onkogenler�n reakt�vasyonuna neden olarak 

kansere yol açmaktadır. H�pomet�lasyon, tümör t�pler� arasında farklılık göstereb�l�r. Global met�ls�toz�n kaybının, serv�ks, 

prostat, bey�n ve hepatoselüler kanser g�b� çeş�tl� kanserlerde tümörün progresyonu ve metastazı �le �l�şk�l� olduğu 

saptanmıştır.  H�pomet�lasyon, pre-�nvaz�v kolon pol�pler�nde olduğu g�b� daha erken evre tümörlerde de görüleb�l-

mekted�r. Alu ve LINE-1 retrotranspozonlarının h�pomet�lasyonu sıklıkla akc�ğer kanser� �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r [14,15].  

DNA h�permet�lasyonu

DNA met�lasyonundak� değ�ş�kl�kler mal�gn�teler�n erken tanısında b�yobel�rteç olarak kullanılmaktadır [6]. Promoter 

DNA h�permet�lasyonu, met�lasyon artışını �fade etmekted�r. DNA h�permet�lasyonu, transkr�ps�yonel baskılamaya ve 

azalmış gen ekspresyonuna yol açmaktadır. Genomdak� promoter bölgeler�n�n anormal met�lasyonu �le tümör supresör 

genler�n ve onkogen �nh�b�törler�n�n baskılanması kanser gel�ş�m�ne olanak sağlamaktadır. Tümör supresör genler�n 

mal�gn�telere karşı koruyucu etk� gösterd�ğ� b�l�nmekted�r. Tümör supresör genler�n fonks�yonlarını kaybetmes� �ç�n gen�n 

her �k� alel�n�n de �nakt�f hale gelmes� gerekmekted�r. Bu durum ‘ç�ft vuruş’ model� �le açıklanmaktadır. Bu h�poteze göre 

tümör supresör gen�n b�r alel�nde mutasyon mevcut �ken d�ğer alel�nde h�permet�lasyon neden�yle fonks�yon kaybetmes� �le 

�k�nc� vuruş gerçekleşmekte ve mal�gn�te gel�şmekted�r [16].

DNA demet�lasyonu

DNA met�lasyonunu katal�ze eden enz�mler �y� tanımlanmış olmasına rağmen demet�lasyon mekan�zmaları �le �lg�l� 

b�lg�ler TET (ten-eleven translocat�on) ve AID (act�vat�on-�nduced cyt�d�ne deam�nase) enz�mler�n�n keşfine kadar oldukça 

kısıtlı �d�. DNA demet�lasyonu akt�f ya da pas�f olab�lmekted�r. Pas�f demet�lasyon, DNMT1’�n repl�kasyon sonrası DNA’yı 

met�llememes� �le oluşur. Akt�f demet�lasyonda TET ve AID enz�mler� rol almaktadır [8]. TET enz�mler�n�n DNA met�lasyon 

düzey�n�n kontrolünde öneml� görevler�n�n olduğu düşünülmekted�r [17]. TET, demet�lasyonda öneml� b�r basamak olan 

met�ls�toz�n�n h�droks� met�ls�toz�ne dönüşümünü sağlamaktadır. Bu güne kadar TET1, TET2 ve TET3 olmak üzere üç t�p� 

tanımlanan TET enz�mler�, kanserde öneml� b�r tümör baskılayıcı mekan�zma olarak ortaya çıkmıştır. Farklı kanser t�pler�nde 

TET genler�n�n mutasyona uğradığı, ekspresyon ve prote�n akt�v�teler�nde değ�şkenl�kler�n bulunduğu b�l�nmekted�r. 

Örneğ�n TET2, hematoloj�k mal�gn�telerdek� en sık mutasyona uğrayan genlerden b�r�d�r [18]. 

Sonuç olarak TET prote�nler�n�n fonks�yonlarının yen� araştırmalarla tam olarak anlaşılmasının kanser tedav� 

yaklaşımlarının gel�şt�r�lmes�ne büyük katkıda bulunacağı düşünülmekted�r [19].  

2.2. H�ston mod�fikasyonu

H�stonlar, DNA paketlenmes�nde görev alan prote�nlerd�r. Temel olarak H1, H2A, H2B, H3 ve H4 olmak üzere beş t�p 

h�ston vardır. H�stonlar  l�z�n ve arj�n�nden zeng�n b�r yan z�nc�re ya da kuyruğa sah�pt�r. Bu kuyruk bölgeler� çeş�tl� hücresel 

fonks�yonların düzenlenmes� �ç�n kovalent post-translasyonel mod�fikasyonlara uğrar. Bu mod�fikasyonlar, aset�lasyon, 

met�lasyon, fosfor�lasyon, ub�k�t�nasyon, sumo�lasyon, ADP-r�boz�lasyon, deam�nasyon, prop�yon�lasyon, kroton�lasyon ve 

prol�n �zomer�zasyonu g�b� reaks�yonlardır [2]. Post-translasyonel mod�fikasyonlar kromat�n yapısını ve gen �fades�n� etk�ler. 

H2A, H2B, H3 ve H4 b�rb�rler�ne tutunarak h�ston oktomer�n� oluştururlar. Bu oktomer�n etrafına DNA’nın sarılması �le oluşan 

yapıya �se nükleozom den�r. Nükleozom �se kromat�n yapısının temel b�r�m�n� oluşturur. H�stonlarda meydana gelen 

mod�fikasyon değ�ş�kl�kler� ve düzens�zl�kler� �le çeş�tl� kanserler�n gel�ş�m� arasında b�r �l�şk� olduğu görüşü kabul 

görmekted�r [20]. H�ston mod�fikasyonları �ç�nde en sık araştırılan değ�ş�kl�kler h�ston aset�lasyonu ve met�lasyonudur.

H�ston Aset�lasyonu

H�ston aset�lasyonu ve deaset�lasyonu, h�ston aset�ltransferaz (HAT) ve h�ston deaset�laz (HDAC) enz�mler�nce katal�ze 

ed�len ger� dönüşümlü reaks�yonlardır. Bu reaks�yonlar, kromat�n yapısı ve gen �fades�n�n düzenlenmes�nde öneml� rol 

oynar. HAT, h�stondak� l�z�n am�noas�t�ne aset�l ekleyerek l�z�n�n poz�t�f yükünü nötrleşt�r�r. Bu durum, h�ston ve negat�f yüklü 

DNA arasındak� bağlantının gevşemes�ne sebep olur [21]. Aset�lasyon aynı zamanda RNA pol�meraz II regülasyonunu da 

etk�leyerek transkr�ps�yonu akt�ve eder [22,23]. HDAC enz�mler� �se HAT’lara zıt etk� göstermekte ve kromat�n� stab�l�ze 

ederek transkr�ps�yonu baskılamaktadır. 
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HDAC enz�mler� �ç�nde en çok araştırılan enz�mlerden b�r� SIRT1’d�r (S�rtu�n 1). SIRT1’�n b�r tümör supresör gen olan p53 

g�b� h�ston olmayan hedefler� de bulunmaktadır. SIRT1,  p53’ü deaset�le ederek p53’ün transkr�ps�yon akt�v�tes�n� �nh�be 

ederek fonks�yon kaybına neden olmaktadır. SIRT1, bazı FOXO prote�nler�n� deaset�le ederek proapoptot�k gen�n 

transkr�ps�yonel baskılanması ve stres d�renç gen�n�n �fades�n�n artışına neden olmaktadır [24]. Yakın zamanda yapılan b�r 

çalışmada, over kars�nomu hücre hattında SIRT1’�n, hücre prol�ferasyonu, m�grasyon, �nvazyon kemorez�stansı artırdığı 

saptanmıştır [25]. SIRT1, çeş�tl� kanserlerde ep�telyal-mezenş�mal geç�ş üzer�ne etk�s�yle metastazın ana düzenley�c�s� 

olduğu �ler� sürülmüştür. SIRT1'�n bu geç�ştek� kes�n etk�s� hakkında b�l�nenler oldukça kısıtlıdır [26]. 

Normal sağlıklı b�reylerde fizyoloj�k süreçler �çer�s�nde HAT ve HDAC enz�mler� arasında b�r denge söz konusudur. Bu 

enz�mler arasındak� dengen�n bozulmasının çeş�tl� kanserler�n gel�ş�m�nde rolü olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle, 

örneğ�n HDAC enz�mler�n�n akt�v�tes�ndek� artışın kanser gel�ş�m� ve progresyonu �le �l�şk�l�  olması, bu enz�mler� �nh�be 

edecek ajanların kanser tedav�s�nde rolü olab�leceğ�n� düşündürmüş olup kanserde terapöt�k hedeflerden b�r� olmasına 

neden olmuştur[27].  

H�ston Met�lasyonu

H�ston met�lasyonu, h�stonun arj�n�n ve l�z�nden zeng�n kuyruk bölges�ne met�l grubunun eklenmes� reaks�yonudur. 

Aset�lasyonun aks�ne, h�stonun elektrostat�k yükünü değ�şt�rmez. H�ston met�lasyonu, met�l h�ston bağlanma bölgeler� 

�çeren prote�nler �ç�n bağlanma bölges� oluşturur. Met�lasyon en sık h�ston 3’de l�z�n 9 (H3K9) ve l�z�n 27’de (H3K27); h�ston 

4’de l�z�n 20’de (H4K20) gözlenmekted�r [22].  

H�stonun met�lasyon durumu, h�ston met�ltransferaz ve demet�laz enz�mler� �le dengede tutulur. Bu denge 

bozulduğunda çeş�tl� kanser t�pler� ortaya çıkar. H�ston prote�nler�nde l�z�n kalıntıları üzer�ndek� met�lasyon bel�rteçler�, 

kromat�n yapısının ve gen transkr�ps�yonunun düzenlenmes�nde de k�l�t b�r role sah�pt�r. Çoklu l�z�n kalıntıları (H3K4, H3K9, 

H3K27, H3K36, H3K79 vb.), çok karmaşık b�r h�ston met�lasyon koduna yol açan mono-, d�- veya tr�-met�llenm�ş olab�l�r 

[28]. H�ston-l�z�n met�lasyonuna aracılık eden h�ston met�l transferazlar (HMT'ler), SET-doma�n (SETD) �çeren ve Dot1 

benzer� (DOT1L) prote�nler olmak üzere �k� enz�m a�les�nden oluşur [11]. 

Bu tür mod�fikasyonlar, genel olarak, hedef h�ston mod�fikasyonuna bağlı olarak gen akt�vasyonu veya represyonu �le 

�l�şk�l�d�r. Örneğ�n, H3K4, H3K36 ve H3K79 gen akt�vasyonu �le �l�şk�lend�r�l�rken H3K9, H3K27 ve H4K20 gen�n baskılanması 

�le �l�şk�l�d�r [29,30]. EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) ple�otrop�k etk�l� b�r moleküldür ve memel� H3K27 met�lasyonu �ç�n 

katal�t�k �k� enz�mden b�r�d�r. EZH2 düzey�n�n artışı, tümör supresör genler�n met�lasyonunu etk�leyerek gen ekspresyonunun 

azalmasına neden olmaktadır. EZH2 sev�yes� çeş�tl� kanserlerde artmakta ve kötü prognozla �l�şk�lend�r�lmekted�r [31].  

H�ston demet�lasyonu, LSD1 (lys�ne spec�fic demethylase 1), JMJD (jumonj� C doma�n conta�n�ng h�stone 

demethylase), JARID (jumonj� and AT-r�ch �nteract�on doma�n conta�n�ng h�stone demethylase), UTX (ub�qu�tously-

transcr�bed X chromosome h�stone demethylase) enz�mler� tarafından katal�ze ed�l�r [32]. Tümör hücreler�nde, LSD1 aşırı 

ekspresyonu, H3K9me ve H3K4me'den met�l grubunun çıkarılmasına yol açarak, hücre çoğalmasına ve tümör 

progresyonuna katkıda bulunmaktadır [33]. JMJD demet�lazlarının çoğu H3K4, H3K9, H3K27, H3K36 veya H4K20’y� demet�le 

etmekted�r. JMJD’n�n ekspresyonunda artış meme, kolorektal, akc�ğer ve prostat kanserler�nde göster�lm�şt�r [34].  

2.3. Kodlamayan RNA’lar

Kodlamayan RNA’ların gen ekspresyonu, s�nyal yolakları ve ep�genom üzer�nde öneml� etk�ler� bulunmaktadır [35]. 

Kodlamayan RNA’lar, boyutlarına göre küçük kodlamayan RNA’lar ve uzun kodlamayan RNA’lar (lnc RNA) olarak �k� gruba 

ayrılır. Küçük RNA’lar 200 nükleot�tten daha kısadır. m�RNA (m�croRNA), s�RNA  (small �nterfer�ng RNA) ve p�RNA (PIWI- 

�nteract�ng RNA) g�b� bazı RNA t�pler� bu gruptadır. Küçük RNA’lar, gen susturma mekan�zması olarak b�l�nen RNA 

�nterferans (RNA�) yolağı üzer�nden gen ekspresyonunu regüle eder [35,36].  

m�RNA’lar yaklaşık 22 nükleot�d uzunluğunda gen ekspresyonunu post-transkr�ps�yonel olarak kontrol eden, hücre 

çoğalması, d�ferans�yasyon ve apop�tozda görevl� moleküllerd�r [37,38].  m�RNA’ların kanser gel�ş�m�nde etk�ler�n�n olduğu 

ve ekspresyonlarında azalma ya da artışın bulunduğu b�l�nmekted�r. Bununla b�rl�kte, m�RNA’da oluşan h�permet�lasyonun 

bazı m�RNA’ların �fades�n� azaltması neden�yle tümör baskılayıcı özell�kler�n�n de bulunduğu düşünülmekted�r [38].  Kron�k 

lenfos�t�k lösem�de m�R-15 ve m�R-16’n�n baskılanması Bcl2 protoonkogen�n�n akt�vasyonuna neden olmaktadır [39].  

m�RNA’ların d�ğer b�r üyes� olan Let-7’ n�n ekspresyonu akc�ğer ve meme kanserler�nde baskılanır ve RAS yolağının 

onkogen�k akt�vasyonuna yol açar [16,40].  Let-7’n�n upregüle olmasının �se meme kanser�nde aşırı hücre çoğalması ve 

metastaza  karşı koruyucu olduğu düşünülmekted�r [41].

p�RNA’lar ve PIWI (P-element-�nduced w�mpy test�s) prote�nler�n�n ekspresyonundak� değ�ş�kl�kler neden�yle çeş�tl� 

kanserler�n gel�ş�m�nde rolü olduğu düşünülmekted�r [42]. Bununla b�rl�kte, somat�k dokularda p�RNA’nın fonks�yonu henüz 

tam olarak anlaşılamadığından kanser gel�ş�m� üzer�ne katkısının oranı halen bel�rs�zl�ğ�n� korumaktadır. p�RNA/PIWI’n�n 

anormal DNA met�lasyonu yoluyla tümöral gel�ş�me katkıda  bulunab�leceğ� öne sürülmüştür. Meme, m�de, pankreas, 

akc�ğer, karac�ğer kanserler� �le mult�ple myelomda çeş�tl� p�RNA t�pler�n�n anormal ekspresyon gösterd�ğ� saptanmıştır 

[43]. p�RNA’ların,  hücre prol�ferasyonu,  apoptoz,  metastaz, �nvazyon g�b� olaylarda rol alması neden�yle gelecekte 

prognost�k ve d�agnost�k bel�rteç olarak kullanılma potans�yel�ne sah�p olduğu düşünülmekted�r [44].

lncRNA’lar, 200 nükleot�dden uzun,  transkr�ps�yon ve transkr�ps�yon sonrası gen �fades�n�n düzenlenmes�nde rol alan 

moleküllerd�r [45]. lncRNA’ların aynı zamanda alternat�f spl�c�ng’�n (uç b�rleşt�rme) düzenlenmes� üzer�nde de etk�ler� 

bulunmaktadır. Genet�k çeş�tl�l�k �ç�n öneml� b�r mekan�zma olan alternat�f spl�c�ng, kanser�n başlaması ve progresyonunu 

etk�leyeb�lmekted�r. lncRNA aynı zamanda, p53, NF-kb, PI3K/AKT ve NOTCH g�b� çeş�tl� hücresel yolaklara dah�l olarak 

tümör oluşumuna katkı sağlayab�leceğ� g�b� tümör supresör etk� de göstereb�lmekted�r. Ancak, lncRNA’ların tek başına 

hücre s�nyal yolakları üzer�nde etk�s�n�n yeterl� olmayab�leceğ�, d�ğer faktörler�n de katkısının bulunab�leceğ� düşünülmekle 

b�rl�kte gelecekte kanser bel�rtec� veya terapöt�k hedef olarak kullanılab�leceğ� öngörülmekted�r [46].

Ep�genet�k hastalıklarda tedav� yaklaşımları

Günümüzde ep�genet�k mod�fikasyonların kanser gel�ş�m�ne neden olan mekan�zmalarının anlaşılmaya başlanması 

hedefe yönel�k tedav� stratej�ler�nde yen� ajanların gel�şt�r�lmes�ne olanak sağlamaya başlamıştır. Ancak halen 

kullanılmakta olan çeş�tl� ep�genet�k �laçlar olduğu g�b� kl�n�k araştırma aşamasında olan ajanların da bulunduğu 

unutulmamalıdır. Son zamanlarda bu konudak� araştırmaların b�r kısmının da daha çok �laçların kl�n�k uygulanab�l�rl�ğ� ve 

tedav� �ç�n uygun hasta seç�m� üzer�ne yoğunlaştığı gözlenmekted�r. Kuşkusuz kanser �ç�n gel�şt�r�lmeye çalışılan yen� 

ep�genet�k ajanların spes�fik b�r mal�gn�tede altta yatan moleküler problemler� düzelterek tedav� etme potans�yel�ne sah�p 

olması fikr� son derece heyecan ver�c�d�r [47].

HDAC İnh�b�törler�

HDAC �nh�b�törler�, hematoloj�k mal�gn�teler�n ve sol�d tümörler�n tedav�s�nde kullanılan ep�genet�k �laç gruplarından 

b�r� olup progresyonu �nh�be ett�ğ� göster�lm�şt�r. Etk�ler�n� hücre s�klusunu durdurarak, m�grasyon ve �nvazyonu �nh�be 

ederek ve apoptozu �ndükleyerek göstermekted�r [27].

Ep�genet�k �laçların en öneml� sorunlarından b�r� seç�c�l�ğ�n�n düşük olmasıdır. Örneğ�n FDA onaylı HDAC �nh�b�törler� 

HDAC enz�m�ne karşı seç�c� olmayıp tüm HDAC �zoformlarını �nh�be eder. Bu da �stenmeyen bazı yan etk�lere neden olab�l�r. 

Bu nedenle �zoformlara spes�fik �nh�b�törler�n gel�şt�r�lmes� �le �laç etk�nl�ğ�n�n artacağı ve toks�s�ten�n azalacağı 

düşünülmekted�r [8]. HDAC �nh�b�törler� tek başına ya da kl�n�k etk�y� artırmak amacıyla d�ğer kemoterapöt�k ajanlarla 

komb�ne olarak da kullanılab�lmekted�r. Ancak, tedav�de DNA h�pomet�lasyonu yapan ajanlar �le komb�nasyonları 

toks�s�tede  artışa  neden olmaktadır [48].

DNMT İnh�b�törler� 

DNMT �nh�b�törler�, nükleoz�d ve nükleoz�d olmayan �nh�b�törler olarak sınıflandırılmaktadır [49]. Nukleoz�d sınıfında 

yer alan azas�t�d�n ve des�tab�n katal�t�k olarak akt�f olan tüm DNMT �zoformlarının ger� dönüşümsüz kovalent 

276   •   Hande Küçük Kurtulgan Her Yönüyle Kanser   •   277



HDAC enz�mler� �ç�nde en çok araştırılan enz�mlerden b�r� SIRT1’d�r (S�rtu�n 1). SIRT1’�n b�r tümör supresör gen olan p53 

g�b� h�ston olmayan hedefler� de bulunmaktadır. SIRT1,  p53’ü deaset�le ederek p53’ün transkr�ps�yon akt�v�tes�n� �nh�be 

ederek fonks�yon kaybına neden olmaktadır. SIRT1, bazı FOXO prote�nler�n� deaset�le ederek proapoptot�k gen�n 

transkr�ps�yonel baskılanması ve stres d�renç gen�n�n �fades�n�n artışına neden olmaktadır [24]. Yakın zamanda yapılan b�r 

çalışmada, over kars�nomu hücre hattında SIRT1’�n, hücre prol�ferasyonu, m�grasyon, �nvazyon kemorez�stansı artırdığı 

saptanmıştır [25]. SIRT1, çeş�tl� kanserlerde ep�telyal-mezenş�mal geç�ş üzer�ne etk�s�yle metastazın ana düzenley�c�s� 

olduğu �ler� sürülmüştür. SIRT1'�n bu geç�ştek� kes�n etk�s� hakkında b�l�nenler oldukça kısıtlıdır [26]. 

Normal sağlıklı b�reylerde fizyoloj�k süreçler �çer�s�nde HAT ve HDAC enz�mler� arasında b�r denge söz konusudur. Bu 

enz�mler arasındak� dengen�n bozulmasının çeş�tl� kanserler�n gel�ş�m�nde rolü olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle, 

örneğ�n HDAC enz�mler�n�n akt�v�tes�ndek� artışın kanser gel�ş�m� ve progresyonu �le �l�şk�l�  olması, bu enz�mler� �nh�be 

edecek ajanların kanser tedav�s�nde rolü olab�leceğ�n� düşündürmüş olup kanserde terapöt�k hedeflerden b�r� olmasına 

neden olmuştur[27].  

H�ston Met�lasyonu

H�ston met�lasyonu, h�stonun arj�n�n ve l�z�nden zeng�n kuyruk bölges�ne met�l grubunun eklenmes� reaks�yonudur. 

Aset�lasyonun aks�ne, h�stonun elektrostat�k yükünü değ�şt�rmez. H�ston met�lasyonu, met�l h�ston bağlanma bölgeler� 

�çeren prote�nler �ç�n bağlanma bölges� oluşturur. Met�lasyon en sık h�ston 3’de l�z�n 9 (H3K9) ve l�z�n 27’de (H3K27); h�ston 

4’de l�z�n 20’de (H4K20) gözlenmekted�r [22].  

H�stonun met�lasyon durumu, h�ston met�ltransferaz ve demet�laz enz�mler� �le dengede tutulur. Bu denge 

bozulduğunda çeş�tl� kanser t�pler� ortaya çıkar. H�ston prote�nler�nde l�z�n kalıntıları üzer�ndek� met�lasyon bel�rteçler�, 

kromat�n yapısının ve gen transkr�ps�yonunun düzenlenmes�nde de k�l�t b�r role sah�pt�r. Çoklu l�z�n kalıntıları (H3K4, H3K9, 

H3K27, H3K36, H3K79 vb.), çok karmaşık b�r h�ston met�lasyon koduna yol açan mono-, d�- veya tr�-met�llenm�ş olab�l�r 

[28]. H�ston-l�z�n met�lasyonuna aracılık eden h�ston met�l transferazlar (HMT'ler), SET-doma�n (SETD) �çeren ve Dot1 

benzer� (DOT1L) prote�nler olmak üzere �k� enz�m a�les�nden oluşur [11]. 

Bu tür mod�fikasyonlar, genel olarak, hedef h�ston mod�fikasyonuna bağlı olarak gen akt�vasyonu veya represyonu �le 

�l�şk�l�d�r. Örneğ�n, H3K4, H3K36 ve H3K79 gen akt�vasyonu �le �l�şk�lend�r�l�rken H3K9, H3K27 ve H4K20 gen�n baskılanması 

�le �l�şk�l�d�r [29,30]. EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) ple�otrop�k etk�l� b�r moleküldür ve memel� H3K27 met�lasyonu �ç�n 

katal�t�k �k� enz�mden b�r�d�r. EZH2 düzey�n�n artışı, tümör supresör genler�n met�lasyonunu etk�leyerek gen ekspresyonunun 

azalmasına neden olmaktadır. EZH2 sev�yes� çeş�tl� kanserlerde artmakta ve kötü prognozla �l�şk�lend�r�lmekted�r [31].  

H�ston demet�lasyonu, LSD1 (lys�ne spec�fic demethylase 1), JMJD (jumonj� C doma�n conta�n�ng h�stone 

demethylase), JARID (jumonj� and AT-r�ch �nteract�on doma�n conta�n�ng h�stone demethylase), UTX (ub�qu�tously-

transcr�bed X chromosome h�stone demethylase) enz�mler� tarafından katal�ze ed�l�r [32]. Tümör hücreler�nde, LSD1 aşırı 

ekspresyonu, H3K9me ve H3K4me'den met�l grubunun çıkarılmasına yol açarak, hücre çoğalmasına ve tümör 

progresyonuna katkıda bulunmaktadır [33]. JMJD demet�lazlarının çoğu H3K4, H3K9, H3K27, H3K36 veya H4K20’y� demet�le 

etmekted�r. JMJD’n�n ekspresyonunda artış meme, kolorektal, akc�ğer ve prostat kanserler�nde göster�lm�şt�r [34].  

2.3. Kodlamayan RNA’lar

Kodlamayan RNA’ların gen ekspresyonu, s�nyal yolakları ve ep�genom üzer�nde öneml� etk�ler� bulunmaktadır [35]. 

Kodlamayan RNA’lar, boyutlarına göre küçük kodlamayan RNA’lar ve uzun kodlamayan RNA’lar (lnc RNA) olarak �k� gruba 

ayrılır. Küçük RNA’lar 200 nükleot�tten daha kısadır. m�RNA (m�croRNA), s�RNA  (small �nterfer�ng RNA) ve p�RNA (PIWI- 

�nteract�ng RNA) g�b� bazı RNA t�pler� bu gruptadır. Küçük RNA’lar, gen susturma mekan�zması olarak b�l�nen RNA 

�nterferans (RNA�) yolağı üzer�nden gen ekspresyonunu regüle eder [35,36].  

m�RNA’lar yaklaşık 22 nükleot�d uzunluğunda gen ekspresyonunu post-transkr�ps�yonel olarak kontrol eden, hücre 

çoğalması, d�ferans�yasyon ve apop�tozda görevl� moleküllerd�r [37,38].  m�RNA’ların kanser gel�ş�m�nde etk�ler�n�n olduğu 

ve ekspresyonlarında azalma ya da artışın bulunduğu b�l�nmekted�r. Bununla b�rl�kte, m�RNA’da oluşan h�permet�lasyonun 

bazı m�RNA’ların �fades�n� azaltması neden�yle tümör baskılayıcı özell�kler�n�n de bulunduğu düşünülmekted�r [38].  Kron�k 

lenfos�t�k lösem�de m�R-15 ve m�R-16’n�n baskılanması Bcl2 protoonkogen�n�n akt�vasyonuna neden olmaktadır [39].  

m�RNA’ların d�ğer b�r üyes� olan Let-7’ n�n ekspresyonu akc�ğer ve meme kanserler�nde baskılanır ve RAS yolağının 

onkogen�k akt�vasyonuna yol açar [16,40].  Let-7’n�n upregüle olmasının �se meme kanser�nde aşırı hücre çoğalması ve 

metastaza  karşı koruyucu olduğu düşünülmekted�r [41].

p�RNA’lar ve PIWI (P-element-�nduced w�mpy test�s) prote�nler�n�n ekspresyonundak� değ�ş�kl�kler neden�yle çeş�tl� 

kanserler�n gel�ş�m�nde rolü olduğu düşünülmekted�r [42]. Bununla b�rl�kte, somat�k dokularda p�RNA’nın fonks�yonu henüz 

tam olarak anlaşılamadığından kanser gel�ş�m� üzer�ne katkısının oranı halen bel�rs�zl�ğ�n� korumaktadır. p�RNA/PIWI’n�n 

anormal DNA met�lasyonu yoluyla tümöral gel�ş�me katkıda  bulunab�leceğ� öne sürülmüştür. Meme, m�de, pankreas, 

akc�ğer, karac�ğer kanserler� �le mult�ple myelomda çeş�tl� p�RNA t�pler�n�n anormal ekspresyon gösterd�ğ� saptanmıştır 

[43]. p�RNA’ların,  hücre prol�ferasyonu,  apoptoz,  metastaz, �nvazyon g�b� olaylarda rol alması neden�yle gelecekte 

prognost�k ve d�agnost�k bel�rteç olarak kullanılma potans�yel�ne sah�p olduğu düşünülmekted�r [44].

lncRNA’lar, 200 nükleot�dden uzun,  transkr�ps�yon ve transkr�ps�yon sonrası gen �fades�n�n düzenlenmes�nde rol alan 

moleküllerd�r [45]. lncRNA’ların aynı zamanda alternat�f spl�c�ng’�n (uç b�rleşt�rme) düzenlenmes� üzer�nde de etk�ler� 

bulunmaktadır. Genet�k çeş�tl�l�k �ç�n öneml� b�r mekan�zma olan alternat�f spl�c�ng, kanser�n başlaması ve progresyonunu 

etk�leyeb�lmekted�r. lncRNA aynı zamanda, p53, NF-kb, PI3K/AKT ve NOTCH g�b� çeş�tl� hücresel yolaklara dah�l olarak 

tümör oluşumuna katkı sağlayab�leceğ� g�b� tümör supresör etk� de göstereb�lmekted�r. Ancak, lncRNA’ların tek başına 

hücre s�nyal yolakları üzer�nde etk�s�n�n yeterl� olmayab�leceğ�, d�ğer faktörler�n de katkısının bulunab�leceğ� düşünülmekle 

b�rl�kte gelecekte kanser bel�rtec� veya terapöt�k hedef olarak kullanılab�leceğ� öngörülmekted�r [46].

Ep�genet�k hastalıklarda tedav� yaklaşımları

Günümüzde ep�genet�k mod�fikasyonların kanser gel�ş�m�ne neden olan mekan�zmalarının anlaşılmaya başlanması 

hedefe yönel�k tedav� stratej�ler�nde yen� ajanların gel�şt�r�lmes�ne olanak sağlamaya başlamıştır. Ancak halen 

kullanılmakta olan çeş�tl� ep�genet�k �laçlar olduğu g�b� kl�n�k araştırma aşamasında olan ajanların da bulunduğu 

unutulmamalıdır. Son zamanlarda bu konudak� araştırmaların b�r kısmının da daha çok �laçların kl�n�k uygulanab�l�rl�ğ� ve 

tedav� �ç�n uygun hasta seç�m� üzer�ne yoğunlaştığı gözlenmekted�r. Kuşkusuz kanser �ç�n gel�şt�r�lmeye çalışılan yen� 

ep�genet�k ajanların spes�fik b�r mal�gn�tede altta yatan moleküler problemler� düzelterek tedav� etme potans�yel�ne sah�p 

olması fikr� son derece heyecan ver�c�d�r [47].

HDAC İnh�b�törler�

HDAC �nh�b�törler�, hematoloj�k mal�gn�teler�n ve sol�d tümörler�n tedav�s�nde kullanılan ep�genet�k �laç gruplarından 

b�r� olup progresyonu �nh�be ett�ğ� göster�lm�şt�r. Etk�ler�n� hücre s�klusunu durdurarak, m�grasyon ve �nvazyonu �nh�be 

ederek ve apoptozu �ndükleyerek göstermekted�r [27].

Ep�genet�k �laçların en öneml� sorunlarından b�r� seç�c�l�ğ�n�n düşük olmasıdır. Örneğ�n FDA onaylı HDAC �nh�b�törler� 

HDAC enz�m�ne karşı seç�c� olmayıp tüm HDAC �zoformlarını �nh�be eder. Bu da �stenmeyen bazı yan etk�lere neden olab�l�r. 

Bu nedenle �zoformlara spes�fik �nh�b�törler�n gel�şt�r�lmes� �le �laç etk�nl�ğ�n�n artacağı ve toks�s�ten�n azalacağı 

düşünülmekted�r [8]. HDAC �nh�b�törler� tek başına ya da kl�n�k etk�y� artırmak amacıyla d�ğer kemoterapöt�k ajanlarla 

komb�ne olarak da kullanılab�lmekted�r. Ancak, tedav�de DNA h�pomet�lasyonu yapan ajanlar �le komb�nasyonları 

toks�s�tede  artışa  neden olmaktadır [48].

DNMT İnh�b�törler� 

DNMT �nh�b�törler�, nükleoz�d ve nükleoz�d olmayan �nh�b�törler olarak sınıflandırılmaktadır [49]. Nukleoz�d sınıfında 

yer alan azas�t�d�n ve des�tab�n katal�t�k olarak akt�f olan tüm DNMT �zoformlarının ger� dönüşümsüz kovalent 
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�nh�b�törler�d�r. Nükleoz�dler DNA’nın yapısına katılarak DNMT’ler �le etk�leşerek h�pomet�lasyona neden olmaktadır [50]. 

Nükleoz�d kaynaklı DNMT �nh�b�törler�n�n, oral b�yoyararlanım eks�kl�ğ�, kısa yarı ömür, dar terapöt�k pencere ve seç�c� 

olmayan DNMT �nh�b�syonu g�b� dezavantajları bulunmaktadır [6].

Genom düzenleme, b�r organ�zmanın DNA’sını değ�şt�reb�lme olanağı veren b�r grup teknoloj�d�r. Bu teknoloj�lerden 

CRISPR/Cas9 s�stem� son yıllarda çok d�kkat çeken b�r s�stemd�r. Bu s�stem�n, çeş�tl� mal�gn�teler ve anormal met�lasyon �le 

karakter�ze hastalıkların tedav�s�nde kullanılab�leceğ� düşünülmekted�r [3].

3. Sonuç

Ep�genet�k mod�fikasyonlar ortaya çıkış mekan�zmaları ve neden oldukları pek çok farklı kl�n�k ant�te neden� �le son 

derece �lg� çek�c� b�r konudur. B�rçok kanser türü �le ep�genet�k mod�fikasyonlar arasında �l�şk� olduğunun ortaya konulmuş 

olması bu konuya araştırmacıların d�kkat�n�n daha fazla yoğunlaşmasına neden olmuştur. Kanser ve ep�genet�k merkezl� 

çalışmalardan elde ed�len Sonuçlar kanser gel�ş�m�ne neden olan ep�genet�k mekan�zmalarının daha �y� anlaşılmasına 

olanak sağlamıştır. Bunun da doğal b�r sonucu olarak hedefe yönel�k tedav� stratej�ler�nde yen� ajanların gel�şt�r�lmes�ne 

yönel�k araştırmaların sayısında d�kkat çek�c� b�r artışa neden olmuştur. Ancak unutulmaması gereken en öneml� nokta 

kanser ve ep�genet�k mod�fikasyonlar konusunda aydınlatılamayan b�rçok konunun hala mevcut olduğudur. Bu konuların 

aydınlatılması, kanserl� b�reyler�n erken tanı alab�lmes�ne, uygun genet�k danışmanlık ver�leb�lmes�ne ve hedefe yönel�k, 

yan etk� profil� daha düşük yen� ajanların gel�şt�r�lmes�ne büyük katkı sağlayacaktır. 
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�nh�b�törler�d�r. Nükleoz�dler DNA’nın yapısına katılarak DNMT’ler �le etk�leşerek h�pomet�lasyona neden olmaktadır [50]. 

Nükleoz�d kaynaklı DNMT �nh�b�törler�n�n, oral b�yoyararlanım eks�kl�ğ�, kısa yarı ömür, dar terapöt�k pencere ve seç�c� 

olmayan DNMT �nh�b�syonu g�b� dezavantajları bulunmaktadır [6].

Genom düzenleme, b�r organ�zmanın DNA’sını değ�şt�reb�lme olanağı veren b�r grup teknoloj�d�r. Bu teknoloj�lerden 

CRISPR/Cas9 s�stem� son yıllarda çok d�kkat çeken b�r s�stemd�r. Bu s�stem�n, çeş�tl� mal�gn�teler ve anormal met�lasyon �le 

karakter�ze hastalıkların tedav�s�nde kullanılab�leceğ� düşünülmekted�r [3].

3. Sonuç

Ep�genet�k mod�fikasyonlar ortaya çıkış mekan�zmaları ve neden oldukları pek çok farklı kl�n�k ant�te neden� �le son 

derece �lg� çek�c� b�r konudur. B�rçok kanser türü �le ep�genet�k mod�fikasyonlar arasında �l�şk� olduğunun ortaya konulmuş 

olması bu konuya araştırmacıların d�kkat�n�n daha fazla yoğunlaşmasına neden olmuştur. Kanser ve ep�genet�k merkezl� 

çalışmalardan elde ed�len Sonuçlar kanser gel�ş�m�ne neden olan ep�genet�k mekan�zmalarının daha �y� anlaşılmasına 

olanak sağlamıştır. Bunun da doğal b�r sonucu olarak hedefe yönel�k tedav� stratej�ler�nde yen� ajanların gel�şt�r�lmes�ne 

yönel�k araştırmaların sayısında d�kkat çek�c� b�r artışa neden olmuştur. Ancak unutulmaması gereken en öneml� nokta 

kanser ve ep�genet�k mod�fikasyonlar konusunda aydınlatılamayan b�rçok konunun hala mevcut olduğudur. Bu konuların 

aydınlatılması, kanserl� b�reyler�n erken tanı alab�lmes�ne, uygun genet�k danışmanlık ver�leb�lmes�ne ve hedefe yönel�k, 

yan etk� profil� daha düşük yen� ajanların gel�şt�r�lmes�ne büyük katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET

Kanser, hücreler�n metabol�k ve davranışsal değ�ş�kl�klere uğradığı, aşırı ve zamansız b�r şek�lde çoğalmalarına 

neden olan çok aşamalı b�r süreçt�r. Bu değ�ş�kl�kler, hücre çoğalmasını ve ömrünü kontrol eden mekan�zmalarda, komşu 

hücrelerle �l�şk�lerde ve bağışıklık s�stem�nden kaçma kapas�tes�nde değ�ş�kl�klerle ortaya çıkar. Kansere yol açan 

mod�fikasyonlar, DNA sekansını mod�fiye eden genet�k değ�ş�kl�kler� �çer�r. Hücre programını değ�şt�rmen�n b�r başka 

yolu, DNA'yı saran ve DNA'yı okuyan, kopyalayan ve tam�r eden mekan�zmalarının er�ş�m�n� düzenleyen kromat�n�n 

konformasyonunu değ�şt�rmekt�r. Bu değ�ş�kl�klere “ep�genet�k” den�r. İnsan genomunu oluşturan 21 000 gen arasından 

b�rkaç yüz tanes� genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�klerden sorumludur. Bu genler hücre bölünmes�n�, farklılaşmasını ve 

ömrünü düzenleyen gen ağlarının parçalarıdır. Genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n genom çapında anal�z� �ç�n kullanılan 

teknoloj�ler�n gel�şmes�yle b�rl�kte, her b�r kansere özgü değ�ş�kl�k modeller�n� de har�talama kapas�tes� artmıştır. Böylece 

moleküler tanıya dayalı k�ş�selleşt�r�lm�ş �laçlarda gel�şt�r�leb�lmekted�r. Kanser moleküler b�yoloj�s�ndek� gel�şmeler, 

kanserl� hücreler�n büyümes�n� engellemen�n yen� yollarını keşfederek; kanser kemoterap�s�n�n daha yen�, daha seç�c� ve 

daha az toks�k formlarını sağlamaktadır.

ABSTRACT

Cancer �s a mult�step process �n wh�ch cells undergo metabol�c and behav�oral changes, lead�ng them to prol�ferate 

�n an excess�ve and unt�mely way. These changes ar�se through mod�ficat�ons �n mechan�sms that control cell 

prol�ferat�on and l�fespan, relat�onsh�ps w�th ne�ghbor�ng cells, and capac�ty to escape the �mmune system. Cancer-

caus�ng mod�ficat�ons �nclude genet�c changes that mod�fy the DNA sequence. Another way to change the cell program �s 

to mod�fy the conformat�on of chromat�n, wh�ch encapsulates DNA and regulates �ts by DNA read�ng, copy�ng and repa�r 

mach�ner�es. Such changes are called ep�genet�cs. Among the 21 000 or so genes that const�tute the human genome, a 

few hundred are commonly targeted by genet�c or ep�genet�c changes. These genes are parts of gene networks that 

regulate cell d�v�s�on, d��erent�at�on and l�fespan. The capac�ty to map patterns of alterat�ons for each spec�fic cancer has 

�ncreased w�th the development of technolog�es for genome-w�de analys�s of genet�c and ep�genet�c changes. Thus, �t 

can be developed �n personal�zed drugs based on molecular d�agnos�s. Advances �n cancer molecular b�ology also 

�dent�fy new ways to �nh�b�t the growth of cancer cells; prov�des newer, more select�ve and less tox�c forms of cancer 

chemotherapy.

1. G�r�ş

Kanser, başlangıç aşamasında, gel�ş�m�nde ve Sonuçlanmasında hastadan hastaya oldukça değ�şkenl�k gösteren 

karmaşık b�r hastalıktır. Aynı heterojenl�k ve değ�şkenl�k, hücresel ve moleküler sev�yede de mevcuttur. Kanser, 
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konformasyonunu değ�şt�rmekt�r. Bu değ�ş�kl�klere “ep�genet�k” den�r. İnsan genomunu oluşturan 21 000 gen arasından 

b�rkaç yüz tanes� genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�klerden sorumludur. Bu genler hücre bölünmes�n�, farklılaşmasını ve 

ömrünü düzenleyen gen ağlarının parçalarıdır. Genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n genom çapında anal�z� �ç�n kullanılan 

teknoloj�ler�n gel�şmes�yle b�rl�kte, her b�r kansere özgü değ�ş�kl�k modeller�n� de har�talama kapas�tes� artmıştır. Böylece 

moleküler tanıya dayalı k�ş�selleşt�r�lm�ş �laçlarda gel�şt�r�leb�lmekted�r. Kanser moleküler b�yoloj�s�ndek� gel�şmeler, 

kanserl� hücreler�n büyümes�n� engellemen�n yen� yollarını keşfederek; kanser kemoterap�s�n�n daha yen�, daha seç�c� ve 

daha az toks�k formlarını sağlamaktadır.

ABSTRACT

Cancer �s a mult�step process �n wh�ch cells undergo metabol�c and behav�oral changes, lead�ng them to prol�ferate 

�n an excess�ve and unt�mely way. These changes ar�se through mod�ficat�ons �n mechan�sms that control cell 

prol�ferat�on and l�fespan, relat�onsh�ps w�th ne�ghbor�ng cells, and capac�ty to escape the �mmune system. Cancer-

caus�ng mod�ficat�ons �nclude genet�c changes that mod�fy the DNA sequence. Another way to change the cell program �s 

to mod�fy the conformat�on of chromat�n, wh�ch encapsulates DNA and regulates �ts by DNA read�ng, copy�ng and repa�r 

mach�ner�es. Such changes are called ep�genet�cs. Among the 21 000 or so genes that const�tute the human genome, a 

few hundred are commonly targeted by genet�c or ep�genet�c changes. These genes are parts of gene networks that 

regulate cell d�v�s�on, d��erent�at�on and l�fespan. The capac�ty to map patterns of alterat�ons for each spec�fic cancer has 

�ncreased w�th the development of technolog�es for genome-w�de analys�s of genet�c and ep�genet�c changes. Thus, �t 

can be developed �n personal�zed drugs based on molecular d�agnos�s. Advances �n cancer molecular b�ology also 

�dent�fy new ways to �nh�b�t the growth of cancer cells; prov�des newer, more select�ve and less tox�c forms of cancer 

chemotherapy.

1. G�r�ş

Kanser, başlangıç aşamasında, gel�ş�m�nde ve Sonuçlanmasında hastadan hastaya oldukça değ�şkenl�k gösteren 

karmaşık b�r hastalıktır. Aynı heterojenl�k ve değ�şkenl�k, hücresel ve moleküler sev�yede de mevcuttur. Kanser, 
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hücrelerde der�n metabol�k ve davranışsal değ�ş�kl�klere yol açan, hücreler�n aşırı ve zamansız şek�lde çoğalmalarına, 

bağışıklık s�stem� tarafından gözet�mden kaçmalarına ve n�hayet�nde metastazları oluşturmak �ç�n uzak dokuları �st�la 

etmeler�ne yol açan çok aşamalı b�r süreçt�r [Şek�l 1]. Bu değ�ş�kl�kler, hücre çoğalmasını ve ömrünü kontrol eden genet�k 

programlardak� farklılaşmalar, komşu hücrelerle olan �l�şk�ler ve bağışıklık s�stem�nden kaçma kapas�tes� �le ortaya çıkar. 

Bu �şlem, normal hücre büyümes�n� ve davranışını kontrol eden kurallara uymadıkları �ç�n “haydut” olarak 

n�telend�r�leb�lecek b�r serbestleşt�r�lm�ş hücre kütles�n�n oluşmasına neden olur. Böyle b�r k�tle uzun süre asemptomat�k 

olab�l�r. Ancak, zamanla; k�tlen�n konumuna, büyüklüğüne ve kanser hücreler�n�n organ�zma �ç�ndek� yayılımına bağlı 

olarak fizyoloj�k fonks�yonlar bozulab�l�r ve b�rçok bel�rt� ortaya çıkab�l�r[1].

 

2. Kanser Genler�

İnsan DNA'sının yaklaşık 21000 gen �çerd�ğ� düşünülmekted�r. Bu genler�n b�nlerces� (3000–5000) kars�nogenezde 

yer alan prote�nler� kodlamaktadır. İşlevsel olmayan b�r gen, kr�t�k b�r prote�n�n anormal düzeyde (çok fazla veya çok az) 

üret�lmes�ne, anormal b�r prote�n oluşumuna (fonks�yon kazancı veya fonks�yon kaybıyla) veya prote�n�n tamamen 

yokluğuna neden olab�lmekted�r. Örneğ�n, KRAS adlı b�r gendek� mutasyon, hücre zarının hemen �ç�nde bulunan küçük b�r 

prote�n�, hücre büyüme s�nyal�n� arttırıcı b�r prote�ne dönüştürmekted�r. Bu prote�n normalde hücre yüzey�ndek� büyüme 

faktörler� �ç�n reseptör görev� yapar ve hücre bölünmes�n� harekete geç�rmek �ç�n hücre çek�rdeğ�ne büyüme s�nyaller� 

gönderen moleküler s�stemler arasında b�r s�nyal aracı olarak 

çalışır. KRAS gen� mutant olduğunda,kodlanan prote�n, sürekl� 

b�r hücre bölünme s�nyal� üreten “açık” konumda kalmış b�r 

anahtar g�b� davranmaktadır. KRAS mutasyonları, kolorektal 

kanserler (vakaların% 30-40'ında) veya akc�ğer�n adenokars�-

nomları (% 20-30) g�b� b�rçok kanserde sık görülmekted�r. Böyle 

akt�f b�r gen, "onkojen" olarak adlandırılır çünkü hücre çoğalma-

sını desteklemekted�r. Buna karşılık, bazı genler �nakt�ve olduk-

larında kanser gel�ş�m�ne katkıda bulunmaktadır. Buna örnek 

olarak TP53 gen� ver�leb�l�r. Bu gen, uygunsuz hücre bölünmes�n� 

önlemek �ç�n doğal olarak “ac�l durum fren�” g�b� davranan b�r 

prote�n� kodlamaktadır. Bu gendek� mutasyon, gerekt�ğ�nde hücreler�n çoğalmasını durduracak prote�n� bozar. TP53'tek� 

mutasyonlar hemen hemen her kanser türünde bulunmaktadır[2]. İşlev kaybına bağlı olarak kanser gel�ş�m�ne neden 

olan böyle b�r gen, tümör baskılayıcı olarak adlandırılır, çünkü normal koşullarda akt�f ürünler� kanser büyümes�n� 

baskılamak �ç�n b�r fren görev� görmekted�r[Şek�l 2].İnsan kanserler�nde rol alan yaygın onkogenler ve tümör baskılayıcı 

genler Tablo1’de ver�lm�şt�r.

 

3. Genler Nasıl Bozuluyor?

Kanser DNA d�z�s�nde mutasyon den�len küçük değ�ş�kl�kler meydana geld�ğ�nde başlayab�l�r. Mutasyon da kodonu 

oluşturan üç bazdan b�r�n�n değ�ş�m� �le am�noas�t yapısının değ�şmes�ne neden olab�l�r. Bazı durumlarda bu küçük 

değ�ş�kl�kler prote�n�n akt�v�tes�n� dramat�k b�r şek�lde değ�şt�rmek �ç�n yeterl�yken bazen genomdan b�rkaç gen �çeren 

büyük b�r DNA parçasının kopması veya genom �ç�nde başka b�r yere geçmes�yle de mutasyonlar etk�ler�n� 

göstermekted�r. B�t�ş�k olmayan DNA segmentler�n�n kaynaşmasından yen� genler�n oluşması, anormal prote�nler�n 

sentez�ne yol açab�lmekted�r.Bu değ�ş�kl�klere, boyutları ne olursa olsun, “genet�k değ�ş�kl�kler” veya “mutasyonlar” 

den�r. Bu değ�ş�kl�kler kanser hücreler�n�n DNA’sı d�z�lenerek tesp�t ed�leb�l�r.DNA'nın okunma ve kopyalanma şekl� kr�t�k 

b�r şek�lde DNA'nın sıkıştırılma, paketlenme ve organ�ze ed�lme şekl�ne bağlıdır. DNA üzer�nde “kapalı” (düzenleme ve 

kopyalama �ç�n k�l�tl�) ve “açık” alanlar (hücren�n RNA ve prote�n üretmek �ç�n kopyalayab�leceğ�, okuyab�leceğ� ve 

kullanab�leceğ�) vardır. Bu nedenle, DNA mutasyonları dışında hücre programını değ�şt�rmen�n b�r başka yolu da, açık 

alanlarda bulunan genler� kapatmak veya kapalı alanlarda bulunanları açmak �ç�n DNA paketlenmes�n� değ�şt�rmekt�r. Bu 

değ�ş�kl�klere “ep�genet�k" den�r. Bu değ�ş�kl�kler�n tesp�t� sadece DNA d�z�l�m� �le değ�l, DNA’nın er�ş�leb�l�rl�ğ�n� ve 

okunab�l�rl�ğ�n� düzenleyen k�myasal mod�fikasyonların anal�z�n� de gerekt�r�r. Kanserdek� genet�k değ�ş�kl�kler�n rolü 60 

yıldan uzun b�r süred�r tanınmaktadır ve b�l�m �nsanlarıgünümüzde kanserde mutasyona uğramış olduğu kanıtlanmış 
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Şek�l 1. Çok Basamaklı Kars�nogenez Model� [4]
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Şek�l 2. Normal hücre bölünmes� ve tümör gel�ş�m�nde 
onkojenler�n rolü[4]

Tablo-1 İnsan kanserler�nde rol alan yaygın onkogenler ve tümör baskılayıcı genler

PDGF 

EGFR 

HER-2 yada 
ERBB2

RET 

KRAS

NRAS 

MYC1 

NMYC 

LMYC 

BCL2 

CCND1 yada
PRAD1 

CTNB1 

MDM2 

Trombos�t kaynaklı büyüme faktörünü kodları. 
Gl�omada rol alır.

Ep�dermal büyüme faktör reseptörünü kodlar. 
Gl�oblastom (bey�n kanser�) ve meme kanser�nde rol alır.

Büyüme faktörü reseptörünü kodlar. Meme, tükürük 
bez� ve yumurtalık kanserler�nde rol alır

Büyüme faktörü reseptörü kodları. T�ro�d 
kanser�nde rol oynar

Akc�ğer, yumurtalık, kolon ve pankreas 
kanserler�nde rol alır

Lösem�lerde rol alır

Lösem�ler, meme, m�de ve akc�ğer kanserler�nde 
rol alır

Nöroblastom (s�n�r hücres� kanser�) ve 
gl�oblastomda rol oynar

Akc�ğer kanser�nde rol oynar

Normalde hücre �nt�harını bloke eden b�r prote�n 
kodlar. Fol�külerB hücrel� lenfomada rol oynar

Hücre döngüsü saat�n�n b�r uyarıcı b�leşen� olan s�kl�n 
D1 kodlar. Meme, baş ve boyun kanserler�nde rol alır

Karac�ğer kanserler�nde rol oynayan beta-katen�n kodlar

P53 tümör baskılayıcı prote�n�n�n b�r antagon�st�n� kodlar. Sarkomlarda (bağ dokusu kanserler�) ve d�ğer kanserlerde rol alır.

APC 

DPC4 

NF-1 

NF-2

CDKN2A yada
MTS1

RB1

TP53

WT1

BRCA1

BRCA2

VHL

Kolon ve m�de kanserler�nde rol alır

Hücre bölünmes�n� engelleyen b�r s�nyal yolundak� b�r 
molekülü kodlar. Pankreas kanser�nde rol alır.

B�r uyarıcı (Ras) prote�n� �nh�be eden b�r prote�n� kodlar. 
Nörofibroma ve feokromos�tomada (per�fer�k s�n�r s�stem� 
kanserler�) ve m�yelo�d lösem�de rol alır.

Menenj�yom ve epend�moma (bey�n kanserler�) ve 
schwannoma (per�fer�k s�n�rler�n etrafını saran) da rol alır.

Hücre döngüsü saat�n�n b�r frenleme b�leşen� olan 
p16 prote�n� kodları. Çok çeş�tl� kanserlerde rol oynar

Hücre döngüsünün ana fren� olan pRB prote�n� kodlar. 
Ret�noblastom, kem�k, mesane, küçük hücrel� akc�ğer ve 
meme kanser�nde rol alır. 

W�lms'�n böbrek tümörü gel�ş�m�nde rol alır.

Meme ve over tümörü gel�ş�m�nde rol alır.

Meme kanser� tümörü gel�ş�m�nde rol alır.

Böbrek hücrel� kanser tümörü gel�ş�m�nde rol alır.

Hücre bölünmes�n� durdurab�len ve kend�ler�n� öldürmek 
�ç�n anormal hücreler� uyarab�len p53 prote�n�n� kodlar. 
Çok çeş�tl� kanserlerde rol oynar
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hücrelerde der�n metabol�k ve davranışsal değ�ş�kl�klere yol açan, hücreler�n aşırı ve zamansız şek�lde çoğalmalarına, 

bağışıklık s�stem� tarafından gözet�mden kaçmalarına ve n�hayet�nde metastazları oluşturmak �ç�n uzak dokuları �st�la 

etmeler�ne yol açan çok aşamalı b�r süreçt�r [Şek�l 1]. Bu değ�ş�kl�kler, hücre çoğalmasını ve ömrünü kontrol eden genet�k 

programlardak� farklılaşmalar, komşu hücrelerle olan �l�şk�ler ve bağışıklık s�stem�nden kaçma kapas�tes� �le ortaya çıkar. 

Bu �şlem, normal hücre büyümes�n� ve davranışını kontrol eden kurallara uymadıkları �ç�n “haydut” olarak 

n�telend�r�leb�lecek b�r serbestleşt�r�lm�ş hücre kütles�n�n oluşmasına neden olur. Böyle b�r k�tle uzun süre asemptomat�k 

olab�l�r. Ancak, zamanla; k�tlen�n konumuna, büyüklüğüne ve kanser hücreler�n�n organ�zma �ç�ndek� yayılımına bağlı 

olarak fizyoloj�k fonks�yonlar bozulab�l�r ve b�rçok bel�rt� ortaya çıkab�l�r[1].

 

2. Kanser Genler�

İnsan DNA'sının yaklaşık 21000 gen �çerd�ğ� düşünülmekted�r. Bu genler�n b�nlerces� (3000–5000) kars�nogenezde 

yer alan prote�nler� kodlamaktadır. İşlevsel olmayan b�r gen, kr�t�k b�r prote�n�n anormal düzeyde (çok fazla veya çok az) 

üret�lmes�ne, anormal b�r prote�n oluşumuna (fonks�yon kazancı veya fonks�yon kaybıyla) veya prote�n�n tamamen 

yokluğuna neden olab�lmekted�r. Örneğ�n, KRAS adlı b�r gendek� mutasyon, hücre zarının hemen �ç�nde bulunan küçük b�r 

prote�n�, hücre büyüme s�nyal�n� arttırıcı b�r prote�ne dönüştürmekted�r. Bu prote�n normalde hücre yüzey�ndek� büyüme 

faktörler� �ç�n reseptör görev� yapar ve hücre bölünmes�n� harekete geç�rmek �ç�n hücre çek�rdeğ�ne büyüme s�nyaller� 

gönderen moleküler s�stemler arasında b�r s�nyal aracı olarak 

çalışır. KRAS gen� mutant olduğunda,kodlanan prote�n, sürekl� 

b�r hücre bölünme s�nyal� üreten “açık” konumda kalmış b�r 

anahtar g�b� davranmaktadır. KRAS mutasyonları, kolorektal 

kanserler (vakaların% 30-40'ında) veya akc�ğer�n adenokars�-

nomları (% 20-30) g�b� b�rçok kanserde sık görülmekted�r. Böyle 

akt�f b�r gen, "onkojen" olarak adlandırılır çünkü hücre çoğalma-

sını desteklemekted�r. Buna karşılık, bazı genler �nakt�ve olduk-

larında kanser gel�ş�m�ne katkıda bulunmaktadır. Buna örnek 

olarak TP53 gen� ver�leb�l�r. Bu gen, uygunsuz hücre bölünmes�n� 

önlemek �ç�n doğal olarak “ac�l durum fren�” g�b� davranan b�r 

prote�n� kodlamaktadır. Bu gendek� mutasyon, gerekt�ğ�nde hücreler�n çoğalmasını durduracak prote�n� bozar. TP53'tek� 

mutasyonlar hemen hemen her kanser türünde bulunmaktadır[2]. İşlev kaybına bağlı olarak kanser gel�ş�m�ne neden 

olan böyle b�r gen, tümör baskılayıcı olarak adlandırılır, çünkü normal koşullarda akt�f ürünler� kanser büyümes�n� 

baskılamak �ç�n b�r fren görev� görmekted�r[Şek�l 2].İnsan kanserler�nde rol alan yaygın onkogenler ve tümör baskılayıcı 

genler Tablo1’de ver�lm�şt�r.

 

3. Genler Nasıl Bozuluyor?

Kanser DNA d�z�s�nde mutasyon den�len küçük değ�ş�kl�kler meydana geld�ğ�nde başlayab�l�r. Mutasyon da kodonu 

oluşturan üç bazdan b�r�n�n değ�ş�m� �le am�noas�t yapısının değ�şmes�ne neden olab�l�r. Bazı durumlarda bu küçük 

değ�ş�kl�kler prote�n�n akt�v�tes�n� dramat�k b�r şek�lde değ�şt�rmek �ç�n yeterl�yken bazen genomdan b�rkaç gen �çeren 

büyük b�r DNA parçasının kopması veya genom �ç�nde başka b�r yere geçmes�yle de mutasyonlar etk�ler�n� 

göstermekted�r. B�t�ş�k olmayan DNA segmentler�n�n kaynaşmasından yen� genler�n oluşması, anormal prote�nler�n 

sentez�ne yol açab�lmekted�r.Bu değ�ş�kl�klere, boyutları ne olursa olsun, “genet�k değ�ş�kl�kler” veya “mutasyonlar” 

den�r. Bu değ�ş�kl�kler kanser hücreler�n�n DNA’sı d�z�lenerek tesp�t ed�leb�l�r.DNA'nın okunma ve kopyalanma şekl� kr�t�k 

b�r şek�lde DNA'nın sıkıştırılma, paketlenme ve organ�ze ed�lme şekl�ne bağlıdır. DNA üzer�nde “kapalı” (düzenleme ve 

kopyalama �ç�n k�l�tl�) ve “açık” alanlar (hücren�n RNA ve prote�n üretmek �ç�n kopyalayab�leceğ�, okuyab�leceğ� ve 

kullanab�leceğ�) vardır. Bu nedenle, DNA mutasyonları dışında hücre programını değ�şt�rmen�n b�r başka yolu da, açık 

alanlarda bulunan genler� kapatmak veya kapalı alanlarda bulunanları açmak �ç�n DNA paketlenmes�n� değ�şt�rmekt�r. Bu 

değ�ş�kl�klere “ep�genet�k" den�r. Bu değ�ş�kl�kler�n tesp�t� sadece DNA d�z�l�m� �le değ�l, DNA’nın er�ş�leb�l�rl�ğ�n� ve 

okunab�l�rl�ğ�n� düzenleyen k�myasal mod�fikasyonların anal�z�n� de gerekt�r�r. Kanserdek� genet�k değ�ş�kl�kler�n rolü 60 

yıldan uzun b�r süred�r tanınmaktadır ve b�l�m �nsanlarıgünümüzde kanserde mutasyona uğramış olduğu kanıtlanmış 
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Şek�l 2. Normal hücre bölünmes� ve tümör gel�ş�m�nde 
onkojenler�n rolü[4]

Tablo-1 İnsan kanserler�nde rol alan yaygın onkogenler ve tümör baskılayıcı genler

PDGF 

EGFR 

HER-2 yada 
ERBB2

RET 

KRAS

NRAS 

MYC1 

NMYC 

LMYC 

BCL2 

CCND1 yada
PRAD1 

CTNB1 

MDM2 

Trombos�t kaynaklı büyüme faktörünü kodları. 
Gl�omada rol alır.

Ep�dermal büyüme faktör reseptörünü kodlar. 
Gl�oblastom (bey�n kanser�) ve meme kanser�nde rol alır.

Büyüme faktörü reseptörünü kodlar. Meme, tükürük 
bez� ve yumurtalık kanserler�nde rol alır

Büyüme faktörü reseptörü kodları. T�ro�d 
kanser�nde rol oynar

Akc�ğer, yumurtalık, kolon ve pankreas 
kanserler�nde rol alır

Lösem�lerde rol alır

Lösem�ler, meme, m�de ve akc�ğer kanserler�nde 
rol alır

Nöroblastom (s�n�r hücres� kanser�) ve 
gl�oblastomda rol oynar

Akc�ğer kanser�nde rol oynar

Normalde hücre �nt�harını bloke eden b�r prote�n 
kodlar. Fol�külerB hücrel� lenfomada rol oynar

Hücre döngüsü saat�n�n b�r uyarıcı b�leşen� olan s�kl�n 
D1 kodlar. Meme, baş ve boyun kanserler�nde rol alır

Karac�ğer kanserler�nde rol oynayan beta-katen�n kodlar

P53 tümör baskılayıcı prote�n�n�n b�r antagon�st�n� kodlar. Sarkomlarda (bağ dokusu kanserler�) ve d�ğer kanserlerde rol alır.

APC 

DPC4 

NF-1 

NF-2

CDKN2A yada
MTS1

RB1

TP53

WT1

BRCA1

BRCA2

VHL

Kolon ve m�de kanserler�nde rol alır

Hücre bölünmes�n� engelleyen b�r s�nyal yolundak� b�r 
molekülü kodlar. Pankreas kanser�nde rol alır.

B�r uyarıcı (Ras) prote�n� �nh�be eden b�r prote�n� kodlar. 
Nörofibroma ve feokromos�tomada (per�fer�k s�n�r s�stem� 
kanserler�) ve m�yelo�d lösem�de rol alır.

Menenj�yom ve epend�moma (bey�n kanserler�) ve 
schwannoma (per�fer�k s�n�rler�n etrafını saran) da rol alır.

Hücre döngüsü saat�n�n b�r frenleme b�leşen� olan 
p16 prote�n� kodları. Çok çeş�tl� kanserlerde rol oynar

Hücre döngüsünün ana fren� olan pRB prote�n� kodlar. 
Ret�noblastom, kem�k, mesane, küçük hücrel� akc�ğer ve 
meme kanser�nde rol alır. 

W�lms'�n böbrek tümörü gel�ş�m�nde rol alır.

Meme ve over tümörü gel�ş�m�nde rol alır.

Meme kanser� tümörü gel�ş�m�nde rol alır.

Böbrek hücrel� kanser tümörü gel�ş�m�nde rol alır.

Hücre bölünmes�n� durdurab�len ve kend�ler�n� öldürmek 
�ç�n anormal hücreler� uyarab�len p53 prote�n�n� kodlar. 
Çok çeş�tl� kanserlerde rol oynar
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uzun b�r gen kataloğu oluşturmuşlardır. Buna karşılık, ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n rolü n�speten yakın b�r zamanda 

tanınmıştır. Kanser mekan�zmalarını tar�f ederken, genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler, aynı madalyonun �k� yüzü olarak 

b�rl�kte ele alınmalıdır. B�rb�rler�ne tepk� ver�rler ve bel�rl� b�r hücren�n b�r kanser hücres�n�n özell�kler�n� nasıl aşamalı 

olarak kazanacağını bel�rleyen sıralı değ�ş�kl�kler�n yollarını oluşturarak b�rb�rler�n� etk�lerler. Hem genet�k hem de 

ep�genet�k değ�ş�kl�kler, �nsan kanser�nde evrensel olarak mevcuttur. Bölünen hücreler bu değ�ş�kl�kler� yen� hücre 

nes�ller�ne aktarab�l�rler. Bozulan ep�genet�k durumlar,genet�k değ�ş�kl�kler tarafından �ndüklenenler �le eşdeğer 

fonks�yonel Sonuçlara neden olab�l�r[3].

Genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n nedenler� çoktur. Genom üç m�lyar baz ç�ft� �çer�r ve herhang� b�r molekül veya 

vücuttaher b�r� çeş�tl� k�myasal, fiz�ksel veya toks�koloj�k ajanlarla reaks�yona sokularak mod�fiye ed�leb�l�r. Örneğ�n, 

kars�nojen olarak sınıflandırılan b�r d�z� k�myasal,DNA bazlarının kodlama d�z�s�ne saldırab�l�r, bunlara bağlanab�l�r ve 

değ�ş�kl�klere neden olab�l�r. UV ışınları b�r d�p�r�m�d�n d�mer oluşturmak üzere b�t�ş�k s�toz�nler� b�rb�r�ne bağlayarak t�p�k 

değ�ş�kl�kler oluşturab�l�r. Oluşan bu değ�ş�kl�kler c�lt kanser� oluşumunda öneml� b�r rol almaktadır. İyonlaştırıcı 

radyasyonlar, tek veya ç�ft DNA �pl�k kopmalarını �ndükler. B�r hücren�n her bölünmes�nde, üç m�lyar baz DNA ç�ft�n�n 

mükemmel b�r kopyasını çıkarması gerek�r. Bu �şlem kes�nl�kle ayrıntılı DNA kanıtokuma ve tam�r s�stemler� tarafından 

kontrol ed�l�r. Bununla b�rl�kte, hatalar oluşab�l�r ve onarılamayab�l�r. Eğer böyle b�r kusur kanserde rol oynayan b�r gende 

meydana gel�r ve gen�n özell�ğ� bozulursa; bu koşullar altında hücre, kötü huylu b�r tümörün b�r parçası olmaya adaydır[4].

4. B�r Hücren�n Kanser Hücres� Hal�ne Gelmes� İç�n Ne Gerek�r?

B�rçok bakımdan, b�r kanser hücres�, hücre topluluğunun yaşamını düzenleyen yasa ve kuralları aşan, bu sayede 

bağımsız olan b�r hücred�r.Bunu yaparken, kanser hücreler� organ�zmanın savunma s�stemler�ne uyum sağlamak ve 

bunlarla mücadele etmek ve aşamalı olarak saldırgan, �st�lacı b�r davranış serg�lemek �ç�n çaba göster�r. Kanser hücreler� 

vücutta dolaşab�l�r vebazı organlara metastaz yapab�l�rler. Metastat�k kanser hücreler�, kend�ler�n� s�totoks�k �laçlar veya 

radyasyon tedav�ler� dah�l olmak üzere b�rçok öldürme g�r�ş�m�ne d�rençl� hale get�recek şek�lde yen� koşullara adapte 

olab�l�r. Kanser hücreler�n�n hala sınırlı b�r adapt�f kapas�teye sah�p olduğu ve bu nedenle tedav�n�n etk�ler�n� 

atlayamadığı b�r zaman d�l�m�n�n olduğu b�l�nmekted�r. Çoğu kanser�n erken aşamada en �y� şek�lde tedav� ed�lmes�n�n 

neden� budur. Son deneysel çalışmalar, tamamen kanserl� b�r hücre gel�şt�rmek �ç�n gereken m�n�mum adım sayısını 

bel�rlem�şt�r. Bunun �ç�n üç temel kural �hlal ed�lmel�d�r. Bunlardan b�r�nc�s�, hücreler�n yalnızca uygun s�nyaller� 

aldıklarında bölünmeye devam etmeler� gerekt�ğ� kuralının �hlal�d�r. Bu kuralı ç�ğnemek �ç�n hücren�n, b�r hormon veya 

büyüme faktörü tarafından uyarıldığında, normal olarak devreye g�ren hücre bölünmes�n� kalıcı olarak akt�ve etmes� 

gerek�r. İk�nc� kural, stresl� veya uygunsuz şartlarla karşı karşıya kaldıklarında, hücreler�n DNA repl�kasyonunun genler�n 

zarar göreb�leceğ� durumlarda �lerlemes�ne �z�n vermek yer�ne kend� kend�n� yok etme programlarını etk�nleşt�rmes�d�r. 

Bu otomat�k �mha programlarını atlamak �ç�n, hücren�n normalde anormal veya aşırı hücre bölünmes�n� önleyen güvenl�k 

frenler�nden kurtulması gerek�r. Bu frenler �k� ana gen, RB1 (aynı zamanda Ret�noblastoma gen� olarak da adlandırılır) ve 

TP53 (p53 prote�n� üreten, normal olarak hücreler�n ortamları bozulduğunda hücreler�n bölünmes�n� önleyen b�r stres 

sensörü) tarafından kontrol ed�l�r. Bu �k� fren mutasyonla kaldırıldığında, hücreler sadece bölünmekle kalmayıp aynı 

zamanda programlanmış hücre ölümüne g�rmekten de kaçınırlar, böylece b�r tümör kütles�n�n oluşumunu sağlarlar. 

Üçüncü kural, normal hücreler�n yalnızca sınırlı ve sab�t b�r sayıda bölünmes�n� bel�rler. Başka b�r dey�şle, hücreler, 

DNA'larını önceden tanımlanmış sayıda turun ötes�nde çoğaltmasını önleyen b�r “bölme sayacı”na sah�pt�r. Normal 

hücreler, telomer adı ver�len her b�r kromozomun ucundak� bel�rl� b�r yapı neden�yle, sadece sınırlı sayıda bölüneb�l�r. 

Telomer, hücre her bölündüğünde aşınan küçük DNA d�z�s� tekrarlarından oluşur. Tüm tekrarlar g�tt�ğ�nde, hücre artık 

bölünemez ve yaşlanan b�r hücre hal�ne gel�r. Kanser hücres�nde, telomeraz adı ver�len b�r enz�m�n akt�vasyonu, 

kromozomların sonunda yen� tekrarların eklenmes�ne �z�n ver�r, böylece hücren�n, sürekl� olarak bölünmes�ne de �z�n 

verm�ş olur. Bu süreç b�r tür “kalıcı hücre gençl�ğ�” ed�n�lmes�ne eşdeğerd�r.

Bu üç fonks�yonel değ�ş�kl�k, hücren�n kanserl� olması �ç�n yeterl�d�r. Ancak moleküler sev�yede bu bas�t b�r �şlem 

değ�ld�r. Ayrı ayrı ele alındığında, bu değ�ş�kl�kler�n her b�r� normal hücre fonks�yonunu bozab�l�r ve anormal hücreler� 

ortadan kaldıran “hücre �nt�harı” türü olan apoptoz den�len b�r �şlem �le onu tahr�p edeb�l�r. Dolayısıyla, b�r kanser 

hücres�n�n temel problem�, bütün bu değ�ş�kl�kler� koord�nel� b�r şek�lde yapmaktır. Burası hem genet�k duyarlılığın hem 

de çevresel değ�ş�kl�kler�n öneml� b�r rol oynadığı yerd�r. Genet�k duyarlılık, bazı k�ş�ler�n normal hücreler�nde hızlı 

değ�ş�kl�kler yapmak �ç�n daha büyük b�r kapas�te sağlayab�l�r ve böylece tek b�r hücrede eşzamanlı olarak ortaya çıkma 

�ht�mal�n� artırab�l�r. Çevresel değ�ş�kl�kler, rahatsız ed�c� koşullarda normal hücrelere göre daha zayıf görünen anormal 

hücreler�n hayatta kalmasını sağlamak �ç�n doğal seleks�yon görev� göreb�l�r. Bu nedenle kanser hem genet�k hem de 

çevresel değ�ş�kl�kler�n öneml� roller oynadığı b�r hastalıktır. Moleküler bakış açısından, bu roller ayrılamaz[1,5].

Kanser hücreler�nde normal hücrelerden farklı olarak �zlenen özell�kler� 10 başlıkta toplamak mümkündür:

1.  Bağımsız çoğalab�lme

2.  Kontrolsüz çoğalma

3.  Genet�k kararsızlık

4.  Hücre ölümüne d�renç

5.  Ölümsüzlük

6.  Enerj� metabol�zması farklılaşması

7.  Anj�yogenez

8.  İnvazyon ve metastaz

9.  İmmün s�stemden kaçış

10.  İnflammatuarm�kro çevre

Kanserde �zlenen bu değ�ş�kl�klerden �lk altısı kanser hücres� düzey�nde gerçekleş�rken d�ğer dört özell�k �se kanser 

hücres� �le b�rl�kte bu hücren�n yerleşt�ğ� dokuları ve kanser gel�şt�kten sonra kanser hücreler�n�n oluşturduğu 

m�kroçevrede gel�şmekted�r. Bu özell�klere sah�p olan hücreler�n çoğalması �le kanser hastalığı ortaya çıkar.

5. Kanser Kutusu

İçsel çeş�tl�l�kler�ne rağmen, hücreler, hücre çoğalmasını ve ölümünü kontrol eden temel �şlemler�n yürütülmes�nde 

b�rl�kte çalışırlar. Sonuç olarak, organ bölges� veya hastalığın neden�ne bakılmaksızın b�rçok kanserde b�rkaç onkojen ve 

tümör baskılayıcı sıklıkla ortaktır[Tablo 1]. Bu genler�n ürünler�, hücre çoğalmasını, farklılaşmasını ve hayatta kalmasını 

kontrol etmek �ç�n b�rl�kte çalışan faktörler ağının b�r parçasıdır. Herhang� b�r kanser hücres�nde değ�ş�kl�kler oluşturan 

genler�n ve süreçler�n çek�rdek ağına “Kanser kutusu” den�lmekted�r. Bu kanser kutusu üç ana s�nyal �şlem�nden oluşur. 

Bunlardan �k�s�, büyümey� teşv�k eden süreçlerd�r d�ğer� �se büyümey� baskılayan b�r mekan�zmadır. Büyümey� teşv�k 

ed�c� �şlemlerden b�r�, ana efektörü olarak Beta-Katen�n adı ver�len b�r prote�n kullanır. Bu prote�n�n, hücre-hücre 

bağlantılarını sağlamak ve hücre zarının �ç yüzüne yerleşerek hücre-�ç� l�f �skelet�n�n b�r b�leşen� olmak g�b� b�rkaç rolü 

vardır. Beta-Katen�n'� ş�freleyen gen: CTNNB1, çeş�tl� ep�telyal kanserler�n (örneğ�n akc�ğer, meme, karac�ğer veya kolon 

kanserler�)% 10 �la% 20's�nde mutasyonla bozulur. SBu süreçte  yer alan d�ğer genler APC (genell�kle kolon kanser�nde 

mutasyona uğrar), MYC ve CCND1'd�r (s�kl�n D1'� kodlar). Kanser kutusunda yer alan d�ğer s�nyalleşme sürec�, hücre 

zarının her �k� yanında uzanan b�r prote�n olan EGFR (ep�dermal büyüme faktörü reseptörü) g�b� hücre yüzey� 

reseptörler�n� �çer�r. EGFR hücre dışında, kan dolaşımında veya hücreler arası alanlarda mevcut büyüme faktörler�n� 

yakalar. Hücre �ç�nde, reseptör b�r büyüme faktörü bağladığında t�roz�nk�naz enz�m�n�n akt�vasyonunu sağlar. Akt�ve olan 

t�roz�nk�naz daha sonra KRAS gen�n�n ürünü g�b�, yükselen moleküller boyunca yayılan z�nc�r reaks�yonuna benzer şek�lde 

hücre �ç� s�nyaller kaskadı başlatır. Bu s�nyaller�n n�ha� etk�s�, hücre döngüsünün �lerlemes�n� st�müle ederek hücre 
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uzun b�r gen kataloğu oluşturmuşlardır. Buna karşılık, ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n rolü n�speten yakın b�r zamanda 

tanınmıştır. Kanser mekan�zmalarını tar�f ederken, genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler, aynı madalyonun �k� yüzü olarak 

b�rl�kte ele alınmalıdır. B�rb�rler�ne tepk� ver�rler ve bel�rl� b�r hücren�n b�r kanser hücres�n�n özell�kler�n� nasıl aşamalı 

olarak kazanacağını bel�rleyen sıralı değ�ş�kl�kler�n yollarını oluşturarak b�rb�rler�n� etk�lerler. Hem genet�k hem de 

ep�genet�k değ�ş�kl�kler, �nsan kanser�nde evrensel olarak mevcuttur. Bölünen hücreler bu değ�ş�kl�kler� yen� hücre 

nes�ller�ne aktarab�l�rler. Bozulan ep�genet�k durumlar,genet�k değ�ş�kl�kler tarafından �ndüklenenler �le eşdeğer 

fonks�yonel Sonuçlara neden olab�l�r[3].

Genet�k ve ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n nedenler� çoktur. Genom üç m�lyar baz ç�ft� �çer�r ve herhang� b�r molekül veya 

vücuttaher b�r� çeş�tl� k�myasal, fiz�ksel veya toks�koloj�k ajanlarla reaks�yona sokularak mod�fiye ed�leb�l�r. Örneğ�n, 

kars�nojen olarak sınıflandırılan b�r d�z� k�myasal,DNA bazlarının kodlama d�z�s�ne saldırab�l�r, bunlara bağlanab�l�r ve 

değ�ş�kl�klere neden olab�l�r. UV ışınları b�r d�p�r�m�d�n d�mer oluşturmak üzere b�t�ş�k s�toz�nler� b�rb�r�ne bağlayarak t�p�k 

değ�ş�kl�kler oluşturab�l�r. Oluşan bu değ�ş�kl�kler c�lt kanser� oluşumunda öneml� b�r rol almaktadır. İyonlaştırıcı 

radyasyonlar, tek veya ç�ft DNA �pl�k kopmalarını �ndükler. B�r hücren�n her bölünmes�nde, üç m�lyar baz DNA ç�ft�n�n 

mükemmel b�r kopyasını çıkarması gerek�r. Bu �şlem kes�nl�kle ayrıntılı DNA kanıtokuma ve tam�r s�stemler� tarafından 

kontrol ed�l�r. Bununla b�rl�kte, hatalar oluşab�l�r ve onarılamayab�l�r. Eğer böyle b�r kusur kanserde rol oynayan b�r gende 

meydana gel�r ve gen�n özell�ğ� bozulursa; bu koşullar altında hücre, kötü huylu b�r tümörün b�r parçası olmaya adaydır[4].

4. B�r Hücren�n Kanser Hücres� Hal�ne Gelmes� İç�n Ne Gerek�r?

B�rçok bakımdan, b�r kanser hücres�, hücre topluluğunun yaşamını düzenleyen yasa ve kuralları aşan, bu sayede 

bağımsız olan b�r hücred�r.Bunu yaparken, kanser hücreler� organ�zmanın savunma s�stemler�ne uyum sağlamak ve 

bunlarla mücadele etmek ve aşamalı olarak saldırgan, �st�lacı b�r davranış serg�lemek �ç�n çaba göster�r. Kanser hücreler� 

vücutta dolaşab�l�r vebazı organlara metastaz yapab�l�rler. Metastat�k kanser hücreler�, kend�ler�n� s�totoks�k �laçlar veya 

radyasyon tedav�ler� dah�l olmak üzere b�rçok öldürme g�r�ş�m�ne d�rençl� hale get�recek şek�lde yen� koşullara adapte 

olab�l�r. Kanser hücreler�n�n hala sınırlı b�r adapt�f kapas�teye sah�p olduğu ve bu nedenle tedav�n�n etk�ler�n� 

atlayamadığı b�r zaman d�l�m�n�n olduğu b�l�nmekted�r. Çoğu kanser�n erken aşamada en �y� şek�lde tedav� ed�lmes�n�n 

neden� budur. Son deneysel çalışmalar, tamamen kanserl� b�r hücre gel�şt�rmek �ç�n gereken m�n�mum adım sayısını 

bel�rlem�şt�r. Bunun �ç�n üç temel kural �hlal ed�lmel�d�r. Bunlardan b�r�nc�s�, hücreler�n yalnızca uygun s�nyaller� 

aldıklarında bölünmeye devam etmeler� gerekt�ğ� kuralının �hlal�d�r. Bu kuralı ç�ğnemek �ç�n hücren�n, b�r hormon veya 

büyüme faktörü tarafından uyarıldığında, normal olarak devreye g�ren hücre bölünmes�n� kalıcı olarak akt�ve etmes� 

gerek�r. İk�nc� kural, stresl� veya uygunsuz şartlarla karşı karşıya kaldıklarında, hücreler�n DNA repl�kasyonunun genler�n 

zarar göreb�leceğ� durumlarda �lerlemes�ne �z�n vermek yer�ne kend� kend�n� yok etme programlarını etk�nleşt�rmes�d�r. 

Bu otomat�k �mha programlarını atlamak �ç�n, hücren�n normalde anormal veya aşırı hücre bölünmes�n� önleyen güvenl�k 

frenler�nden kurtulması gerek�r. Bu frenler �k� ana gen, RB1 (aynı zamanda Ret�noblastoma gen� olarak da adlandırılır) ve 

TP53 (p53 prote�n� üreten, normal olarak hücreler�n ortamları bozulduğunda hücreler�n bölünmes�n� önleyen b�r stres 

sensörü) tarafından kontrol ed�l�r. Bu �k� fren mutasyonla kaldırıldığında, hücreler sadece bölünmekle kalmayıp aynı 

zamanda programlanmış hücre ölümüne g�rmekten de kaçınırlar, böylece b�r tümör kütles�n�n oluşumunu sağlarlar. 

Üçüncü kural, normal hücreler�n yalnızca sınırlı ve sab�t b�r sayıda bölünmes�n� bel�rler. Başka b�r dey�şle, hücreler, 

DNA'larını önceden tanımlanmış sayıda turun ötes�nde çoğaltmasını önleyen b�r “bölme sayacı”na sah�pt�r. Normal 

hücreler, telomer adı ver�len her b�r kromozomun ucundak� bel�rl� b�r yapı neden�yle, sadece sınırlı sayıda bölüneb�l�r. 

Telomer, hücre her bölündüğünde aşınan küçük DNA d�z�s� tekrarlarından oluşur. Tüm tekrarlar g�tt�ğ�nde, hücre artık 

bölünemez ve yaşlanan b�r hücre hal�ne gel�r. Kanser hücres�nde, telomeraz adı ver�len b�r enz�m�n akt�vasyonu, 

kromozomların sonunda yen� tekrarların eklenmes�ne �z�n ver�r, böylece hücren�n, sürekl� olarak bölünmes�ne de �z�n 

verm�ş olur. Bu süreç b�r tür “kalıcı hücre gençl�ğ�” ed�n�lmes�ne eşdeğerd�r.

Bu üç fonks�yonel değ�ş�kl�k, hücren�n kanserl� olması �ç�n yeterl�d�r. Ancak moleküler sev�yede bu bas�t b�r �şlem 

değ�ld�r. Ayrı ayrı ele alındığında, bu değ�ş�kl�kler�n her b�r� normal hücre fonks�yonunu bozab�l�r ve anormal hücreler� 

ortadan kaldıran “hücre �nt�harı” türü olan apoptoz den�len b�r �şlem �le onu tahr�p edeb�l�r. Dolayısıyla, b�r kanser 

hücres�n�n temel problem�, bütün bu değ�ş�kl�kler� koord�nel� b�r şek�lde yapmaktır. Burası hem genet�k duyarlılığın hem 

de çevresel değ�ş�kl�kler�n öneml� b�r rol oynadığı yerd�r. Genet�k duyarlılık, bazı k�ş�ler�n normal hücreler�nde hızlı 

değ�ş�kl�kler yapmak �ç�n daha büyük b�r kapas�te sağlayab�l�r ve böylece tek b�r hücrede eşzamanlı olarak ortaya çıkma 

�ht�mal�n� artırab�l�r. Çevresel değ�ş�kl�kler, rahatsız ed�c� koşullarda normal hücrelere göre daha zayıf görünen anormal 

hücreler�n hayatta kalmasını sağlamak �ç�n doğal seleks�yon görev� göreb�l�r. Bu nedenle kanser hem genet�k hem de 

çevresel değ�ş�kl�kler�n öneml� roller oynadığı b�r hastalıktır. Moleküler bakış açısından, bu roller ayrılamaz[1,5].

Kanser hücreler�nde normal hücrelerden farklı olarak �zlenen özell�kler� 10 başlıkta toplamak mümkündür:

1.  Bağımsız çoğalab�lme

2.  Kontrolsüz çoğalma

3.  Genet�k kararsızlık

4.  Hücre ölümüne d�renç

5.  Ölümsüzlük

6.  Enerj� metabol�zması farklılaşması

7.  Anj�yogenez

8.  İnvazyon ve metastaz

9.  İmmün s�stemden kaçış

10.  İnflammatuarm�kro çevre

Kanserde �zlenen bu değ�ş�kl�klerden �lk altısı kanser hücres� düzey�nde gerçekleş�rken d�ğer dört özell�k �se kanser 

hücres� �le b�rl�kte bu hücren�n yerleşt�ğ� dokuları ve kanser gel�şt�kten sonra kanser hücreler�n�n oluşturduğu 

m�kroçevrede gel�şmekted�r. Bu özell�klere sah�p olan hücreler�n çoğalması �le kanser hastalığı ortaya çıkar.

5. Kanser Kutusu

İçsel çeş�tl�l�kler�ne rağmen, hücreler, hücre çoğalmasını ve ölümünü kontrol eden temel �şlemler�n yürütülmes�nde 

b�rl�kte çalışırlar. Sonuç olarak, organ bölges� veya hastalığın neden�ne bakılmaksızın b�rçok kanserde b�rkaç onkojen ve 

tümör baskılayıcı sıklıkla ortaktır[Tablo 1]. Bu genler�n ürünler�, hücre çoğalmasını, farklılaşmasını ve hayatta kalmasını 

kontrol etmek �ç�n b�rl�kte çalışan faktörler ağının b�r parçasıdır. Herhang� b�r kanser hücres�nde değ�ş�kl�kler oluşturan 

genler�n ve süreçler�n çek�rdek ağına “Kanser kutusu” den�lmekted�r. Bu kanser kutusu üç ana s�nyal �şlem�nden oluşur. 

Bunlardan �k�s�, büyümey� teşv�k eden süreçlerd�r d�ğer� �se büyümey� baskılayan b�r mekan�zmadır. Büyümey� teşv�k 

ed�c� �şlemlerden b�r�, ana efektörü olarak Beta-Katen�n adı ver�len b�r prote�n kullanır. Bu prote�n�n, hücre-hücre 

bağlantılarını sağlamak ve hücre zarının �ç yüzüne yerleşerek hücre-�ç� l�f �skelet�n�n b�r b�leşen� olmak g�b� b�rkaç rolü 

vardır. Beta-Katen�n'� ş�freleyen gen: CTNNB1, çeş�tl� ep�telyal kanserler�n (örneğ�n akc�ğer, meme, karac�ğer veya kolon 

kanserler�)% 10 �la% 20's�nde mutasyonla bozulur. SBu süreçte  yer alan d�ğer genler APC (genell�kle kolon kanser�nde 

mutasyona uğrar), MYC ve CCND1'd�r (s�kl�n D1'� kodlar). Kanser kutusunda yer alan d�ğer s�nyalleşme sürec�, hücre 

zarının her �k� yanında uzanan b�r prote�n olan EGFR (ep�dermal büyüme faktörü reseptörü) g�b� hücre yüzey� 

reseptörler�n� �çer�r. EGFR hücre dışında, kan dolaşımında veya hücreler arası alanlarda mevcut büyüme faktörler�n� 

yakalar. Hücre �ç�nde, reseptör b�r büyüme faktörü bağladığında t�roz�nk�naz enz�m�n�n akt�vasyonunu sağlar. Akt�ve olan 

t�roz�nk�naz daha sonra KRAS gen�n�n ürünü g�b�, yükselen moleküller boyunca yayılan z�nc�r reaks�yonuna benzer şek�lde 

hücre �ç� s�nyaller kaskadı başlatır. Bu s�nyaller�n n�ha� etk�s�, hücre döngüsünün �lerlemes�n� st�müle ederek hücre 
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çoğalmasını akt�ve etmekt�r. Bu s�nyaller� önlemek �ç�n, ana ant�-prol�ferat�f süreç TP53 gen� tarafından kontrol ed�l�r. 

TP53 gen�n�n ürünü olan p53 en �y� stres sensörüdür. Hücre DNA'sı hasar gördüğünde ve onarılmadığında, p53 bu 

anormall�ğ� algılar, çek�rdekte b�r�k�r ve çoğu zaman aynı anda çok sayıda ant�prol�ferat�f mekan�zmayı akt�ve eder. Bu 

ant�-prol�ferat�f mekan�zmalar, hücre döngüsü �lerlemes�n� bloke edeb�l�r (böylece daha önce tar�f ed�len �k� �şlem�n 

prol�ferat�f etk�ler�n� önleyeb�l�r), hücreler� farklılaşmaya �teb�l�r bunları prol�ferasyon yapmamış b�r duruma doğru �terek 

veya hücrey� apoptoz�s ‘e(hücren�n DNA ve d�ğer b�leşenler�n�n kend� kend�n� tahr�p etmes�ne neden olmak) 

götüreb�l�r[2,5].

Kanser kutusunun anahtarı, bu üç sürec�n b�rb�r�ne bağlanma b�ç�m�nde yatmaktadır. Ana bağlantı, kromozom 9'un 

kısa kolunun uzak ucunda bulunan çok özel b�r kromozomal lokus �le sağlanır. Bu lokus, CDKN2aadlı b�r gen �çer�r. Bu 

lokus tek b�r ortak am�no as�de sah�p olmayan �k� farklı prote�n�n sentez�n� yönlend�reb�l�r. Bunlardan b�r� p16 olarak 

adlandırılır ve hücre s�klusunun negat�f b�r düzenley�c�s�d�r. P16, CDK �nh�b�törler� olarak adlandırılan ve hücreler� daha 

yüksek b�r prol�ferasyon hızına sürükleyen enz�mler� (s�kl�ne bağlı k�nazlar) �nh�be eden faktörler a�les�ne a�tt�r. Bu 

enz�mler� bloke ederek, hücre bölünmes�n� önler ve hücre s�klusu durması adı ver�len b�r mekan�zmayı �ndükler. D�ğer� 

p14ARF (Alternat�f Okuma Çerçeves� �ç�n) olarak adlandırılır ve p53'ün akt�vasyonunu kontrol eder. Böylece, �k� ürünü 

sayes�nde bu tek gen, kanser kutusunun çeş�tl� b�leşenler� arasındak� bağlantıyı kontrol eder[1,4]. Bu nedenle, hemen 

hemen her kanserde CDKN2a gen�n�n çeş�tl� mekan�zmalarla değ�şmes� beklenmed�k değ�ld�r[Şek�l 3]. 

 Bu şek�l, b�rkaç gen�n kanser gel�ş�m�nde nasıl �şb�rl�ğ� 

yaptığını göstermekted�r. B�r hücren�n ömrünün 3 aşamasını 

göstermekted�r: Bölünme (üstte), Farklılaşma (solda) ve 

programlanmış hücre ölümü (sağda). Öneml� genler ve 

�şb�rl�kler� oklarla göster�lm�şt�r. Hücre yapışma s�nyaller�, 

betaCaten�n vasıtasıyla, hücre bölünmes� mak�nes�n�n RB1 

gen�nde (hücre döngüsünün b�r düzenley�c�s�) yakınsayan 

b�leşenler�ne doğru �let�l�r. Büyüme s�nyaller� ayrıca, t�roz�n 

k�naz akt�v�tes�ne sah�p hücre yüzey� reseptörler� (RTK) ve 

hücre �ç� ver�c�ler� (RAS) g�b� genler vasıtasıyla aynı kontrol 

noktalarına yakınlaşır. Şekl�n altında hücre bölünmes� 

kontrolünün evrensel “fren�” tems�l ed�l�r: p53 prote�n�. 

p53'ü ş�freleyen gen olan TP53, örneğ�n DNA'da baz 

değ�ş�kl�kler� üreten d�yet�n b�r maddes� olan aflatoks�n g�b� 

çevresel mutajenler�n hedefid�r. Bu mutasyon, fren etk�s�n� 

ortadan kaldırır ve kontrolsüz çoğalma sağlar.

6. Genet�k Değ�ş�kl�kler

Genet�k değ�ş�kl�kler kanser�n temel taşıdır. İnsan genomunun d�z�l�m� kanserlerdek� genet�k değ�ş�kl�kler�n 

tanımlanmasını mümkün kılmıştır. İnsan kanserler�n�n bazılarında yaklaşık 300 farklı gen�n mutasyona uğradığı 

göster�lm�şt�r. Hemen hemen her tür kanserde (“kanser kutusu” dah�l) 20 ya da 30 genl�k b�r l�sten�n sıklıkla mutasyona 

uğradığı görülmekted�r. Bu genler, hücre bölünmes� kontrolü �ç�n gerekl� çok temel fonks�yonları kontrol eden “ana 

genler” olarak görüleb�l�r. Kanser hücreler�nde mutasyonun tesp�t ed�lmes�, araştırma ve tedav� �ç�n öneml�d�r. İlk olarak, 

mutasyonlar kanser�n evr�m� hakkında b�lg� vereb�l�r ve kl�n�k olarak �lg�nç prognost�k veya pred�kt�f b�lg� sağlayab�l�r. 

İk�nc�s�, kansere katkıda bulunan �lk mutasyonlar, b�r lezyonun gel�şmes�nden önce meydana gel�r. Bu mutasyonları tesp�t 

etmek böylece erken kanser teşh�s�nde yardımcı olab�l�r. Son olarak, bazı durumlarda mutasyonlar, terapöt�k yanıtların �y� 

b�r gösterges� olab�l�r ve daha büyük başarı şansına sah�p olan tedav�ler�n seç�lmes�ne yardımcı olab�l�r. Bu, örneğ�n, h�ç 

s�gara �çmeyenlerde akc�ğer kanserler�n�n% 20–40'ında bulunan EGF reseptöründek� (EGFR) mutasyonlar �ç�n 

geçerl�d�r. Bu mutasyonlar, sab�t b�r hücre prol�ferasyon s�nyal� üreterek reseptörü yapısal olarak akt�fleşt�r�r. S�nyal, 

gefin�t�b (Iressa) veya erlot�n�b (Tarceva) g�b� küçük �nh�b�tör �laçlarla engelleneb�l�r. Bu �laçların EGFR mutasyonları olan 

hastalarda �lg�nç terapöt�k etk�ler� vardır, ancak d�ğer hastaların çoğunda zayıf etk�l�d�r. B�rçok kanser�n hücreler�, 

“Mutatör Fenot�p” olarak adlandırılan b�r özell�k olan normal hücrelere göre çok daha yüksek oranda mutasyonlar 

b�r�kt�r�r. Dönüştürülmüş hücreler�n bu özell�ğ�n�n kanser gel�ş�m� �ç�n olduğu kadar kanser tedav�ler�ne karşı d�renç 

gel�ş�m� �ç�n de kr�t�k olduğuna �nanılmaktadır [8]. Mutatör Fenot�p�, normalde DNA onarımını ve bütünlüğünü kontrol 

eden genlerdek� mutasyonların sonucudur. Bu tür mutasyonlara sah�p hücreler mutasyona neden olan DNA hasarını 

doğru şek�lde tam�r edemez hale gel�r ve bu nedenle mutasyonları normal hücrelerden çok daha yüksek b�r oranda 

b�r�kt�r�r. Mutatör Fenot�p�n�n altında yatan moleküler mekan�zmalar, DNA onarımı, gen transkr�ps�yonu, hücre döngüsü 

kontrolü ve hücre ölümündek� kusurları �çereb�l�r [1,5].

KAYNAKLAR

[1] MD Anderson Tıbb� Onkoloj�, Kantarj�an, Wol�, Koller; 2013 

[2] Merlo LM, Pepper JW, Re�d BJ, et al. (2006). Cancer as an evolut�onary and ecolog�cal process. NatRevCancer 6:924-935.

[3] Jones PA andBayl�n SB (2002). The fundamental role of ep�genet�c events �n cancer. NatRevGenet 3: 415-428.

[4] Akbulut Hakan, Kars�nogenez ve Metastaz B�yoloj�s�, 

 https://ac�kders.ankara.edu.tr/plug�nfile.php/55301/mod_resource/content/0/Kars�nogenezveMetastazB�yoloj�s�.pdf

[5] DeV�ta, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Pr�nc�ples&Pract�ce of Oncology (Cancer: Pr�nc�ples&Pract�ce, 2015

Bölünme

bCat EGFR

Hücre İç� 
Büyüme S�nyaller�

Myc Myc

Rb

p14ARF

p16INK

-

Farklılaşma Apop�toz�sp53

Mutasyon

-+

Hücre Dışı 
Büyüme S�nyaller�

Şek�l 3. Kanser Kutusu [2]

286   •   Kadr� Karaer Her Yönüyle Kanser   •   287



çoğalmasını akt�ve etmekt�r. Bu s�nyaller� önlemek �ç�n, ana ant�-prol�ferat�f süreç TP53 gen� tarafından kontrol ed�l�r. 

TP53 gen�n�n ürünü olan p53 en �y� stres sensörüdür. Hücre DNA'sı hasar gördüğünde ve onarılmadığında, p53 bu 

anormall�ğ� algılar, çek�rdekte b�r�k�r ve çoğu zaman aynı anda çok sayıda ant�prol�ferat�f mekan�zmayı akt�ve eder. Bu 

ant�-prol�ferat�f mekan�zmalar, hücre döngüsü �lerlemes�n� bloke edeb�l�r (böylece daha önce tar�f ed�len �k� �şlem�n 

prol�ferat�f etk�ler�n� önleyeb�l�r), hücreler� farklılaşmaya �teb�l�r bunları prol�ferasyon yapmamış b�r duruma doğru �terek 

veya hücrey� apoptoz�s ‘e(hücren�n DNA ve d�ğer b�leşenler�n�n kend� kend�n� tahr�p etmes�ne neden olmak) 

götüreb�l�r[2,5].

Kanser kutusunun anahtarı, bu üç sürec�n b�rb�r�ne bağlanma b�ç�m�nde yatmaktadır. Ana bağlantı, kromozom 9'un 

kısa kolunun uzak ucunda bulunan çok özel b�r kromozomal lokus �le sağlanır. Bu lokus, CDKN2aadlı b�r gen �çer�r. Bu 

lokus tek b�r ortak am�no as�de sah�p olmayan �k� farklı prote�n�n sentez�n� yönlend�reb�l�r. Bunlardan b�r� p16 olarak 

adlandırılır ve hücre s�klusunun negat�f b�r düzenley�c�s�d�r. P16, CDK �nh�b�törler� olarak adlandırılan ve hücreler� daha 

yüksek b�r prol�ferasyon hızına sürükleyen enz�mler� (s�kl�ne bağlı k�nazlar) �nh�be eden faktörler a�les�ne a�tt�r. Bu 

enz�mler� bloke ederek, hücre bölünmes�n� önler ve hücre s�klusu durması adı ver�len b�r mekan�zmayı �ndükler. D�ğer� 

p14ARF (Alternat�f Okuma Çerçeves� �ç�n) olarak adlandırılır ve p53'ün akt�vasyonunu kontrol eder. Böylece, �k� ürünü 

sayes�nde bu tek gen, kanser kutusunun çeş�tl� b�leşenler� arasındak� bağlantıyı kontrol eder[1,4]. Bu nedenle, hemen 

hemen her kanserde CDKN2a gen�n�n çeş�tl� mekan�zmalarla değ�şmes� beklenmed�k değ�ld�r[Şek�l 3]. 

 Bu şek�l, b�rkaç gen�n kanser gel�ş�m�nde nasıl �şb�rl�ğ� 

yaptığını göstermekted�r. B�r hücren�n ömrünün 3 aşamasını 

göstermekted�r: Bölünme (üstte), Farklılaşma (solda) ve 

programlanmış hücre ölümü (sağda). Öneml� genler ve 

�şb�rl�kler� oklarla göster�lm�şt�r. Hücre yapışma s�nyaller�, 

betaCaten�n vasıtasıyla, hücre bölünmes� mak�nes�n�n RB1 

gen�nde (hücre döngüsünün b�r düzenley�c�s�) yakınsayan 

b�leşenler�ne doğru �let�l�r. Büyüme s�nyaller� ayrıca, t�roz�n 

k�naz akt�v�tes�ne sah�p hücre yüzey� reseptörler� (RTK) ve 

hücre �ç� ver�c�ler� (RAS) g�b� genler vasıtasıyla aynı kontrol 

noktalarına yakınlaşır. Şekl�n altında hücre bölünmes� 

kontrolünün evrensel “fren�” tems�l ed�l�r: p53 prote�n�. 

p53'ü ş�freleyen gen olan TP53, örneğ�n DNA'da baz 

değ�ş�kl�kler� üreten d�yet�n b�r maddes� olan aflatoks�n g�b� 

çevresel mutajenler�n hedefid�r. Bu mutasyon, fren etk�s�n� 

ortadan kaldırır ve kontrolsüz çoğalma sağlar.

6. Genet�k Değ�ş�kl�kler

Genet�k değ�ş�kl�kler kanser�n temel taşıdır. İnsan genomunun d�z�l�m� kanserlerdek� genet�k değ�ş�kl�kler�n 

tanımlanmasını mümkün kılmıştır. İnsan kanserler�n�n bazılarında yaklaşık 300 farklı gen�n mutasyona uğradığı 

göster�lm�şt�r. Hemen hemen her tür kanserde (“kanser kutusu” dah�l) 20 ya da 30 genl�k b�r l�sten�n sıklıkla mutasyona 

uğradığı görülmekted�r. Bu genler, hücre bölünmes� kontrolü �ç�n gerekl� çok temel fonks�yonları kontrol eden “ana 

genler” olarak görüleb�l�r. Kanser hücreler�nde mutasyonun tesp�t ed�lmes�, araştırma ve tedav� �ç�n öneml�d�r. İlk olarak, 

mutasyonlar kanser�n evr�m� hakkında b�lg� vereb�l�r ve kl�n�k olarak �lg�nç prognost�k veya pred�kt�f b�lg� sağlayab�l�r. 

İk�nc�s�, kansere katkıda bulunan �lk mutasyonlar, b�r lezyonun gel�şmes�nden önce meydana gel�r. Bu mutasyonları tesp�t 

etmek böylece erken kanser teşh�s�nde yardımcı olab�l�r. Son olarak, bazı durumlarda mutasyonlar, terapöt�k yanıtların �y� 

b�r gösterges� olab�l�r ve daha büyük başarı şansına sah�p olan tedav�ler�n seç�lmes�ne yardımcı olab�l�r. Bu, örneğ�n, h�ç 

s�gara �çmeyenlerde akc�ğer kanserler�n�n% 20–40'ında bulunan EGF reseptöründek� (EGFR) mutasyonlar �ç�n 
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ÖZET

Kanser genet�k b�r hastalık olduğundan doğru b�r tanı, tedav� ve tak�p �ç�n kanser�n moleküler temeller�n� b�lmek 

önem taşımaktadır. Kan, tükürük, �drar ve BOS g�b� sol�d olmayan b�yoloj�k dokunun örneklenmes� ve �ncelenmes� l�k�t 

b�yops�n�n temel�n� oluşturur. Kolay, hızlı uygulanab�l�r ve tekrarlanab�l�r olması sayes�nde hızla kl�n�k uygulamalarda 

yer�n� almaktadır. L�k�t b�yops� tümör yükünü gözlemleme, tanı koyma, tedav� yanıtını değerlend�rme, tedav�y� 

gözlemleme, hedefl� tedav�lere d�renç ortaya çıktıysa bunu tesp�t etme, m�n�mal rez�düel hastalığı saptama, tümör 

heterojen�tes�n� değerlend�rme g�b� farklı kl�n�k süreçlerde kullanılab�l�r. Genell�kle dolaşımdak� kanser hücreler�, 

dolaşımdak� kanser DNA’sı, dolaşımdak� kanser RNA’sı ve eksozomlar �ncelen�r. qPCR, ddPCR, NGS g�b� yöntemler 

kullanılab�l�r. Özell�kle kanser hastalarının tedav�s�nde çok öneml� b�r yer teşk�l eden k�ş�ye özel tıp, l�k�t b�yops�yle daha 

rahat ulaşılab�l�r ve başarılab�l�r hale gelm�şt�r. İlerleyen yöntemler sayes�nde gelecekte kanser�n erken tanı, tedav�, tak�p 

ve prognoz aşamalarında kullanımı mümkün olacak olan l�k�t b�yops�, daha kal�tel� b�r hayat �mkanı sunacaktır. 

Anahtar Kel�meler: L�k�t b�yops�, dolaşımdak� tümör hücreler�(CTC), dolaşımdak� tümör DNA’sı(ctDNA), RNA, 

eksozom

ABSTRACT

Cancer �s a genet�c d�sease and �t �s �mportant to know the molecular bas�s of cancer for an accurate d�agnos�s, 

treatment and follow-up. Sampl�ng and exam�nat�on of non-sol�d b�olog�cal t�ssue such as blood, sal�va, ur�ne and CSF 

form the bas�s of l�qu�d b�opsy. Due to easy, fast, and reproduc�ble features, �t �s rap�dly be�ng used by cl�n�cal 

appl�cat�ons. L�qu�d b�opsy can be used �n d��erent cl�n�cal processes such as observ�ng tumor burden, d�agnos�ng, 

evaluat�ng treatment response, mon�tor�ng treatment, detect�ng res�stance to targeted therap�es, detect�ng m�n�mal 

res�dual d�sease, and evaluat�ng tumor heterogene�ty. Usually c�rculat�ng cancer cells, c�rculat�ng cancer DNA, 

c�rculat�ng cancer RNA and exosomes are stud�ed. Methods such as qPCR, ddPCR, NGS can be used. Part�cularly w�th 

l�qu�d b�opsy, prec�s�on med�c�ne has become more access�ble and ach�evable �n the treatment of cancer pat�ents. L�qu�d 

b�opsy, wh�ch w�ll be poss�ble �n the future for early d�agnos�s, treatment, follow-up and prognost�c stages of cancer, w�ll 

prov�de a better qual�ty of l�fe.
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1. G�r�ş

Dünyada ölümler�n en sık sebepler�nden b�r� kanserd�r [1]. Kanser genet�k b�r hastalıktır ve her kanser�n ayrı b�r 

genet�k profil� bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru b�r tanı, tedav� ve tak�p �ç�n kanser�n moleküler temeller�n� b�lmek önem 

taşımaktadır [2]. Günümüzde hızla popüler b�r konu hal�ne gelen hassas tıp veya k�ş�ye özel tıp (prec�s�on med�c�ne), 

beraber�nde b�rçok farklı yöntem�n gel�ş�m�ne de olanak sağlamaktadır. 
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2. Dolaşımdak� kanser hücreler� (CTC) 

Bütün kanser t�pler�nde kanda saptanab�l�rler ve bunların metastazla b�reb�r �l�şk�l� olduğu düşünülmekted�r [10]. İler� 

evre metastat�k kanser hastalarının kanlarında b�le seyrekt�rler. Her m�l�l�tre kan başına 0-10 CTC veya 106/107 

mononükleer hücrede 1 CTC oranında bulunurlar [11]. Hücreler mutasyonlar, translokasyonlar, heteroz�gos�te kaybı, gene 

ekspresyonu alternat�f uç b�rleşt�rme (spl�c�ng), prote�n ekspresyonu ve �laç duyarlılığı g�b� faktörler� saptamada daha 

kullanışlıdırlar. 

FDA tarafından şu anda metastat�k meme, kolorektal veya prostat kanser� olan hastaların �zlenmes�nde onaylanan 

tek s�stem CellSearch'tür (Janssen D�agnost�cs) [12]. CellSearch s�stem� �le yapılan �lk kl�n�k çalışmalar CTC'ler�n 

metastat�k meme, kolorektal, kastrasyona d�rençl� prostat kanser�, küçük hücrel� akc�ğer kanser� ve küçük hücrel� 

olmayan akc�ğer kanser�nde (NSCLC) zayıf prognoz �le açıkça �l�şk�l� olduğunu gösterm�şt�r. 

3. Dolaşımdak� kanser DNA’sı (ctDNA) 

Genell�kle apoptoz veya nekroz geç�ren tümör hücreler�nden dolaşıma salınırlar [5]. ctDNA, �nsan kanında 

saptanab�len toplam dolaşımdak� serbest DNA (cfDNA)'nın <% 0.1 �la 10'unu tems�l eder [11]. Dolaşımdak� cfDNA'nın yarı 

ömrü 16 dak�ka �le 2,5 saat arasındadır; bu gerçek zamanlı kanser� değerlend�reb�lme �mkânı sunar. Sağlıklı b�reylerde, 

cfDNA konsantrasyonları plazma �ç�nde 1 �le 10 ng / ml arasında değ�şme eğ�l�m�nded�r, kanser hastalarında çok daha 

yüksek sev�yelerded�r [13]. Dolaşımdak� cfDNA ve ctDNA da dah�l olmak üzere çoğu DNA fragmanı 150-200 baz uzun-

luğundadır [11]. Kan dolaşımında bulunan DNA fragmanlarının çoğunun kaynağının apoptoz olduğu düşünülmekted�r. 

Genell�kle ctDNA, cfDNA’ya göre daha küçük boyutlardadır [11]. 

Çoğunlukla tedav�ye yanıtı �zlemek, tedav� boyunca m�n�mal rez�düel hastalığı tesp�t etmek ve tedav� d�renc�n�n 

gel�ş�m�n� değerlend�rmek �ç�n kullanılır [3]. Erken teşh�se (yan� kansere bağlı semptomlar ortaya çıkmadan önce) olanak 

sağlayab�l�r [13, 14]. 

FDA, küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�nde (cobas® Mutat�on Testv2) EGFR mutasyonları �ç�n �lk ctDNA test�n� 

onayladı [15]. 

4. Eksozomlar

Hücreler arası �let�ş�mde öneml� b�r yer teşk�l ett�kler� �ç�n kanser ve �nflamasyon g�b� b�rçok fizyopatoloj�k olayda rol 

oynamaktadırlar [16]. Temel görevler� hücreler arasında akt�f moleküller� transfer etmekt�r. Kanserde �se hastaların çeş�tl� 

vücut sıvılarında (kan dâh�l) bulunab�len tümör kaynaklı materyal� tems�l eder. B�r hastanın tümöründek� prote�nler�, 

RNA'ları ve DNA'yı �çer�r. Kanserle �lg�l� özell�kler� gerçek zamanlı olarak araştırmayı sağlar. Rut�n kullanımı kısıtlı olmasına 

rağmen araştırma, aşılama, tedav� g�b� alanlarda kullanılmaktadır. 

5. Dolaşımdak� kanser RNA’sı 

Kanda b�rçok RNA türü bulunmaktadır. Dolaşımdak� m�RNA'lar (ct-m�RNA'lar), DNA g�b� dayanıklıdır. Prognoz, nüks 

tesp�t�, erken kanser tesp�t� g�b� aşamalarda yardımcı olmaktadırlar. M�r-375, prostatta kötü prognoz �le �l�şk�l�d�r [17]. 

L�k�t b�yops�yle sadece dolaşımdak� tümör DNA’sı değ�l; aynı zamanda v�ral DNA’lar da saptanab�l�r. Özell�kle 

kanserle �l�şk�lend�r�lm�ş olan HPV, EBV g�b� v�rüsler�n DNAsı plazma genot�plemeyle değerlend�r�leb�l�r (Tablo 2) [18].

6. Kl�n�k Uygulamalar

6.1. Akc�ğer kanser� (NSCLC)

L�k�t b�yops� bütün kanserlerde öneml� ve kullanılab�l�r olmasına rağmen, kl�n�k uygulamalarla �lg�l� �lk kılavuzlar 

NSCLC tedav� sürec�n� yöneteb�lmek �ç�n netleşm�şt�r. Uluslararası akc�ğer kanser� çalışma derneğ�(IASLC) yayınladığı 

kılavuzlarda l�k�t b�yops�n�n önem� ve kullanımı konularına detaylı değ�nm�şt�r [8, 9]. EGFR, ALK ve ROS1 genler�n�n bütün 

Kan, tükürük, �drar ve BOS g�b� sol�d olmayan b�yoloj�k dokunun örneklenmes� ve �ncelenmes� l�k�t b�yops�n�n 

temel�n� oluşturur [3]. Normal doku b�yops�s�n�n hem hasta hem kl�n�syen �ç�n zorluğu l�k�t b�yops�y� ön plana taşımıştır [4]. 

Bu yöntem�n kolay olması ve tekrarlanab�lmes�, kanser hastalarının tanı, tedav� ve prognoz aşamalarını daha �y� 

yöneteb�lmek �ç�n hızla hayatımıza g�r�ş yapmasına olanak sağlamıştır (Tablo 1). 

L�k�t b�yops� tümör yükünü gözlemleme, tanı koyma, tedav� yanıtını değerlend�rme, tedav�y� gözlemleme, hedefl� 

tedav�lere d�renç ortaya çıktıysa bunu tesp�t etme, m�n�mal rez�düel hastalığı saptama, tümör heterojen�tes�n� 

değerlend�rme g�b� farklı kl�n�k süreçlerde kullanılab�l�r [5, 6]. Tümör dokusu farklı hücre klonlarından kaynaklandığı �ç�n 

heterojend�r. Farklı hücreler tedav�ye yön verecek farklı mutasyonlar �çerd�ğ�nden bunları tesp�t etmek hayat� önem 

taşımaktadır. Kanser� değerlend�rmede altın standart olan doku b�yops�s� bel�rl� hücre gruplarını tems�l ederken l�k�t 

b�yops� bütün kanser dokusunu tems�l edeb�l�r (Tablo 1).

Tablo 1. Doku ve l�k�t b�yops� arasındak� farklar [4, 6, 7]

Özell�kler Doku B�yops� L�k�t B�yops�

İnvaz�fl�k, zorluk + -

Tümörün farklı odaklarını değerlend�reb�lme - +

Gerçek zamanlı genot�pleme - +

Klonal evr�m� gözlemleme - +

Tedav�ye yanıtı gözlemleme - +

D�renç mekan�zmalarının erken tesp�t� - +

M�n�mal rez�düel hastalığın erken tesp�t� - +

Sıkça tekrarlanab�l�rl�k - +

H�stoloj�k özell�kler hakkında b�lg� + -

Moleküler alt t�pler� bel�rleme + +

Canlı ve apop�tot�k hücre eldes� + +

Kanser�n erken tanısı - +

Tümör moleküler profillemes�ne �ht�yaç duyan tüm hastalarda �lk tanı anında l�k�t b�yops� düşünüleb�l�r, ancak 

özell�kle tümör dokusunun yeterl� olmaması, dokunun kullanılamaması veya tümör dokusunun elde ed�lmes�nde ve 

patoloj�k olarak değerlend�r�lmes�nde 2 haftadan daha büyük b�r gec�kme beklend�ğ�nde tavs�ye ed�l�r [8, 9].

Çoğunlukla dolaşımdak� kanser hücreler� ve dolaşımdak� kanser DNA’sı �ncelenerek l�k�t b�yops� �şlem� tamamlanır. 

Bunun yanında eksozom (vez�küller), RNAlar ve kanserle �l�şk�l� d�ğer hücre ve moleküller de �nceleneb�l�r (Şek�l 1). 

Şek�l 1. Kanser hastalarında kan dolaşımında veya d�ğer vücut sıvılarında saptanab�len tümör hücreler� (CTC), tümör DNA’sı 
(ctDNA), tümör RNA’sı (ctRNA) ve tümör eksozomları

CTC

CTC

CTC

CTC CTC

KAN DAMARI : Eksozom: ctDNA : ctRNA
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olmayan akc�ğer kanser�nde (NSCLC) zayıf prognoz �le açıkça �l�şk�l� olduğunu gösterm�şt�r. 

3. Dolaşımdak� kanser DNA’sı (ctDNA) 

Genell�kle apoptoz veya nekroz geç�ren tümör hücreler�nden dolaşıma salınırlar [5]. ctDNA, �nsan kanında 

saptanab�len toplam dolaşımdak� serbest DNA (cfDNA)'nın <% 0.1 �la 10'unu tems�l eder [11]. Dolaşımdak� cfDNA'nın yarı 

ömrü 16 dak�ka �le 2,5 saat arasındadır; bu gerçek zamanlı kanser� değerlend�reb�lme �mkânı sunar. Sağlıklı b�reylerde, 

cfDNA konsantrasyonları plazma �ç�nde 1 �le 10 ng / ml arasında değ�şme eğ�l�m�nded�r, kanser hastalarında çok daha 

yüksek sev�yelerded�r [13]. Dolaşımdak� cfDNA ve ctDNA da dah�l olmak üzere çoğu DNA fragmanı 150-200 baz uzun-

luğundadır [11]. Kan dolaşımında bulunan DNA fragmanlarının çoğunun kaynağının apoptoz olduğu düşünülmekted�r. 

Genell�kle ctDNA, cfDNA’ya göre daha küçük boyutlardadır [11]. 

Çoğunlukla tedav�ye yanıtı �zlemek, tedav� boyunca m�n�mal rez�düel hastalığı tesp�t etmek ve tedav� d�renc�n�n 

gel�ş�m�n� değerlend�rmek �ç�n kullanılır [3]. Erken teşh�se (yan� kansere bağlı semptomlar ortaya çıkmadan önce) olanak 

sağlayab�l�r [13, 14]. 

FDA, küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�nde (cobas® Mutat�on Testv2) EGFR mutasyonları �ç�n �lk ctDNA test�n� 

onayladı [15]. 

4. Eksozomlar

Hücreler arası �let�ş�mde öneml� b�r yer teşk�l ett�kler� �ç�n kanser ve �nflamasyon g�b� b�rçok fizyopatoloj�k olayda rol 

oynamaktadırlar [16]. Temel görevler� hücreler arasında akt�f moleküller� transfer etmekt�r. Kanserde �se hastaların çeş�tl� 

vücut sıvılarında (kan dâh�l) bulunab�len tümör kaynaklı materyal� tems�l eder. B�r hastanın tümöründek� prote�nler�, 

RNA'ları ve DNA'yı �çer�r. Kanserle �lg�l� özell�kler� gerçek zamanlı olarak araştırmayı sağlar. Rut�n kullanımı kısıtlı olmasına 

rağmen araştırma, aşılama, tedav� g�b� alanlarda kullanılmaktadır. 

5. Dolaşımdak� kanser RNA’sı 

Kanda b�rçok RNA türü bulunmaktadır. Dolaşımdak� m�RNA'lar (ct-m�RNA'lar), DNA g�b� dayanıklıdır. Prognoz, nüks 

tesp�t�, erken kanser tesp�t� g�b� aşamalarda yardımcı olmaktadırlar. M�r-375, prostatta kötü prognoz �le �l�şk�l�d�r [17]. 

L�k�t b�yops�yle sadece dolaşımdak� tümör DNA’sı değ�l; aynı zamanda v�ral DNA’lar da saptanab�l�r. Özell�kle 

kanserle �l�şk�lend�r�lm�ş olan HPV, EBV g�b� v�rüsler�n DNAsı plazma genot�plemeyle değerlend�r�leb�l�r (Tablo 2) [18].

6. Kl�n�k Uygulamalar

6.1. Akc�ğer kanser� (NSCLC)

L�k�t b�yops� bütün kanserlerde öneml� ve kullanılab�l�r olmasına rağmen, kl�n�k uygulamalarla �lg�l� �lk kılavuzlar 

NSCLC tedav� sürec�n� yöneteb�lmek �ç�n netleşm�şt�r. Uluslararası akc�ğer kanser� çalışma derneğ�(IASLC) yayınladığı 

kılavuzlarda l�k�t b�yops�n�n önem� ve kullanımı konularına detaylı değ�nm�şt�r [8, 9]. EGFR, ALK ve ROS1 genler�n�n bütün 

Kan, tükürük, �drar ve BOS g�b� sol�d olmayan b�yoloj�k dokunun örneklenmes� ve �ncelenmes� l�k�t b�yops�n�n 

temel�n� oluşturur [3]. Normal doku b�yops�s�n�n hem hasta hem kl�n�syen �ç�n zorluğu l�k�t b�yops�y� ön plana taşımıştır [4]. 

Bu yöntem�n kolay olması ve tekrarlanab�lmes�, kanser hastalarının tanı, tedav� ve prognoz aşamalarını daha �y� 

yöneteb�lmek �ç�n hızla hayatımıza g�r�ş yapmasına olanak sağlamıştır (Tablo 1). 

L�k�t b�yops� tümör yükünü gözlemleme, tanı koyma, tedav� yanıtını değerlend�rme, tedav�y� gözlemleme, hedefl� 

tedav�lere d�renç ortaya çıktıysa bunu tesp�t etme, m�n�mal rez�düel hastalığı saptama, tümör heterojen�tes�n� 

değerlend�rme g�b� farklı kl�n�k süreçlerde kullanılab�l�r [5, 6]. Tümör dokusu farklı hücre klonlarından kaynaklandığı �ç�n 

heterojend�r. Farklı hücreler tedav�ye yön verecek farklı mutasyonlar �çerd�ğ�nden bunları tesp�t etmek hayat� önem 

taşımaktadır. Kanser� değerlend�rmede altın standart olan doku b�yops�s� bel�rl� hücre gruplarını tems�l ederken l�k�t 

b�yops� bütün kanser dokusunu tems�l edeb�l�r (Tablo 1).

Tablo 1. Doku ve l�k�t b�yops� arasındak� farklar [4, 6, 7]

Özell�kler Doku B�yops� L�k�t B�yops�

İnvaz�fl�k, zorluk + -

Tümörün farklı odaklarını değerlend�reb�lme - +

Gerçek zamanlı genot�pleme - +

Klonal evr�m� gözlemleme - +

Tedav�ye yanıtı gözlemleme - +

D�renç mekan�zmalarının erken tesp�t� - +

M�n�mal rez�düel hastalığın erken tesp�t� - +

Sıkça tekrarlanab�l�rl�k - +

H�stoloj�k özell�kler hakkında b�lg� + -

Moleküler alt t�pler� bel�rleme + +

Canlı ve apop�tot�k hücre eldes� + +

Kanser�n erken tanısı - +

Tümör moleküler profillemes�ne �ht�yaç duyan tüm hastalarda �lk tanı anında l�k�t b�yops� düşünüleb�l�r, ancak 

özell�kle tümör dokusunun yeterl� olmaması, dokunun kullanılamaması veya tümör dokusunun elde ed�lmes�nde ve 

patoloj�k olarak değerlend�r�lmes�nde 2 haftadan daha büyük b�r gec�kme beklend�ğ�nde tavs�ye ed�l�r [8, 9].

Çoğunlukla dolaşımdak� kanser hücreler� ve dolaşımdak� kanser DNA’sı �ncelenerek l�k�t b�yops� �şlem� tamamlanır. 

Bunun yanında eksozom (vez�küller), RNAlar ve kanserle �l�şk�l� d�ğer hücre ve moleküller de �nceleneb�l�r (Şek�l 1). 

Şek�l 1. Kanser hastalarında kan dolaşımında veya d�ğer vücut sıvılarında saptanab�len tümör hücreler� (CTC), tümör DNA’sı 
(ctDNA), tümör RNA’sı (ctRNA) ve tümör eksozomları

CTC

CTC

CTC

CTC CTC

KAN DAMARI : Eksozom: ctDNA : ctRNA
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NSCLC hastalarında taranması gerekt�ğ�n�, normal Sonuç alınması durumunda �se KRAS, RET, MET, BRAF (exon 11) ve 

ERBB2 (HER2) genler� açısından değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtmekted�r. 

B�r�nc� veya �k�nc� kuşak EGFR TKİ'ler� �le tedav� sırasında kl�n�k veya radyoloj�k olarak �lerleyen hastalarda yapılır. 

T790M mutasyonunun olmaması yeters�z olarak değerlend�r�lmel� ve ctDNA kullanılarak veya b�r tümör b�yops�s�nden 

DNA kullanılarak daha hassas ve/veya kapsamlı b�r testle değerlend�r�lmel�d�r. EGFR T790M �ç�n poz�t�f b�r Sonuç, b�r�nc� 

veya �k�nc� nes�l EGFR TKI �le tedav�ye rağmen �lerlemeden sonra os�mert�n�b (veya roc�let�n�b) başlamak �ç�n yeterl� kabul 

ed�lmel�d�r. Doku b�yops�s� de T790M �ç�n negat�fse, NGS panel�nden elde ed�len ayrıntılı Sonuçlar, kl�n�k araştırmalara 

rehberl�k etmek �ç�n başka d�renç mekan�zmaları ortaya çıkarab�l�r. 

Anaplast�k lenfoma k�naz (ALK) translokasyonları, NSCLC adenokars�nomlarının yaklaşık % 4'ünde bulunur ve 

s�gara �çmeyenlerde ve genç hastalarda daha sık görülür. ALK TKI'lere (örneğ�n, cr�zot�n�b, cer�t�n�b, alect�n�b) duyarlılıkla 

�l�şk�l�d�r ve bu ajanlarla tedav� �lerlemes�z sağkalımı (PFS) uzatır. ALK mutasyonları (1151T�ns, L1152R, C1156Y, L1198F, 

F1174L, L1196M, G1202R, S1206Y, G1269A…) �se cr�zot�n�b d�renc�yle �l�şk�l�d�r [19]. 

ROS1, özell�kle CD74 olmak üzere d�ğer genlerle arasındak� translokasyon yoluyla NSCLC'n�n % 1 �la 2's�nde b�r 

sürücü onkogen olarak görev yapan b�r reseptör t�roz�n k�nazdır. ROS1 translokasyonları �le �l�şk�l� h�stoloj�k ve kl�n�k 

özell�kler adenokars�nom h�stoloj�s�n�, genç hastaları ve s�gara �çmeyenler� �çer�r. ROS1 t�roz�n k�naz, ALK ve ROS t�roz�n 

k�nazlar arasındak� yüksek derecede homoloj� neden�yle cr�zot�n�b'e karşı oldukça hassastır. ROS1 translokasyonu olan 

hastaların cr�zot�n�b �le tedav�s� FDA onaylıdır. ROS1 Mutasyonları (D2033N, G2032R, L2155S…) ROS1 TKI tedav� d�renc�yle 

�l�şk�l�d�r [20]. 

PCR-bazlı (ddPCR) metotlar, EGFR mutasyonlarının varlığını tesp�t etmek �ç�n ctDNA �le kullanılab�l�r ve poz�t�f b�r 

Sonuç EGFR-TKI �le b�r�nc� basamak tedav�ye başlamak �ç�n yeterl�d�r. Bununla b�rl�kte, negat�f Sonuçların ctDNA 

kullanılarak daha hassas b�r testle (örneğ�n NGS) ya da tümör b�yops�s�nden alınan DNA �le sorgulanması gerek�r. PCR 

tabanlı yöntemler, ctDNA'dan ALK veya ROS1 yen�den düzenlenmes�n�n tesp�t� �ç�n rut�n olarak kullanılmamalıdır. EGFR, 

ALK, ROS1 veya BRAF �ç�n poz�t�f b�r Sonuç, b�r�nc� basamak tedav�y� başlatmak �ç�n güven�l�r ve yeterl� kabul ed�lmel�d�r.

6.2. Meme Kanser�

Bayanlarda en sık görülen kanserlerden b�r�d�r. Metastat�k meme kanser�nde dolaşımdak� tümör hücreler�n�n (CTC) 

kl�n�k kullanımı henüz hastalık değerlend�rmes� ve �zlenmes� �ç�n NCCN Meme Kanser� Kılavuzlarında yer almamaktadır 

(www.nccn.org). Dolaşımdak� artmış tümör hücreler� NCCN ve d�ğer kılavuzlara göre kötü prognozla �l�şk�l�d�r. Kanda 

7,5ml de beş ve daha fazla kanser hücres�n�n saptanması kötü prognozu göster�r. ESR1, PIK3CA g�b� mutasyonların ctDNA 

dan tesp�t� �se tedav�de öneml�d�r [21] (Tablo 2). 

6.3. Prostat Kanser�

Prostat kanser�nde de benzer şek�lde dolaşımdak� artmış tümör hücreler� kötü prognozla �l�şk�l�d�r. Meme kanser�ne 

benzer şek�lde kanda 7,5ml de beş ve daha fazla kanser hücres�n�n saptanması kötü prognozu göster�r [22]. Özell�kle 

değerlend�r�len genet�k değ�ş�kl�kler AR gen�ndek� mutasyonlardır (AR-v7 g�b�). AR-V7 g�b� varyantlar CTC den 

saptanmaktadır [22] (Tablo 2). 

6.4. Kolon Kanser� 

KRAS, NRAS, BRAF mutasyonları tedav�y� yönlend�rmede öneml� rol oynamaktadırlar (Tablo 2). Kanda 7,5ml de 3 ve 

daha fazla kanser hücres�n�n saptanması kötü prognozu göster�r [23]. 

Tablo 2. L�k�t b�yops�yle saptanab�len ve kanser tedav�ler�ne yön vereb�len genler [24]

Kanserler Genler

Küçük Hücrel� Olmayan Akc�ğer Kanser� (NSCLC) EGFR, ALK, ROS, RET, MET, KRAS, BRAF, TP53, ERBB2

Melanoma BRAF, NRAS, KRAS, KIT

Meme kanser� BRCA1-2, ESR1, ERBB2, PIK3CA

Prostat kanser� AR (V7), BRCA1-2,

Kolon kanser� APC, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN

Pankreas kanser� KRAS, NRAS, BRAF, Tp53

Hepatoselüler kanser TP53, CTNNB1, HBV-DNA, HCV-DNA

Özofagogastr�k kanser ERBB2, MYC

GIST KIT, PDGFRA

J�nekoloj�k kanserler BRCA1-2, HPV-DNA

Mult�pl kanserler KRAS, NRAS, TP53, EGFR, PTEN, MYC

7. Metodlar

Yöntem olarak plazma genot�plemede qPCR, ddPCR, BEAM�ng(beads, emuls�ons, ampl�ficat�on and magnet�cs) ve 

NGS kullanılab�l�r [25, 26]. Duyarlılık ve özgüllük açısından aralarında bazı farklar vardır. NGS yen� d�renç mekan�zmalarını 

da ortaya çıkarab�len b�r yöntem olduğundan kılavuzlar tarafından tavs�ye ed�lmekted�r [8, 9, 25].

Onaylanmış qPCR-bazlı yöntemler EGFR mutasyonları g�b� spes�fik mutasyonları hedeflemek �ç�n kabul ed�leb�l�r. 

Bu teknoloj� sınırlı sayıda onkogen �çer�s�nde yalnızca önceden tanımlanmış b�r mutasyon kümes�n� değerlend�reb�l�r; bu 

nedenle, nad�r fakat y�ne de kl�n�k olarak anlamlı mutasyonları kaçırmaktadır. Kl�n�k olarak �lg�l� genlere odaklanan NGS 

mult�pleks paneller� �se; ctDNA uygulamaları �ç�n yeterl� tekn�k hassas�yete ve özgüllüğe sah�p doğrulanmış teknoloj�ler� 

kullanır ve kapsamlı b�r şek�lde tek baz varyantlarını, �ndeller�, kopya sayısı ve kromozomal değ�ş�kl�kler� 

değerlend�reb�l�r. Bununla b�rl�kte, daha mal�yetl�d�rler ve yaygın değ�ld�rler [8, 9].

Kan EDTA’lı tüplerde alındıysa 1-2 saat �ç�nde çalışma başlatılmalı; koruyucu tüpler(Streck, Q�agen, Roche…) 

kullanılıyorsa 3 güne kadar �şlem yapılab�l�r [9, 27]. 

Kanser hücreler� �se kanda çok az m�ktarlarda bulunduğundan lökos�t, er�tros�t ve plateletler�n uzaklaştırılması 

çalışmanın kal�tes�n� artırır. CTC ana hatlarıyla b�yoloj�k ve fiz�ksel özell�kler�ne göre ayrılab�l�rler. B�yoloj�k özell�kler 

�mmünoloj�k olan hücren�n yüzey markırlarını (EPCAM), fiz�ksel özell�kler �se büyüklük, şek�l, elektr�ksel akt�v�tey� 

�çermekted�r. Başarı oranını artırmak �ç�n hem b�yoloj�k hem fiz�ksel özell�kler�n b�r arada kullanıldığı yöntemler g�derek 

artmaktadır [28, 29]. 

8. Tartışma

Plazma genot�pleme �şlem� sırasında kandak� toplam DNA elde ed�lmekte ve değerlend�r�lmekted�r. Özel olarak 

ctDNA elde ed�lmed�ğ�nden, tanı, tedav� ve prognoza yön verecek herhang� b�r değ�ş�kl�k saptanmadığında daha ayrıntılı 

b�r yöntemle veya doku b�yops�s�nden elde ed�len DNA �le tetk�kler öner�lmekted�r [9]. 

Genell�kle doku ve l�k�t b�yops� arasında uyum vardır. D�renç mutasyonlarının dokudan DNA eldes�yle saptanıp l�k�t 

b�yps�de saptanamadığı durumlar olduğu g�b� ters� de geçerl�d�r. Bunun ortak ve temel sebeb� d�rençle �l�şk�l� 

mutasyonların subklonal olarak ortaya çıkmasıdır. Eğer mutasyon taşıyan hücreler aldığınız doku b�yops�s�nde yoksa ve 

kana DNA sızdırdıysa mutasyonlar l�k�t b�yops�yle saptanab�l�r [25]. Klonal hematopoez g�b� durumlar da Sonuçlardak� 

farklılıkları doğurab�l�r [25]. Total DNA değerlend�r�ld�ğ�nden ve ctDNA ayırt ed�lmed�ğ�nden, yöntem gel�şt�r�lene kadar 

normal b�reylerde yapılması uygun değ�ld�r. Yaşlandıkça artan klonal hematopoez neden�yle DNMT3A, TET2, ASXL1, TP53, 

JAK2, SF3B1, GNB1, PPM1D, GNAS ve BCORL1 g�b� bazı genlerde mutasyonlar oluşmaktadır. Saptanacak mutasyonlar 

yanlış yorumlanab�l�r ve yanlış poz�t�f Sonuçlara sebep olab�l�r [25]. 
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NSCLC hastalarında taranması gerekt�ğ�n�, normal Sonuç alınması durumunda �se KRAS, RET, MET, BRAF (exon 11) ve 

ERBB2 (HER2) genler� açısından değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtmekted�r. 

B�r�nc� veya �k�nc� kuşak EGFR TKİ'ler� �le tedav� sırasında kl�n�k veya radyoloj�k olarak �lerleyen hastalarda yapılır. 

T790M mutasyonunun olmaması yeters�z olarak değerlend�r�lmel� ve ctDNA kullanılarak veya b�r tümör b�yops�s�nden 

DNA kullanılarak daha hassas ve/veya kapsamlı b�r testle değerlend�r�lmel�d�r. EGFR T790M �ç�n poz�t�f b�r Sonuç, b�r�nc� 

veya �k�nc� nes�l EGFR TKI �le tedav�ye rağmen �lerlemeden sonra os�mert�n�b (veya roc�let�n�b) başlamak �ç�n yeterl� kabul 

ed�lmel�d�r. Doku b�yops�s� de T790M �ç�n negat�fse, NGS panel�nden elde ed�len ayrıntılı Sonuçlar, kl�n�k araştırmalara 

rehberl�k etmek �ç�n başka d�renç mekan�zmaları ortaya çıkarab�l�r. 

Anaplast�k lenfoma k�naz (ALK) translokasyonları, NSCLC adenokars�nomlarının yaklaşık % 4'ünde bulunur ve 

s�gara �çmeyenlerde ve genç hastalarda daha sık görülür. ALK TKI'lere (örneğ�n, cr�zot�n�b, cer�t�n�b, alect�n�b) duyarlılıkla 

�l�şk�l�d�r ve bu ajanlarla tedav� �lerlemes�z sağkalımı (PFS) uzatır. ALK mutasyonları (1151T�ns, L1152R, C1156Y, L1198F, 

F1174L, L1196M, G1202R, S1206Y, G1269A…) �se cr�zot�n�b d�renc�yle �l�şk�l�d�r [19]. 

ROS1, özell�kle CD74 olmak üzere d�ğer genlerle arasındak� translokasyon yoluyla NSCLC'n�n % 1 �la 2's�nde b�r 

sürücü onkogen olarak görev yapan b�r reseptör t�roz�n k�nazdır. ROS1 translokasyonları �le �l�şk�l� h�stoloj�k ve kl�n�k 

özell�kler adenokars�nom h�stoloj�s�n�, genç hastaları ve s�gara �çmeyenler� �çer�r. ROS1 t�roz�n k�naz, ALK ve ROS t�roz�n 

k�nazlar arasındak� yüksek derecede homoloj� neden�yle cr�zot�n�b'e karşı oldukça hassastır. ROS1 translokasyonu olan 

hastaların cr�zot�n�b �le tedav�s� FDA onaylıdır. ROS1 Mutasyonları (D2033N, G2032R, L2155S…) ROS1 TKI tedav� d�renc�yle 

�l�şk�l�d�r [20]. 

PCR-bazlı (ddPCR) metotlar, EGFR mutasyonlarının varlığını tesp�t etmek �ç�n ctDNA �le kullanılab�l�r ve poz�t�f b�r 

Sonuç EGFR-TKI �le b�r�nc� basamak tedav�ye başlamak �ç�n yeterl�d�r. Bununla b�rl�kte, negat�f Sonuçların ctDNA 

kullanılarak daha hassas b�r testle (örneğ�n NGS) ya da tümör b�yops�s�nden alınan DNA �le sorgulanması gerek�r. PCR 

tabanlı yöntemler, ctDNA'dan ALK veya ROS1 yen�den düzenlenmes�n�n tesp�t� �ç�n rut�n olarak kullanılmamalıdır. EGFR, 

ALK, ROS1 veya BRAF �ç�n poz�t�f b�r Sonuç, b�r�nc� basamak tedav�y� başlatmak �ç�n güven�l�r ve yeterl� kabul ed�lmel�d�r.

6.2. Meme Kanser�

Bayanlarda en sık görülen kanserlerden b�r�d�r. Metastat�k meme kanser�nde dolaşımdak� tümör hücreler�n�n (CTC) 

kl�n�k kullanımı henüz hastalık değerlend�rmes� ve �zlenmes� �ç�n NCCN Meme Kanser� Kılavuzlarında yer almamaktadır 

(www.nccn.org). Dolaşımdak� artmış tümör hücreler� NCCN ve d�ğer kılavuzlara göre kötü prognozla �l�şk�l�d�r. Kanda 

7,5ml de beş ve daha fazla kanser hücres�n�n saptanması kötü prognozu göster�r. ESR1, PIK3CA g�b� mutasyonların ctDNA 

dan tesp�t� �se tedav�de öneml�d�r [21] (Tablo 2). 

6.3. Prostat Kanser�

Prostat kanser�nde de benzer şek�lde dolaşımdak� artmış tümör hücreler� kötü prognozla �l�şk�l�d�r. Meme kanser�ne 

benzer şek�lde kanda 7,5ml de beş ve daha fazla kanser hücres�n�n saptanması kötü prognozu göster�r [22]. Özell�kle 

değerlend�r�len genet�k değ�ş�kl�kler AR gen�ndek� mutasyonlardır (AR-v7 g�b�). AR-V7 g�b� varyantlar CTC den 

saptanmaktadır [22] (Tablo 2). 

6.4. Kolon Kanser� 

KRAS, NRAS, BRAF mutasyonları tedav�y� yönlend�rmede öneml� rol oynamaktadırlar (Tablo 2). Kanda 7,5ml de 3 ve 

daha fazla kanser hücres�n�n saptanması kötü prognozu göster�r [23]. 

Tablo 2. L�k�t b�yops�yle saptanab�len ve kanser tedav�ler�ne yön vereb�len genler [24]

Kanserler Genler

Küçük Hücrel� Olmayan Akc�ğer Kanser� (NSCLC) EGFR, ALK, ROS, RET, MET, KRAS, BRAF, TP53, ERBB2

Melanoma BRAF, NRAS, KRAS, KIT

Meme kanser� BRCA1-2, ESR1, ERBB2, PIK3CA

Prostat kanser� AR (V7), BRCA1-2,

Kolon kanser� APC, KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN

Pankreas kanser� KRAS, NRAS, BRAF, Tp53

Hepatoselüler kanser TP53, CTNNB1, HBV-DNA, HCV-DNA

Özofagogastr�k kanser ERBB2, MYC

GIST KIT, PDGFRA

J�nekoloj�k kanserler BRCA1-2, HPV-DNA

Mult�pl kanserler KRAS, NRAS, TP53, EGFR, PTEN, MYC

7. Metodlar

Yöntem olarak plazma genot�plemede qPCR, ddPCR, BEAM�ng(beads, emuls�ons, ampl�ficat�on and magnet�cs) ve 

NGS kullanılab�l�r [25, 26]. Duyarlılık ve özgüllük açısından aralarında bazı farklar vardır. NGS yen� d�renç mekan�zmalarını 

da ortaya çıkarab�len b�r yöntem olduğundan kılavuzlar tarafından tavs�ye ed�lmekted�r [8, 9, 25].

Onaylanmış qPCR-bazlı yöntemler EGFR mutasyonları g�b� spes�fik mutasyonları hedeflemek �ç�n kabul ed�leb�l�r. 

Bu teknoloj� sınırlı sayıda onkogen �çer�s�nde yalnızca önceden tanımlanmış b�r mutasyon kümes�n� değerlend�reb�l�r; bu 

nedenle, nad�r fakat y�ne de kl�n�k olarak anlamlı mutasyonları kaçırmaktadır. Kl�n�k olarak �lg�l� genlere odaklanan NGS 

mult�pleks paneller� �se; ctDNA uygulamaları �ç�n yeterl� tekn�k hassas�yete ve özgüllüğe sah�p doğrulanmış teknoloj�ler� 

kullanır ve kapsamlı b�r şek�lde tek baz varyantlarını, �ndeller�, kopya sayısı ve kromozomal değ�ş�kl�kler� 

değerlend�reb�l�r. Bununla b�rl�kte, daha mal�yetl�d�rler ve yaygın değ�ld�rler [8, 9].

Kan EDTA’lı tüplerde alındıysa 1-2 saat �ç�nde çalışma başlatılmalı; koruyucu tüpler(Streck, Q�agen, Roche…) 

kullanılıyorsa 3 güne kadar �şlem yapılab�l�r [9, 27]. 

Kanser hücreler� �se kanda çok az m�ktarlarda bulunduğundan lökos�t, er�tros�t ve plateletler�n uzaklaştırılması 

çalışmanın kal�tes�n� artırır. CTC ana hatlarıyla b�yoloj�k ve fiz�ksel özell�kler�ne göre ayrılab�l�rler. B�yoloj�k özell�kler 

�mmünoloj�k olan hücren�n yüzey markırlarını (EPCAM), fiz�ksel özell�kler �se büyüklük, şek�l, elektr�ksel akt�v�tey� 

�çermekted�r. Başarı oranını artırmak �ç�n hem b�yoloj�k hem fiz�ksel özell�kler�n b�r arada kullanıldığı yöntemler g�derek 

artmaktadır [28, 29]. 

8. Tartışma

Plazma genot�pleme �şlem� sırasında kandak� toplam DNA elde ed�lmekte ve değerlend�r�lmekted�r. Özel olarak 

ctDNA elde ed�lmed�ğ�nden, tanı, tedav� ve prognoza yön verecek herhang� b�r değ�ş�kl�k saptanmadığında daha ayrıntılı 

b�r yöntemle veya doku b�yops�s�nden elde ed�len DNA �le tetk�kler öner�lmekted�r [9]. 

Genell�kle doku ve l�k�t b�yops� arasında uyum vardır. D�renç mutasyonlarının dokudan DNA eldes�yle saptanıp l�k�t 

b�yps�de saptanamadığı durumlar olduğu g�b� ters� de geçerl�d�r. Bunun ortak ve temel sebeb� d�rençle �l�şk�l� 

mutasyonların subklonal olarak ortaya çıkmasıdır. Eğer mutasyon taşıyan hücreler aldığınız doku b�yops�s�nde yoksa ve 

kana DNA sızdırdıysa mutasyonlar l�k�t b�yops�yle saptanab�l�r [25]. Klonal hematopoez g�b� durumlar da Sonuçlardak� 

farklılıkları doğurab�l�r [25]. Total DNA değerlend�r�ld�ğ�nden ve ctDNA ayırt ed�lmed�ğ�nden, yöntem gel�şt�r�lene kadar 

normal b�reylerde yapılması uygun değ�ld�r. Yaşlandıkça artan klonal hematopoez neden�yle DNMT3A, TET2, ASXL1, TP53, 

JAK2, SF3B1, GNB1, PPM1D, GNAS ve BCORL1 g�b� bazı genlerde mutasyonlar oluşmaktadır. Saptanacak mutasyonlar 

yanlış yorumlanab�l�r ve yanlış poz�t�f Sonuçlara sebep olab�l�r [25]. 
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Varyant alel fraks�yonu (VAF) Sonuçları öneml� ölçüde etk�lemekted�r. Hastadan ve kanserden kaynaklanan bazı 

sebepler neden�yle VAF değerler� değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Hasta kaynaklı olanlar: enfeks�yon, obez�te, spor, tedav�ler, 

operasyon, kaza, ham�lel�k g�b� durumlar; kanser kaynaklı olanlar �se büyüklüğü, �nvazyon dereces�, metastazı, damarlara 

yakınlığı, kana DNA sızdırma oranı g�b� faktörlerd�r [13]. Bunlar Sonuçları etk�leyeceğ�nden l�k�t b�yops�n�n 

dezavantajlarını oluşturmaktadır. En öneml� b�lg�lerden b�r� VAF’ın genell�kle dolaşımdak� toplam DNA m�ktarının yüzde 

onunu geçmemes�d�r. Dolayısıyla yüzde 50 veya 100 oranlarında saptanacak varyantların tümöre a�t ve sonradan ortaya 

çıkmış değ�l de hastanın germl�ne olarak doğuştan genet�k yapısında taşıdığı varyantlar olma olasılığı yüksekt�r [13]. Bu 

ayrımın �y� yapılıp, saptanan genet�k değ�ş�kl�ğ�n a�lede kansere yatkınlığı artıran b�r varyant olması durumunda, r�sk 

altındak� b�reyler�n taranarak a�leye genet�k danışmanlık ver�lmes� gerekmekted�r. 

Günümüzde akıllı tedav�ler olarak �s�mlend�rd�ğ�m�z moleküller özel mutasyonu veya farklı prote�n� taşıyan hücreler� 

hedeflemekted�r. Dolayısıyla kullanılan tedav�ler, VAF m�ktarını azaltıp normal Sonuçlara sebep olab�l�r. Kanser�n tedav�s� 

sırasında ana hatlarıyla �k� tür mutasyon d�kkat�m�z� çeker. B�r�nc�s� kanser hücreler�n�n çoğunluğunun taşıdığı pr�mer 

veya kök mutasyonlar (L858R, exon 19 del g�b�). Bunların VAF m�ktarı yüksekt�r ve genell�kle tedav� boyunca l�k�t b�yops� 

Sonuçlarında görülür. Tümör yükü veya büyüklüğü �le �lg�l� de fik�r ver�rler. İk�nc�s� d�rençle �l�şk�l� olarak kanser dokusunun 

bel�rl� b�r bölges�nde ortaya çıkmış subklonal mutasyonlar. Bunların VAF m�ktarları düşüktür ve hedefl� tedav�ler 

uygulandığında tesp�t ed�lemez m�ktarlara düşeb�l�rler. Bunların ortadan kalkması �y� prognozla �l�şk�lend�r�leb�l�r; ama 

kanser�n tamamen tedav� ed�ld�ğ� anlamına gelmez. Kök mutasyonların tesp�t� kanser dokusunun varlığını destekler. 

Ayrıca subklonal yen� mutasyonlu hücreler oluşmuş olab�l�r; bunların tesp�t� �ç�n ayrıntılı NGS paneller� öner�lmekted�r. 

Duyarlılığın düşük olmasının sebeb� ctDNA m�ktarlarının düşük olmasından kaynaklanır. Bu kullanılan yöntemler�n 

saptama kapas�tes�n�n altında kaldığında yanlış negat�f Sonuçlar ver�leb�l�r. NGS kulanılırken okuma der�nl�ğ�n�n en az 300 

olması öner�lmekted�r. Özel barkodlarla (UMI) çalışılıyorsa daha düşük okumalarda da mutasyonlar saptanab�l�r [30, 31]. 

Kanserde l�k�t b�yops� kullanılarak özell�kle tedav�lere d�renç gel�ş�m�nden sorumlu varyantları tesp�t etmek çok 

öneml�d�r. Bu mutasyonların ortaya çıkışı genelde tedav�ler� tak�p eder. Örnek olarak NSCLC’de hastada �lk aşamada 

L858R veya ekzon 19 delesyonu saptanıp tk� başlandıktan bell� b�r süre sonra d�rençle �l�şk�l� T790M’�n ortaya çıktığı 

görülür [32]. Eğer hastaya üçüncü kuşak tk� başlanırsa ve d�renç gel�ş�rse, devamında C797S veya t�roz�n k�naz reseptör 

yolağını akt�fleşt�reb�len başka b�r genet�k değ�ş�kl�k tesp�t ed�leb�l�r. B�rden fazla değ�ş�kl�k aynı anda görüleb�l�r, bu 

durumda mutasyonları b�rl�kte ele alıp değerlend�rmek gerek�r, çünkü ortaya çıkan b�r mutasyon öncek� mutasyonun 

etk�ler�n� de değ�şt�reb�l�r. Shaw ve arkadaşları, ALK translokasyonu olan b�r hastaya cr�zot�n�b başlamışlar ve devamında 

ALK C1156Y mutasyonuyla cr�zot�n�be d�renç gel�şt�ğ�n� tesp�t etm�şlerd�r. Daha sonra lorlat�n�b başlanan hastanın L1198F 

mutasyonuyla lorlat�n�be de d�renç gel�şt�rd�ğ� saptanmıştır. Ortaya çıkan �k�nc� mutasyonun hastayı cr�zot�n�be tekrar 

duyarlı hale get�rd�ğ�n� fark eden grup, hastaya cr�zot�n�b başlamış ve anlamlı kl�n�k �y�leşme gözlemlem�şlerd�r [33]. 

Pr�mer ve d�rençle �l�şk�l� mutasyonlar tedav� boyunca b�rb�rler�n� koord�nel� tak�p ederek ortaya çıktıklarından; l�k�t 

b�yops�y� kanser hastasının tedav�s�nde başından sonuna sürec� doğru anlayab�lmek ve tak�p edeb�lmek �ç�n kullanmak 

yarar sağlayacaktır. Ayrıca yen� oluşan d�renç mekan�zmalarıyla �lg�l� daha önce b�ld�r�lmem�ş mutasyonlar tesp�t 

ed�ld�ğ�nde, bu d�renç mekan�zması ve çözümüyle �lg�l� kl�n�k çalışma da başlatılab�l�r. 

9. Sonuç ve Gelecek

Met�lasyon çalışmalarıyla saptanan DNA’ nın hang� dokuya a�t olduğu tesp�t ed�leb�l�r [7]. Dolayısıyla ctDNA’nın 

kullanılması, kl�n�k olarak saptanamayacak b�rçok kanser�n erken tanısına olanak sağlayacaktır. Bunun yanında 

mutasyon t�pler�ne göre de kansere erken tanı konulab�l�r. Illum�na’nın başlattığı GRAIL çalışması bunun örnekler�nden 

b�r�d�r [34]. 

Tümör etrafındak� stromal hücreler ve tümör m�kroçevres�ndek� hücreler (örnek olarak tümör �l�şk�l� makrofajlar) 

tümörle �lg�l� b�rçok b�lg� vereb�ld�ğ�nden yakın gelecekte bunların da �ncelenmes� söz konusudur [7]. 

Dolaşan serbest RNA (cfRNA), füzyon genler�n�n RNA transkr�ptler�n� (SLIT ve NTRK a�le üyes� 1 [NTRK], ALK, ROS1 ve 

ret proto-onkojen [RET]) ölçmede kullanılab�l�r. EML4-ALK füzyon transkr�ptler�, NSCLC hastalarının eksozomal 

RNA'sında tanımlanmıştır. Eksozomların m�RNA anal�z�, akc�ğer adenokars�nomunun teşh�s� ve prognozu �ç�n faydalı 

olab�l�r ve bu özel m�RNA'lar, os�mert�n�b'e cevap �ç�n �ler� NSCLC'de prognost�k b�lg� sunab�l�rler. Eksozomal m�RNA'lar 

akc�ğer kanser�n� % 96 duyarlılık ve % 60 özgüllük �le teşh�s edeb�l�r [35]. 

L�k�t b�yops� m�n�mal rez�düel hastalığı �zlemede kullanılab�l�r. İdrar, plevral efüzyon, BOS ve tükürük g�b� d�ğer vücut 

sıvıları da kanserle �lg�l� b�rçok b�lg� sunab�l�r. Bettegowda ve arkadaşları (2014), pr�mer bey�n kanserl� hastaların % 74' 

ünde BOS’ta tümördek� somat�k değ�ş�kl�kler�n bulunab�leceğ�n� gösterm�şlerd�r [36]. Bey�n kanserl� hastalarda kan 

yer�ne BOS kullanılması daha başarılı Sonuçlar sağlayacaktır.

İmmüno-onkoloj� açısından CTC'de prote�n ekspresyonu veya l�k�t b�yops�de tümör mutasyon yükünün tahm�n� �le 

PD-L1 RNA ekspresyonunun değerlend�r�lmes�, kanser hastalarının �mmünoterap�lere yanıtını tahm�n etmede ışık 

tutab�l�r [9, 37].

Özell�kle kanser hastalarının tedav�s�nde çok öneml� b�r yer teşk�l eden k�ş�ye özel tıp, l�k�t b�yops�yle daha rahat 

ulaşılab�l�r ve başarılab�l�r hale gelm�şt�r. L�k�t b�yops� sayes�nde b�rçok hasta �ht�yaç duyduğu doğru tedav�y� alab�lmekte 

ve hastaların sağ kalımı anlamlı düzeyde artmaktadır. Buna destek olarak farmakogenom�k b�l�m� de tedav�dek� 

toks�s�tey� en aza �nd�recek şek�lde �laç şekl� ve m�ktarının düzenlenmes�ne yardımcı olmaktadır. İlerleyen yöntemler 

sayes�nde gelecekte kanser�n erken tanı, tedav�, tak�p ve prognoz aşamalarında kullanımı mümkün olacak olan l�k�t 

b�yops�, daha kal�tel� b�r hayat �mkanı sunacaktır. 
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Varyant alel fraks�yonu (VAF) Sonuçları öneml� ölçüde etk�lemekted�r. Hastadan ve kanserden kaynaklanan bazı 

sebepler neden�yle VAF değerler� değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Hasta kaynaklı olanlar: enfeks�yon, obez�te, spor, tedav�ler, 

operasyon, kaza, ham�lel�k g�b� durumlar; kanser kaynaklı olanlar �se büyüklüğü, �nvazyon dereces�, metastazı, damarlara 

yakınlığı, kana DNA sızdırma oranı g�b� faktörlerd�r [13]. Bunlar Sonuçları etk�leyeceğ�nden l�k�t b�yops�n�n 

dezavantajlarını oluşturmaktadır. En öneml� b�lg�lerden b�r� VAF’ın genell�kle dolaşımdak� toplam DNA m�ktarının yüzde 

onunu geçmemes�d�r. Dolayısıyla yüzde 50 veya 100 oranlarında saptanacak varyantların tümöre a�t ve sonradan ortaya 

çıkmış değ�l de hastanın germl�ne olarak doğuştan genet�k yapısında taşıdığı varyantlar olma olasılığı yüksekt�r [13]. Bu 

ayrımın �y� yapılıp, saptanan genet�k değ�ş�kl�ğ�n a�lede kansere yatkınlığı artıran b�r varyant olması durumunda, r�sk 

altındak� b�reyler�n taranarak a�leye genet�k danışmanlık ver�lmes� gerekmekted�r. 

Günümüzde akıllı tedav�ler olarak �s�mlend�rd�ğ�m�z moleküller özel mutasyonu veya farklı prote�n� taşıyan hücreler� 

hedeflemekted�r. Dolayısıyla kullanılan tedav�ler, VAF m�ktarını azaltıp normal Sonuçlara sebep olab�l�r. Kanser�n tedav�s� 

sırasında ana hatlarıyla �k� tür mutasyon d�kkat�m�z� çeker. B�r�nc�s� kanser hücreler�n�n çoğunluğunun taşıdığı pr�mer 

veya kök mutasyonlar (L858R, exon 19 del g�b�). Bunların VAF m�ktarı yüksekt�r ve genell�kle tedav� boyunca l�k�t b�yops� 

Sonuçlarında görülür. Tümör yükü veya büyüklüğü �le �lg�l� de fik�r ver�rler. İk�nc�s� d�rençle �l�şk�l� olarak kanser dokusunun 

bel�rl� b�r bölges�nde ortaya çıkmış subklonal mutasyonlar. Bunların VAF m�ktarları düşüktür ve hedefl� tedav�ler 

uygulandığında tesp�t ed�lemez m�ktarlara düşeb�l�rler. Bunların ortadan kalkması �y� prognozla �l�şk�lend�r�leb�l�r; ama 

kanser�n tamamen tedav� ed�ld�ğ� anlamına gelmez. Kök mutasyonların tesp�t� kanser dokusunun varlığını destekler. 

Ayrıca subklonal yen� mutasyonlu hücreler oluşmuş olab�l�r; bunların tesp�t� �ç�n ayrıntılı NGS paneller� öner�lmekted�r. 

Duyarlılığın düşük olmasının sebeb� ctDNA m�ktarlarının düşük olmasından kaynaklanır. Bu kullanılan yöntemler�n 

saptama kapas�tes�n�n altında kaldığında yanlış negat�f Sonuçlar ver�leb�l�r. NGS kulanılırken okuma der�nl�ğ�n�n en az 300 

olması öner�lmekted�r. Özel barkodlarla (UMI) çalışılıyorsa daha düşük okumalarda da mutasyonlar saptanab�l�r [30, 31]. 

Kanserde l�k�t b�yops� kullanılarak özell�kle tedav�lere d�renç gel�ş�m�nden sorumlu varyantları tesp�t etmek çok 

öneml�d�r. Bu mutasyonların ortaya çıkışı genelde tedav�ler� tak�p eder. Örnek olarak NSCLC’de hastada �lk aşamada 

L858R veya ekzon 19 delesyonu saptanıp tk� başlandıktan bell� b�r süre sonra d�rençle �l�şk�l� T790M’�n ortaya çıktığı 

görülür [32]. Eğer hastaya üçüncü kuşak tk� başlanırsa ve d�renç gel�ş�rse, devamında C797S veya t�roz�n k�naz reseptör 

yolağını akt�fleşt�reb�len başka b�r genet�k değ�ş�kl�k tesp�t ed�leb�l�r. B�rden fazla değ�ş�kl�k aynı anda görüleb�l�r, bu 

durumda mutasyonları b�rl�kte ele alıp değerlend�rmek gerek�r, çünkü ortaya çıkan b�r mutasyon öncek� mutasyonun 

etk�ler�n� de değ�şt�reb�l�r. Shaw ve arkadaşları, ALK translokasyonu olan b�r hastaya cr�zot�n�b başlamışlar ve devamında 

ALK C1156Y mutasyonuyla cr�zot�n�be d�renç gel�şt�ğ�n� tesp�t etm�şlerd�r. Daha sonra lorlat�n�b başlanan hastanın L1198F 

mutasyonuyla lorlat�n�be de d�renç gel�şt�rd�ğ� saptanmıştır. Ortaya çıkan �k�nc� mutasyonun hastayı cr�zot�n�be tekrar 

duyarlı hale get�rd�ğ�n� fark eden grup, hastaya cr�zot�n�b başlamış ve anlamlı kl�n�k �y�leşme gözlemlem�şlerd�r [33]. 

Pr�mer ve d�rençle �l�şk�l� mutasyonlar tedav� boyunca b�rb�rler�n� koord�nel� tak�p ederek ortaya çıktıklarından; l�k�t 

b�yops�y� kanser hastasının tedav�s�nde başından sonuna sürec� doğru anlayab�lmek ve tak�p edeb�lmek �ç�n kullanmak 

yarar sağlayacaktır. Ayrıca yen� oluşan d�renç mekan�zmalarıyla �lg�l� daha önce b�ld�r�lmem�ş mutasyonlar tesp�t 

ed�ld�ğ�nde, bu d�renç mekan�zması ve çözümüyle �lg�l� kl�n�k çalışma da başlatılab�l�r. 

9. Sonuç ve Gelecek

Met�lasyon çalışmalarıyla saptanan DNA’ nın hang� dokuya a�t olduğu tesp�t ed�leb�l�r [7]. Dolayısıyla ctDNA’nın 

kullanılması, kl�n�k olarak saptanamayacak b�rçok kanser�n erken tanısına olanak sağlayacaktır. Bunun yanında 

mutasyon t�pler�ne göre de kansere erken tanı konulab�l�r. Illum�na’nın başlattığı GRAIL çalışması bunun örnekler�nden 

b�r�d�r [34]. 

Tümör etrafındak� stromal hücreler ve tümör m�kroçevres�ndek� hücreler (örnek olarak tümör �l�şk�l� makrofajlar) 

tümörle �lg�l� b�rçok b�lg� vereb�ld�ğ�nden yakın gelecekte bunların da �ncelenmes� söz konusudur [7]. 

Dolaşan serbest RNA (cfRNA), füzyon genler�n�n RNA transkr�ptler�n� (SLIT ve NTRK a�le üyes� 1 [NTRK], ALK, ROS1 ve 

ret proto-onkojen [RET]) ölçmede kullanılab�l�r. EML4-ALK füzyon transkr�ptler�, NSCLC hastalarının eksozomal 

RNA'sında tanımlanmıştır. Eksozomların m�RNA anal�z�, akc�ğer adenokars�nomunun teşh�s� ve prognozu �ç�n faydalı 

olab�l�r ve bu özel m�RNA'lar, os�mert�n�b'e cevap �ç�n �ler� NSCLC'de prognost�k b�lg� sunab�l�rler. Eksozomal m�RNA'lar 

akc�ğer kanser�n� % 96 duyarlılık ve % 60 özgüllük �le teşh�s edeb�l�r [35]. 

L�k�t b�yops� m�n�mal rez�düel hastalığı �zlemede kullanılab�l�r. İdrar, plevral efüzyon, BOS ve tükürük g�b� d�ğer vücut 

sıvıları da kanserle �lg�l� b�rçok b�lg� sunab�l�r. Bettegowda ve arkadaşları (2014), pr�mer bey�n kanserl� hastaların % 74' 

ünde BOS’ta tümördek� somat�k değ�ş�kl�kler�n bulunab�leceğ�n� gösterm�şlerd�r [36]. Bey�n kanserl� hastalarda kan 

yer�ne BOS kullanılması daha başarılı Sonuçlar sağlayacaktır.

İmmüno-onkoloj� açısından CTC'de prote�n ekspresyonu veya l�k�t b�yops�de tümör mutasyon yükünün tahm�n� �le 

PD-L1 RNA ekspresyonunun değerlend�r�lmes�, kanser hastalarının �mmünoterap�lere yanıtını tahm�n etmede ışık 

tutab�l�r [9, 37].

Özell�kle kanser hastalarının tedav�s�nde çok öneml� b�r yer teşk�l eden k�ş�ye özel tıp, l�k�t b�yops�yle daha rahat 

ulaşılab�l�r ve başarılab�l�r hale gelm�şt�r. L�k�t b�yops� sayes�nde b�rçok hasta �ht�yaç duyduğu doğru tedav�y� alab�lmekte 

ve hastaların sağ kalımı anlamlı düzeyde artmaktadır. Buna destek olarak farmakogenom�k b�l�m� de tedav�dek� 

toks�s�tey� en aza �nd�recek şek�lde �laç şekl� ve m�ktarının düzenlenmes�ne yardımcı olmaktadır. İlerleyen yöntemler 

sayes�nde gelecekte kanser�n erken tanı, tedav�, tak�p ve prognoz aşamalarında kullanımı mümkün olacak olan l�k�t 

b�yops�, daha kal�tel� b�r hayat �mkanı sunacaktır. 
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ÖZET

Otofaj�, hücre �ç� b�leşenler�n, hasar görmüş organeller�n, yanlış katlanmış prote�nler�n ve toks�k agregatların 

l�zozomal parçalanmasını, oks�dat�f stres� azaltmasını ve hücreler� hasardan korumasını �çeren katabol�k b�r süreçt�r. 

Günümüzde, otofaj�n�n düzenlenmes�n�n altında yatan moleküler mekan�zmalar ve otofaj�n�n kanser hücreler�nde rolü 

henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda; otofaj�k süreçte görev alan genler�n sustu-

rulması, otofaj�y� düzenleyen s�nyal yolaklarının �nh�b�syonu ve çeş�tl� �laçlar �le otofagozom oluşumunun ve fonks�yonunun 

�nh�b�syonu kanser tedav�s�nde otofaj�y� hedeflemek adına kullanılan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan çalışmalardan elde ed�len ver�ler otofaj� modülatörler�n�n bazı potans�yel faydaları olab�leceğ�n� göster-

mekted�r. Otofaj� �nh�b�törler�, kanser hücreler�nde ant�neoplast�k ajanların etk�nl�ğ�n� artırab�l�rken, otofaj� promotörler�, 

apoptos�se d�rençl� kanser türler�nde otofaj�ye bağlı hücre ölümler�ne neden olab�l�r. Her �k� stratej� de kl�n�k açıdan öneml� 

b�r potans�yele sah�pt�r. Son bulgular, otofaj�n�n kanser tedav�s� �ç�n üm�t ver�c� b�r hedef olduğunu gösterm�şt�r. Otofaj�y� 

düzenleyen yolakların daha �y� anlaşılmasının, bazı agres�f kanser türler�n�n tedav�s� �ç�n yen� stratej�ler�n bel�rlenmes�ne 

katkı sağlayacağı muhakkaktır.

Anahtar Kel�meler: Otofaj�, Kanser, ATG Gen�, Becl�n-1, mTOR yolağı

ABSTRACT

Autophag�a �s a catabol�c process that �ncludes lysosomal break down of cell components, damaged organelles, 

m�sfolded prote�ns and tox�c aggregates, reduct�on of ox�dat�ve stress and protect�on of cells from damage. 

The underly�ng molecular mechan�sms of regulat�on of autophag�a and the role of autophag�a �n cancer cells have not 

been completely understood yet. However, recent stud�es �ncluded methods for target�ng autophag�a �n cancer treatment 

such as d�sabl�ng genes that play a role �n the autophag�c process, �nh�b�t�on of s�gnal pathways that regulate autophag�a 

and �nh�b�t�on of the format�on and funct�on of autophagosomes by var�ous med�c�nes.

Data obta�ned from stud�es that have been conducted showed that autophag�a modulators may have some potent�al 

benefits. Wh�le autophag�a �nh�b�tors may �ncrease the act�v�t�es of ant�neoplast�c agents �n cancer cells, autophag�a 

promoters may lead to autophag�a-related cell death �n types of cancers that are res�stant to apoptos�s. Both strateg�es 

have a cl�n�cally s�gn�ficant potent�al. Recent find�ngs have shown that autophag�a �s a prom�s�ng target for cancer 

treatment. A better understand�ng of the pathways that regulate autophag�a w�ll certa�nly contr�bute to determ�n�ng new 

strateg�es for treatment of some aggress�ve types of cancer.

Keywords: Autophag�a, Cancer, ATG gene, Becl�n-1, mTOR pathway

1. Otofaj�

Otofaj� ter�m�, Yunanca “oto” (kend� kend�ne) ve “faj�” (yemek �ç�n) kökler�nden türem�ş ve kend� kend�ne s�nd�r�m 

anlamına gelmekted�r [1]. Otofaj�, hücre �ç� b�leşenler�n, hasar görmüş organeller�n, yanlış katlanmış prote�nler�n ve toks�k 

agregatların l�zozomal parçalanmasını, oks�dat�f stres� azaltmasını ve hücreler� hasardan korumasını �çeren katabol�k b�r 

süreçt�r [2]. Bes�n yokluğu, DNA hasarı, �ntrasellüler Reakt�f Oks�jen Türler� (ROS) m�ktarındak� artış g�b� çeş�tl� hücresel 
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ÖZET

Otofaj�, hücre �ç� b�leşenler�n, hasar görmüş organeller�n, yanlış katlanmış prote�nler�n ve toks�k agregatların 

l�zozomal parçalanmasını, oks�dat�f stres� azaltmasını ve hücreler� hasardan korumasını �çeren katabol�k b�r süreçt�r. 

Günümüzde, otofaj�n�n düzenlenmes�n�n altında yatan moleküler mekan�zmalar ve otofaj�n�n kanser hücreler�nde rolü 

henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda; otofaj�k süreçte görev alan genler�n sustu-

rulması, otofaj�y� düzenleyen s�nyal yolaklarının �nh�b�syonu ve çeş�tl� �laçlar �le otofagozom oluşumunun ve fonks�yonunun 

�nh�b�syonu kanser tedav�s�nde otofaj�y� hedeflemek adına kullanılan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan çalışmalardan elde ed�len ver�ler otofaj� modülatörler�n�n bazı potans�yel faydaları olab�leceğ�n� göster-

mekted�r. Otofaj� �nh�b�törler�, kanser hücreler�nde ant�neoplast�k ajanların etk�nl�ğ�n� artırab�l�rken, otofaj� promotörler�, 

apoptos�se d�rençl� kanser türler�nde otofaj�ye bağlı hücre ölümler�ne neden olab�l�r. Her �k� stratej� de kl�n�k açıdan öneml� 

b�r potans�yele sah�pt�r. Son bulgular, otofaj�n�n kanser tedav�s� �ç�n üm�t ver�c� b�r hedef olduğunu gösterm�şt�r. Otofaj�y� 

düzenleyen yolakların daha �y� anlaşılmasının, bazı agres�f kanser türler�n�n tedav�s� �ç�n yen� stratej�ler�n bel�rlenmes�ne 

katkı sağlayacağı muhakkaktır.

Anahtar Kel�meler: Otofaj�, Kanser, ATG Gen�, Becl�n-1, mTOR yolağı

ABSTRACT

Autophag�a �s a catabol�c process that �ncludes lysosomal break down of cell components, damaged organelles, 

m�sfolded prote�ns and tox�c aggregates, reduct�on of ox�dat�ve stress and protect�on of cells from damage. 

The underly�ng molecular mechan�sms of regulat�on of autophag�a and the role of autophag�a �n cancer cells have not 

been completely understood yet. However, recent stud�es �ncluded methods for target�ng autophag�a �n cancer treatment 

such as d�sabl�ng genes that play a role �n the autophag�c process, �nh�b�t�on of s�gnal pathways that regulate autophag�a 

and �nh�b�t�on of the format�on and funct�on of autophagosomes by var�ous med�c�nes.

Data obta�ned from stud�es that have been conducted showed that autophag�a modulators may have some potent�al 

benefits. Wh�le autophag�a �nh�b�tors may �ncrease the act�v�t�es of ant�neoplast�c agents �n cancer cells, autophag�a 

promoters may lead to autophag�a-related cell death �n types of cancers that are res�stant to apoptos�s. Both strateg�es 

have a cl�n�cally s�gn�ficant potent�al. Recent find�ngs have shown that autophag�a �s a prom�s�ng target for cancer 

treatment. A better understand�ng of the pathways that regulate autophag�a w�ll certa�nly contr�bute to determ�n�ng new 

strateg�es for treatment of some aggress�ve types of cancer.

Keywords: Autophag�a, Cancer, ATG gene, Becl�n-1, mTOR pathway

1. Otofaj�

Otofaj� ter�m�, Yunanca “oto” (kend� kend�ne) ve “faj�” (yemek �ç�n) kökler�nden türem�ş ve kend� kend�ne s�nd�r�m 

anlamına gelmekted�r [1]. Otofaj�, hücre �ç� b�leşenler�n, hasar görmüş organeller�n, yanlış katlanmış prote�nler�n ve toks�k 

agregatların l�zozomal parçalanmasını, oks�dat�f stres� azaltmasını ve hücreler� hasardan korumasını �çeren katabol�k b�r 

süreçt�r [2]. Bes�n yokluğu, DNA hasarı, �ntrasellüler Reakt�f Oks�jen Türler� (ROS) m�ktarındak� artış g�b� çeş�tl� hücresel 
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streslerde otofaj� hücre canlılığı �ç�n metabol�k stres� azaltmak ve hücreye alternat�f enerj� kaynağı sağlamak �ç�n akt�fleş�r 

[1, 3]. Otofaj�, hücresel homeostas�s, enerj� denges�, gel�şme ve hücresel defans g�b� normal �nsan fizyoloj�s�n�n devamı �ç�n 

kr�t�k b�r öneme sah�p [4, 5] olduğu g�b�; kanser, nörodejenerat�f hastalıklar, yaşlanma, kas hastalıkları, enfeks�yon 

hastalıkları ve �mmün s�stem hastalıklarının patogenez�nde de rol oynayab�l�r [6, 7]. 

Otofaj�n�n, �lk olarak hücren�n stres durumlarında (açlık, oks�jen yoksunluğu, patojen enfeks�yonu, ant�kanser �laç 

tedav�s� g�b�) [8] hücre �ç� moleküller�n ger� dönüştürülerek hücren�n uyumuna katkı sağlamak �ç�n gerçekleşen b�r 

mekan�zma olduğu göster�lm�şt�r [9]. Sonrak� çalışmalarda memel� hücreler�nde bazal sev�yede de otofaj�n�n olduğu 

göster�lm�ş; hücresel homeostaz�n�n sürdürülmes� ve yaşlanmış, zarar görmüş organeller�n, prote�n ve prote�n kümeler�n�n 

yok ed�lmes� �ç�n ne kadar öneml� olduğu vurgulanmıştır [8, 10]. Son yapılan çalışmalarda �se otofaj�n�n ayrıca 

metabol�zmanın düzenlenmes�nde, hücre farklılaşması ve hücre ölümünde de rol oynadığı göster�lm�şt�r [9]. 

1.1. Otofaj� Çeş�tler�

Otofaj� sırasında hücren�n yıkıma uğratılacağı organel ve prote�nler s�toplazmada oluşturulan preotofagozom adlı 

membran s�stem� �le çevrelen�r ve sonrasında ç�ft katlı membranlı kesec�kler �ç�ne hapsed�ld�ğ�nde de otofagozom �sm�n� 

alırlar. Otofagozomların l�zozomlarla b�rleşmes� sonucunda maddeler l�zozomal enz�mlerle yıkıma uğratılır. Yıkıma uğrayan 

prote�nler ATP ve yen� prote�nler�n sentez� �ç�n kullanılmaktadır. Hücreler otofaj� sayes�nde kend� organel ve prote�nler�n� 

enerj� üret�m� �ç�n hammadde olarak kullanarak metabol�k stres durumlarında canlı kalab�lmekted�rler [10]. Otofaj� karmaşık 

b�r mekan�zma �le gerçekleşse de temel olarak; m�krootofaj�, makrootofaj� ve şaperon aracılı otofaj� (CMA) olmak üzere 3 

formu bulunmaktadır. Her mekan�zma da �çer�ğ�n� l�zozoma ulaştırmak �ç�n farklı b�yoloj�k etk�ler göstermekted�r [11].  

Şek�l 1.1.1 Otofaj� çeş�tler� [10]. 

1.1.1. Makrootofaj�

Uzun ömürlü prote�nler�n, hasarlı organeller�n yıkılmasında öneml� b�r role sah�p olan makrootofaj�, bütün hücrelerde 

bazal düzeyde gerçekleşmekted�r ve otofaj� olarak bahsett�ğ�m�z makrootofaj� çeş�t�d�r [6, 12]. 

1.1.2. M�krootofaj�

L�zozom membranının �çe çökmes� ve s�toplazma �çer�ğ�n�n doğrudan yıkılması �le gerçekleşen otofaj� çeş�d�d�r [6, 12]. 

Seç�c�-olmayan m�krootofaj�, s�toplazmanın ve b�leşenler�n�n tübüler membran g�r�ş�mler�n�n l�zozomlara doğrudan 

�nvaj�nasyonuna aracılık ederken; seç�c� m�krootofaj�, spes�fik organeller�n peroks�zomlar (m�kropeksofag�), çek�rdeğ�n 

esans�yel olmayan b�leşenler� (çek�rdeğ�n parça m�krootofaj�s�) ve m�tokondr� (m�krom�tofaj�) g�b� l�zozomlara doğrudan 

hedeflenmes�n� �çermekted�r.

M�krootofaj�, Alzhe�mer hastalığı ve Hunt�ngton hastalığı g�b� nörodejenerat�f hastalıkların gel�şmes�yle ve Pompe 

hastalığı g�b� l�zozomal gl�kojen depo hastalıkları �le �l�şk�l� olmasına rağmen, kansere neden olmamaktadır [13]. 

1.1.3. Şaperon Aracılı Otofaj� (Chaperone-med�ated autophagy-CMA)

Şaperon-aracılı otofaj�; Heat shock prote�n 70 (HSC 70) adı ver�len, bazı am�no as�t sekanslarını veya mot�fler�n� �çeren 

spes�fik prote�nlere bağlanan ve bunları l�zozom-bağlantılı membran prote�n� t�p 2A (LAMP2A) reseptörü üzer�nden 

l�zozomlara yönlend�ren şaperon prote�n�n�n aracılık ett�ğ� b�r otofaj�d�r [14]. 

CMA, m�krootofaj�den farklı olarak kansere neden olmaktadır [15] ve de l�zozomu hedef alan �laçlar her tür otofaj�y� 

etk�leyeb�lmekted�r [16]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda fonk�syonlarına göre farklı otofaj� çeş�tler� de tanımlanmıştır. 

Xenophagy: Hücre �ç� bakter� ve v�rüsler�n yıkımını sağlayarak �mmün s�steme yardımcı olur [17]. 

M�tofaj�: Kanser patogenez�nde de öneml� rol oynayan hasarlı m�tokondr�ler�n tem�zlenmes�nde fonks�yoneld�r [17]. 

L�pofaj�: Tr�gl�ser�d ve kolestrol yıkımını sağlayarak hücre �ç� l�p�t denges�n� korur [17]. 

Agrefaj�: Yanlış katlanmış ve kümelenm�ş prote�nler�n tem�zlenmes�n� sağlayarak nörodejenerat�f hastalıklar ve 

karac�ğer hastalıklarının önlenmes�nde öneml� b�r role sah�pt�r [17]. 

Tüm bu otofaj� formları, bes�n yoksunluğu, h�poks� ve kemoterap�, radyasyon, doğal pol�fenol�k b�leş�kler ve 

memel�lerde rapam�s�n (mTOR) k�naz akt�v�tes�n�n hedef �nh�b�törler� g�b�; metabol�k ve terapöt�k hücresel stresler 

tarafından �ndükleneb�lmekted�r [6]. Bunun sonucunda, otofaj�n�n düzens�zl�ğ�, fizyoloj�k süreçler� bozmakta ve kanser, 

Alzhe�mer, Park�nson ve Hunt�ngton hastalığı g�b� nöroloj�k hastalıklar dah�l olmak üzere, çeş�tl� koşulların patogenez�nde 

rol oynamaktadır. Düzgün çalıştığında �se nöronal hücrelerdek� otofaj�k süreç, anormal hücre �ç� prote�nler�n�n b�r�k�m�n� 

ortadan kaldırarak nörodejenerasyonu önlemekted�r. Bu nedenle, �y� dengelenm�ş otofaj�k mekan�zmaların düzenlenmes� 

bazı nöroloj�k hastalıklara ve kansere karşı korunma �ç�n kr�t�k b�r öneme sah�pt�r [2]. 

1.2. Otofaj�n�n Moleküler Mekan�zması

Otofaj� genler� ATG “Autophay related gene’’ ve bu genler�n prote�nler� ATG olarak adlandırılır [18]. Otofaj� �lk olarak 

mayalarda bulunmuş ve günümüze kadar 30’dan fazla memel� otofaj� gen� tanımlanmıştır. Otofaj� sürec�n�n 

gerçekleşmes�nde ve düzenlenmes�nde bu genler öneml� rol oynarlar [19, 20]. 

Otofaj� mekan�zması 5 basamakta toplanab�l�r: 

1. Başlatılma, ATG/ULK (unc5- benzer� k�naz) b�leşen�, 

2. Çek�rdeklenme, Bekl�n-1/sınıf III PI3K (fosfot�d�l�nos�tol-3 k�naz) b�leşenler�, 

3. Zar Uzaması, ATG12 ve ATG8/LC3 �k� ub�kut�n benzer� b�rleşm�ş s�stemler, 

4. Toplanma, transmembran ATG9 ve fagofor oluşumu �ç�n d�ğer ATG prote�nler, 

5. L�zozom �le b�rleşme ve yıkım: Otofagozom ve l�zozomun b�rleşmes�, LAMP2 ve RAB7 prote�nler, Sonuçta l�zozomal 

h�drol�z olur ve yıkım gerçekleş�r [8]. Şek�l 1.2.1’ de otofaj�n�n basamakları göster�lmekted�r.

Şek�l 1.2.1 Otofaj�n�n Moleküler Mekan�zması [21]. 

Otofagozom

Fagofor
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Membran Kaynağı
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L�zozom H�drolaz
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Şaperon

Katlanmamış Substrat Prote�n�
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streslerde otofaj� hücre canlılığı �ç�n metabol�k stres� azaltmak ve hücreye alternat�f enerj� kaynağı sağlamak �ç�n akt�fleş�r 

[1, 3]. Otofaj�, hücresel homeostas�s, enerj� denges�, gel�şme ve hücresel defans g�b� normal �nsan fizyoloj�s�n�n devamı �ç�n 

kr�t�k b�r öneme sah�p [4, 5] olduğu g�b�; kanser, nörodejenerat�f hastalıklar, yaşlanma, kas hastalıkları, enfeks�yon 

hastalıkları ve �mmün s�stem hastalıklarının patogenez�nde de rol oynayab�l�r [6, 7]. 

Otofaj�n�n, �lk olarak hücren�n stres durumlarında (açlık, oks�jen yoksunluğu, patojen enfeks�yonu, ant�kanser �laç 

tedav�s� g�b�) [8] hücre �ç� moleküller�n ger� dönüştürülerek hücren�n uyumuna katkı sağlamak �ç�n gerçekleşen b�r 

mekan�zma olduğu göster�lm�şt�r [9]. Sonrak� çalışmalarda memel� hücreler�nde bazal sev�yede de otofaj�n�n olduğu 

göster�lm�ş; hücresel homeostaz�n�n sürdürülmes� ve yaşlanmış, zarar görmüş organeller�n, prote�n ve prote�n kümeler�n�n 

yok ed�lmes� �ç�n ne kadar öneml� olduğu vurgulanmıştır [8, 10]. Son yapılan çalışmalarda �se otofaj�n�n ayrıca 

metabol�zmanın düzenlenmes�nde, hücre farklılaşması ve hücre ölümünde de rol oynadığı göster�lm�şt�r [9]. 

1.1. Otofaj� Çeş�tler�

Otofaj� sırasında hücren�n yıkıma uğratılacağı organel ve prote�nler s�toplazmada oluşturulan preotofagozom adlı 

membran s�stem� �le çevrelen�r ve sonrasında ç�ft katlı membranlı kesec�kler �ç�ne hapsed�ld�ğ�nde de otofagozom �sm�n� 

alırlar. Otofagozomların l�zozomlarla b�rleşmes� sonucunda maddeler l�zozomal enz�mlerle yıkıma uğratılır. Yıkıma uğrayan 

prote�nler ATP ve yen� prote�nler�n sentez� �ç�n kullanılmaktadır. Hücreler otofaj� sayes�nde kend� organel ve prote�nler�n� 

enerj� üret�m� �ç�n hammadde olarak kullanarak metabol�k stres durumlarında canlı kalab�lmekted�rler [10]. Otofaj� karmaşık 

b�r mekan�zma �le gerçekleşse de temel olarak; m�krootofaj�, makrootofaj� ve şaperon aracılı otofaj� (CMA) olmak üzere 3 

formu bulunmaktadır. Her mekan�zma da �çer�ğ�n� l�zozoma ulaştırmak �ç�n farklı b�yoloj�k etk�ler göstermekted�r [11].  

Şek�l 1.1.1 Otofaj� çeş�tler� [10]. 

1.1.1. Makrootofaj�

Uzun ömürlü prote�nler�n, hasarlı organeller�n yıkılmasında öneml� b�r role sah�p olan makrootofaj�, bütün hücrelerde 

bazal düzeyde gerçekleşmekted�r ve otofaj� olarak bahsett�ğ�m�z makrootofaj� çeş�t�d�r [6, 12]. 

1.1.2. M�krootofaj�

L�zozom membranının �çe çökmes� ve s�toplazma �çer�ğ�n�n doğrudan yıkılması �le gerçekleşen otofaj� çeş�d�d�r [6, 12]. 

Seç�c�-olmayan m�krootofaj�, s�toplazmanın ve b�leşenler�n�n tübüler membran g�r�ş�mler�n�n l�zozomlara doğrudan 

�nvaj�nasyonuna aracılık ederken; seç�c� m�krootofaj�, spes�fik organeller�n peroks�zomlar (m�kropeksofag�), çek�rdeğ�n 

esans�yel olmayan b�leşenler� (çek�rdeğ�n parça m�krootofaj�s�) ve m�tokondr� (m�krom�tofaj�) g�b� l�zozomlara doğrudan 

hedeflenmes�n� �çermekted�r.

M�krootofaj�, Alzhe�mer hastalığı ve Hunt�ngton hastalığı g�b� nörodejenerat�f hastalıkların gel�şmes�yle ve Pompe 

hastalığı g�b� l�zozomal gl�kojen depo hastalıkları �le �l�şk�l� olmasına rağmen, kansere neden olmamaktadır [13]. 

1.1.3. Şaperon Aracılı Otofaj� (Chaperone-med�ated autophagy-CMA)

Şaperon-aracılı otofaj�; Heat shock prote�n 70 (HSC 70) adı ver�len, bazı am�no as�t sekanslarını veya mot�fler�n� �çeren 

spes�fik prote�nlere bağlanan ve bunları l�zozom-bağlantılı membran prote�n� t�p 2A (LAMP2A) reseptörü üzer�nden 

l�zozomlara yönlend�ren şaperon prote�n�n�n aracılık ett�ğ� b�r otofaj�d�r [14]. 

CMA, m�krootofaj�den farklı olarak kansere neden olmaktadır [15] ve de l�zozomu hedef alan �laçlar her tür otofaj�y� 

etk�leyeb�lmekted�r [16]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda fonk�syonlarına göre farklı otofaj� çeş�tler� de tanımlanmıştır. 

Xenophagy: Hücre �ç� bakter� ve v�rüsler�n yıkımını sağlayarak �mmün s�steme yardımcı olur [17]. 

M�tofaj�: Kanser patogenez�nde de öneml� rol oynayan hasarlı m�tokondr�ler�n tem�zlenmes�nde fonks�yoneld�r [17]. 

L�pofaj�: Tr�gl�ser�d ve kolestrol yıkımını sağlayarak hücre �ç� l�p�t denges�n� korur [17]. 

Agrefaj�: Yanlış katlanmış ve kümelenm�ş prote�nler�n tem�zlenmes�n� sağlayarak nörodejenerat�f hastalıklar ve 

karac�ğer hastalıklarının önlenmes�nde öneml� b�r role sah�pt�r [17]. 

Tüm bu otofaj� formları, bes�n yoksunluğu, h�poks� ve kemoterap�, radyasyon, doğal pol�fenol�k b�leş�kler ve 

memel�lerde rapam�s�n (mTOR) k�naz akt�v�tes�n�n hedef �nh�b�törler� g�b�; metabol�k ve terapöt�k hücresel stresler 

tarafından �ndükleneb�lmekted�r [6]. Bunun sonucunda, otofaj�n�n düzens�zl�ğ�, fizyoloj�k süreçler� bozmakta ve kanser, 

Alzhe�mer, Park�nson ve Hunt�ngton hastalığı g�b� nöroloj�k hastalıklar dah�l olmak üzere, çeş�tl� koşulların patogenez�nde 

rol oynamaktadır. Düzgün çalıştığında �se nöronal hücrelerdek� otofaj�k süreç, anormal hücre �ç� prote�nler�n�n b�r�k�m�n� 

ortadan kaldırarak nörodejenerasyonu önlemekted�r. Bu nedenle, �y� dengelenm�ş otofaj�k mekan�zmaların düzenlenmes� 

bazı nöroloj�k hastalıklara ve kansere karşı korunma �ç�n kr�t�k b�r öneme sah�pt�r [2]. 

1.2. Otofaj�n�n Moleküler Mekan�zması

Otofaj� genler� ATG “Autophay related gene’’ ve bu genler�n prote�nler� ATG olarak adlandırılır [18]. Otofaj� �lk olarak 

mayalarda bulunmuş ve günümüze kadar 30’dan fazla memel� otofaj� gen� tanımlanmıştır. Otofaj� sürec�n�n 

gerçekleşmes�nde ve düzenlenmes�nde bu genler öneml� rol oynarlar [19, 20]. 

Otofaj� mekan�zması 5 basamakta toplanab�l�r: 

1. Başlatılma, ATG/ULK (unc5- benzer� k�naz) b�leşen�, 

2. Çek�rdeklenme, Bekl�n-1/sınıf III PI3K (fosfot�d�l�nos�tol-3 k�naz) b�leşenler�, 

3. Zar Uzaması, ATG12 ve ATG8/LC3 �k� ub�kut�n benzer� b�rleşm�ş s�stemler, 

4. Toplanma, transmembran ATG9 ve fagofor oluşumu �ç�n d�ğer ATG prote�nler, 

5. L�zozom �le b�rleşme ve yıkım: Otofagozom ve l�zozomun b�rleşmes�, LAMP2 ve RAB7 prote�nler, Sonuçta l�zozomal 

h�drol�z olur ve yıkım gerçekleş�r [8]. Şek�l 1.2.1’ de otofaj�n�n basamakları göster�lmekted�r.

Şek�l 1.2.1 Otofaj�n�n Moleküler Mekan�zması [21]. 
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1.2.1. Başlatılma Aşaması (İndüks�yon Fazı)

Bes�n, oks�jen, hormonlar, büyüme faktörler� ve enerj� azlığı durumlarında, kemoterap� ve radyoterap� tedav�ler�n�n 

uygulanması neden�yle oluşan hücresel stres�n algılanmasında görev alan s�nyal kaskadları aracılığıyla gerçekleş�r [22]. 

Memel� hücreler�nde ULK b�leşenler� �le başlar ve ULK b�leşenler�, memel� ATG1 homologları olan ULK1 ya da ULK2, ATG13, 

FIP200 (focal adhes�on fam�ly �nteract�ng prote�n of 200 kDa) ve ATG101’den oluşmaktadır [8, 23]. Bu b�leşen 

mTORC1(mammal�an target of rapam�c�n mult�prote�n complex 1, memel�lerde rapam�s�n hedefl� b�leşen 1)’�n altında 

bulunur ve mTORC1 normal şartlarda bes�n varlığında ULK1 (ULK2) veya ATG13’ü fosfor�lleyerek b�leşen�n �şlevsel olmasını 

engeller ve otofaj�y� durdurur [24]. Açlık, h�poks�, büyüme hormonu eks�kl�ğ� g�b� stres koşullarında mTORC1 baskılanır ve 

AMPK (AMP-bağımlı k�naz) etk�nleş�r [24]. mTORC1, ULK1/2 ve ATG13’ü özel prote�n kalıntılarından defosfor�le olmasına 

sebep olur ve etk�nleşen ULK1/2 aracılığıyla FIP200 ve ATG13 fosfor�llen�r [23]. Ayrıca herhang� b�r stres durumunda AMPK, 

ULK1’� fosfor�lleyerek otofaj�y� etk�nleşt�r�r [19]. 

1.2.2. Çek�rdeklenme Aşaması (Vez�kül Nükleasyon Fazı)

Memel� hücreler�nde 3 sınıf PI3K vardır; sınıf I PI3K otofaj�n�n �nh�b�törüdür, sınıf II PI3K otofaj� �le �l�şk�l� değ�ld�r ve sınıf 

III PI3K otofaj�n�n akt�vatörüdür ve otofagozom oluşumunun başlangıç aşamalarında öneml� rol oynar [18]. mTORC1’�n 

�nh�b�syonu fosfat�d�l�noz�tol 3-k�naz sınıf III (PI3KC3/VPS34) akt�vasyonunu sağlar ve fosfat�d�l�noz�tolü fosfor�lleyerek 

otofagozom membran oluşumu �ç�n temel olan fosfol�p�dler�n üret�lmes�n� sağlar [25]. Akt�fleşen ULK b�leşenler� 

otofagozomun oluşması �ç�n sınıf III PI3K b�leşenler�n� akt�fleşt�r�r. Bu b�leşen Bekl�n-1(ATG6), VPS34 (PI3KC3), p150 (VPS15, 

PI3KR4), UVRAG (UV rad�at�on res�stance-assoc�ated gene), ATG14L, Ambra1, B�f-1 otofaj� genler�nden oluşmaktadır [12]. 

VPS34’ün fonks�yonu p150 (VPS15) prote�n k�naz akt�v�tes� �le düzenlen�r [18]. Bu ATG prote�nler� (VPS34 b�leşenler�) 

�zolasyon membranı üzer�nde toplanarak küçük h�lal şekl�ndek� fagofor adı ver�len kesec�ğ�n oluşmasını sağlamaktadır. 

Otofagozomlar “preautophagosomal structure’’ (PAS) ya da �zolasyon membranı den�len yapılarda ortaya çıkarlar. Henüz 

net olmamakla b�rl�kte son yıllarda yapılan çalışmalar, otofagozom membranının ER kaynaklı olab�leceğ�n� gösterm�şt�r [12]. 

1.2.3. Uzama Aşaması (Vez�kül Uzama Fazı)

Çek�rdeklenme aşamasından sonra otofagozom zarının uzaması ve kesec�k hal�ne alması aşamasında ub�kut�n 

benzer� �k� b�rleşm�ş s�stem görev almaktadır [8]. ATG12- ATG5 ve ATG8-PE (fosfat�d�lethanolam�n) ve bu �k� s�stem b�rb�r� �le 

�l�şk�l�d�r (Şek�l 1.2.3.1) [18]. B�r�nc� s�stemde ATG12’n�n ATG5 prote�n�ne kovalent olarak bağlanması yer almaktadır [8]. Bu 

reaks�yonun gerçekleşmes� �ç�n de E1 ve E2 benzer� olan ATG7 ve ATG10 gerekmekted�r [8]. Bu b�rleşmeden sonra ATG5, 

ATG16L1 �le b�rleşerek oluşan zarın dış kısmına bağlanır [8]. Bu b�leşenler PAS üzer�nde onun uzamasını sağlarlar ve 

otofagozom kapandıktan sonra ayrılırlar [26]. İk�nc� s�stemde �se LC3 (M�krotübül �l�şk�l� prote�n 1 hafif z�nc�r 3) ve PE 

(fosfot�d�letanolam�n)’n�n kovalent olarak bağlanması yer almaktadır [8]. S�toplazmada bulunan LC3-I’�n C (Karbon) ucu 

ATG4 tarafından kes�l�r ve PE �le bağlanacak olan C ucundak� gl�s�n kalıntısı ortaya çıkar. Bu tepk�me �ç�n ATG7 ve E2 benzer� 

enz�m olan ATG3’ün yanı sıra ATG12-ATG5-ATG16L1 

b�leşen� de gerekl�d�r [5] ve bu b�leşen E3 l�gaz g�b� 

davranarak LC3’ün PE’ye bağlanmasına aracılık 

eder [27]. Bu süreç E1-benzer� ATG7 ve E2-benzer� 

ATG3 konjugasyon s�stemler� tarafından gerçekleş-

t�r�l�r [28]. Bu değ�ş�kl�k ger� dönüşümsüzdür [29]. 

LC3-I s�toplazmada bulunur ve 18 kDa’dur, oysa 

otofaj� bel�rtec� olarak tanımlanan LC3-II otofaj� 

membranının dış yüzey�nde bulunur ve 16 kDa’dur 

[18]. 

ATG9 �ntegral membran prote�n� ve b�rçok transmembran doma�n� �çer�r. D�ğer otofaj� prote�nler� �le PAS’a yerleş�r ve 

otofagozom zarının uzamasında öneml� rol oynar [18]. 

ATG8 a�les�n�n memel�lerde �k� alt grup ve am�noas�t benzerl�kler�nden dolayı da 7 üyes� vardır [31]. LC3 grubu LC3A, 

LC3B, LC3B2, LC3C ve GABARAP grubu GABARAP, GABARAPL1/GEC1, GABARAPL2/GATE-16 ve GABARAPL3’den 

oluşmaktadır. GABARAPL3’ün sadece transkr�ps�yonel düzeyde �fade ed�ld�ğ� göster�lm�şt�r [12]. LC3 grup (LC3A, LC3B, 

LC3C) otofagozom membranının uzaması �ç�n gerekl�yken, GABARAP grubunun (GABARAPL1, GATE-16) otofagozomun 

kapanması �ç�n gerekl� olduğu göster�lm�şt�r [32]. GABARAP ve GATE-16 hücre �ç� trafiğ�nde rol oynamaktadır. Buna ek 

olarak NSF prote�n� �le etk�leşeb�l�rler, böylece membranların b�rleşmeler�n� düzenled�kler� düşünülmekted�r [31]. ATG4 

a�les�; otofaj� sırasında l�p�dasyon �ç�n öneml� olan, ATG8/ LC3 karboks� ucunun kes�m�nden sorumlu s�ste�n proteazlardır 

[33]. ATG4A sadece GABARAP ve GATE-16 prote�nler� �ç�n özel �ken, ATG4B daha gen�ş etk�ye sah�pt�r [31]. 

1.2.4. Toplanma Aşaması 

ATG9 b�leşen�n�nde katılımıyla fagoforun uzaması �ç�n l�p�tler ve prote�nler toplanmaya başlarlar [8]. ATG9 otofaj� 

yolağında k� tek transmembran prote�nd�r. Hücre bes�n yönünden zeng�n durumdayken ATG9 trans golg� kısmında hatta geç 

endozom bölmes�nde toplu halde (ATG9 havuzu) bulunmaktadır. ATG9’un buradan dağılımı ULK b�leşen� tarafından kontrol 

ed�lmekted�r. Buradan hem başlangıçtak� zar oluşumuna hem de toplanma aşamasındak� otofagozoma ATG9 yollanır. ATG9 

havuzdan kesec�k hal�nde gelerek başlangıçtak� zar oluşumuna zar sağlamış olur. Son çalışmalarda ATG9’un hem erken hem 

de geç otofaj� de etk�l� olduğu bulunmuş olsa da tam olarak ATG9 b�leşen�n�n nasıl çalıştığı b�l�nmemekted�r [34]. 

1.2.5. L�zozom �le B�rleşme Aşaması 

 L�zozom, otofagozomun son hedefid�r; otofagozomun dış zarı l�zozom zarı �le kaynaşır ve otol�zozom oluşur [8]. Bu 

kaynaşmanın Rab-SNARE s�stem�yle normal koful-koful kaynaşması g�b� olduğu düşünülmekted�r. Ayrıca Rab7 prote�n� 

l�zozoma kaynaşmasında yardım etmekted�r [35]. Bunun yanı sıra LAMP1 ve LAMP2 l�zozom prote�nler� de kaynaşma �ç�n 

gerekl�d�r [35]. Son olarakta otofaj� �le gelen �çer�k l�zozom enz�mler� tarafından yıkılır ve ger� dönüşüme ver�l�r [8]. 

1.3. Otofaj�n�n Moleküler Düzenlenmes�

Otofaj� regülasyonunda en öneml� uyaranlar açlık, h�poks� ve stres durumlarıdır (Şek�l 1.3.1) Memel�lerde rapamyc�n 

hedefi (mTOR) b�r ser�n t�roz�n k�nazdır. Hücrelerde bol m�ktarda eksprese olur ve hücren�n büyümes�nde, 

prol�ferasyonunda ve hayatta kalmasında rol almaktadır. Bunların yanı sıra kanser hücreler�n�n kontrolsüz şek�lde 

büyümes�nde de rol aldığı düşünülmekted�r. TOR prote�n kompleks� otofaj�n�n düzenlenmes�nde öneml� b�r rol oynar. TOR, 

hücrelerde büyüme ve prote�n sentez�n� kontrol eden b�r k�nazdır. TOR’un baskılanması otofaj�n�n akt�ve olmasına neden 

olur. Açlık durumunda TOR akt�v�tes� düşer, ATG13 defosfor�le olur, ATG1 �le bağlanarak otofaj�y� �ndükler [36]. PI3K kompleks� 

de hücre büyümes�nde etk�l� s�nyal yolaklarındandır ve Akt/PKB(Prote�n K�naz B) yolağını akt�ve eder. Akt’n�n akt�vasyonu 

TOR’u akt�ve ederek otofaj�y� �nh�be eder [37]. PTEN �se PI3K/Akt yolağı �le tam ters� b�r �şleve sah�pt�r ve otofaj�y� �ndükler. 

PTEN’de meydana gelen mutasyonlar otofaj�y� baskılamaktadır [38]. PI3K kompleks� ATG6 (Bekl�n-1), Vp15, ATG14 ve VPS34 

prote�nler�nden oluşmaktadır.Ayrıca bu kompleks PI3K bağlayıcı prote�n �le otofaj�k kesec�ğ�n oluşumunu da başlatır. 3-

met�l aden�n (3-MA) PI3K’nın �nh�b�törüdür ve otofaj�y� �nh�be etmek �ç�n yaygın olarak kullanılmaktadır [39]. 

Otofaj�n�n ana düzenley�c�s�, genell�kle çeş�tl� �nsan kanserler�nde aşırı akt�ve olduğu bulunan prote�n k�naz B 

(PI3K/Akt) altındak� mTOR yoludur. Aşırı am�no as�tler, otofaj�y� �nh�be eden mTOR akt�v�tes�n� �ndüklemekted�r. mTOR u 

�nh�be eden yüksek sev�yelerdek� AMP-akt�f AMPK, otofaj�ye neden olmaktadır [40]. Sınıf 3 PI3K (VPS34), AMPK, Ras, Raf, 

MEK, ERK, JNK, p53, PTEN, p70S6K, eEF-2 k�naz (EF2K), nükleer faktör-kappa B (NF-kB), ve d�ğerler� g�b� b�rçok s�nyal 

yolunun ve kr�t�k hücresel prote�nler�n otofaj�n�n düzenlenmes�nde rol oynadığı bel�rlenm�şt�r [1]. Daha önce bel�rt�ld�ğ� g�b�, 

sınıf 3 PI3K, Bekl�n-1 �le b�r kompleks oluşturmakta ve çek�rdeklenmey� düzenlemekted�r [41]. Hem Bcl-2 hem de Bcl-xl 
Şek�l 1.2.3.1 ATG12- ATG5 ve ATG8-PE ub�qu�t�n benzer� s�stem [30]. 
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1.2.1. Başlatılma Aşaması (İndüks�yon Fazı)

Bes�n, oks�jen, hormonlar, büyüme faktörler� ve enerj� azlığı durumlarında, kemoterap� ve radyoterap� tedav�ler�n�n 

uygulanması neden�yle oluşan hücresel stres�n algılanmasında görev alan s�nyal kaskadları aracılığıyla gerçekleş�r [22]. 

Memel� hücreler�nde ULK b�leşenler� �le başlar ve ULK b�leşenler�, memel� ATG1 homologları olan ULK1 ya da ULK2, ATG13, 

FIP200 (focal adhes�on fam�ly �nteract�ng prote�n of 200 kDa) ve ATG101’den oluşmaktadır [8, 23]. Bu b�leşen 

mTORC1(mammal�an target of rapam�c�n mult�prote�n complex 1, memel�lerde rapam�s�n hedefl� b�leşen 1)’�n altında 

bulunur ve mTORC1 normal şartlarda bes�n varlığında ULK1 (ULK2) veya ATG13’ü fosfor�lleyerek b�leşen�n �şlevsel olmasını 

engeller ve otofaj�y� durdurur [24]. Açlık, h�poks�, büyüme hormonu eks�kl�ğ� g�b� stres koşullarında mTORC1 baskılanır ve 

AMPK (AMP-bağımlı k�naz) etk�nleş�r [24]. mTORC1, ULK1/2 ve ATG13’ü özel prote�n kalıntılarından defosfor�le olmasına 

sebep olur ve etk�nleşen ULK1/2 aracılığıyla FIP200 ve ATG13 fosfor�llen�r [23]. Ayrıca herhang� b�r stres durumunda AMPK, 

ULK1’� fosfor�lleyerek otofaj�y� etk�nleşt�r�r [19]. 

1.2.2. Çek�rdeklenme Aşaması (Vez�kül Nükleasyon Fazı)

Memel� hücreler�nde 3 sınıf PI3K vardır; sınıf I PI3K otofaj�n�n �nh�b�törüdür, sınıf II PI3K otofaj� �le �l�şk�l� değ�ld�r ve sınıf 

III PI3K otofaj�n�n akt�vatörüdür ve otofagozom oluşumunun başlangıç aşamalarında öneml� rol oynar [18]. mTORC1’�n 

�nh�b�syonu fosfat�d�l�noz�tol 3-k�naz sınıf III (PI3KC3/VPS34) akt�vasyonunu sağlar ve fosfat�d�l�noz�tolü fosfor�lleyerek 

otofagozom membran oluşumu �ç�n temel olan fosfol�p�dler�n üret�lmes�n� sağlar [25]. Akt�fleşen ULK b�leşenler� 

otofagozomun oluşması �ç�n sınıf III PI3K b�leşenler�n� akt�fleşt�r�r. Bu b�leşen Bekl�n-1(ATG6), VPS34 (PI3KC3), p150 (VPS15, 

PI3KR4), UVRAG (UV rad�at�on res�stance-assoc�ated gene), ATG14L, Ambra1, B�f-1 otofaj� genler�nden oluşmaktadır [12]. 

VPS34’ün fonks�yonu p150 (VPS15) prote�n k�naz akt�v�tes� �le düzenlen�r [18]. Bu ATG prote�nler� (VPS34 b�leşenler�) 

�zolasyon membranı üzer�nde toplanarak küçük h�lal şekl�ndek� fagofor adı ver�len kesec�ğ�n oluşmasını sağlamaktadır. 

Otofagozomlar “preautophagosomal structure’’ (PAS) ya da �zolasyon membranı den�len yapılarda ortaya çıkarlar. Henüz 

net olmamakla b�rl�kte son yıllarda yapılan çalışmalar, otofagozom membranının ER kaynaklı olab�leceğ�n� gösterm�şt�r [12]. 

1.2.3. Uzama Aşaması (Vez�kül Uzama Fazı)

Çek�rdeklenme aşamasından sonra otofagozom zarının uzaması ve kesec�k hal�ne alması aşamasında ub�kut�n 

benzer� �k� b�rleşm�ş s�stem görev almaktadır [8]. ATG12- ATG5 ve ATG8-PE (fosfat�d�lethanolam�n) ve bu �k� s�stem b�rb�r� �le 

�l�şk�l�d�r (Şek�l 1.2.3.1) [18]. B�r�nc� s�stemde ATG12’n�n ATG5 prote�n�ne kovalent olarak bağlanması yer almaktadır [8]. Bu 

reaks�yonun gerçekleşmes� �ç�n de E1 ve E2 benzer� olan ATG7 ve ATG10 gerekmekted�r [8]. Bu b�rleşmeden sonra ATG5, 

ATG16L1 �le b�rleşerek oluşan zarın dış kısmına bağlanır [8]. Bu b�leşenler PAS üzer�nde onun uzamasını sağlarlar ve 

otofagozom kapandıktan sonra ayrılırlar [26]. İk�nc� s�stemde �se LC3 (M�krotübül �l�şk�l� prote�n 1 hafif z�nc�r 3) ve PE 

(fosfot�d�letanolam�n)’n�n kovalent olarak bağlanması yer almaktadır [8]. S�toplazmada bulunan LC3-I’�n C (Karbon) ucu 

ATG4 tarafından kes�l�r ve PE �le bağlanacak olan C ucundak� gl�s�n kalıntısı ortaya çıkar. Bu tepk�me �ç�n ATG7 ve E2 benzer� 

enz�m olan ATG3’ün yanı sıra ATG12-ATG5-ATG16L1 

b�leşen� de gerekl�d�r [5] ve bu b�leşen E3 l�gaz g�b� 

davranarak LC3’ün PE’ye bağlanmasına aracılık 

eder [27]. Bu süreç E1-benzer� ATG7 ve E2-benzer� 

ATG3 konjugasyon s�stemler� tarafından gerçekleş-

t�r�l�r [28]. Bu değ�ş�kl�k ger� dönüşümsüzdür [29]. 

LC3-I s�toplazmada bulunur ve 18 kDa’dur, oysa 

otofaj� bel�rtec� olarak tanımlanan LC3-II otofaj� 

membranının dış yüzey�nde bulunur ve 16 kDa’dur 

[18]. 

ATG9 �ntegral membran prote�n� ve b�rçok transmembran doma�n� �çer�r. D�ğer otofaj� prote�nler� �le PAS’a yerleş�r ve 

otofagozom zarının uzamasında öneml� rol oynar [18]. 

ATG8 a�les�n�n memel�lerde �k� alt grup ve am�noas�t benzerl�kler�nden dolayı da 7 üyes� vardır [31]. LC3 grubu LC3A, 

LC3B, LC3B2, LC3C ve GABARAP grubu GABARAP, GABARAPL1/GEC1, GABARAPL2/GATE-16 ve GABARAPL3’den 

oluşmaktadır. GABARAPL3’ün sadece transkr�ps�yonel düzeyde �fade ed�ld�ğ� göster�lm�şt�r [12]. LC3 grup (LC3A, LC3B, 

LC3C) otofagozom membranının uzaması �ç�n gerekl�yken, GABARAP grubunun (GABARAPL1, GATE-16) otofagozomun 

kapanması �ç�n gerekl� olduğu göster�lm�şt�r [32]. GABARAP ve GATE-16 hücre �ç� trafiğ�nde rol oynamaktadır. Buna ek 

olarak NSF prote�n� �le etk�leşeb�l�rler, böylece membranların b�rleşmeler�n� düzenled�kler� düşünülmekted�r [31]. ATG4 

a�les�; otofaj� sırasında l�p�dasyon �ç�n öneml� olan, ATG8/ LC3 karboks� ucunun kes�m�nden sorumlu s�ste�n proteazlardır 

[33]. ATG4A sadece GABARAP ve GATE-16 prote�nler� �ç�n özel �ken, ATG4B daha gen�ş etk�ye sah�pt�r [31]. 

1.2.4. Toplanma Aşaması 

ATG9 b�leşen�n�nde katılımıyla fagoforun uzaması �ç�n l�p�tler ve prote�nler toplanmaya başlarlar [8]. ATG9 otofaj� 

yolağında k� tek transmembran prote�nd�r. Hücre bes�n yönünden zeng�n durumdayken ATG9 trans golg� kısmında hatta geç 

endozom bölmes�nde toplu halde (ATG9 havuzu) bulunmaktadır. ATG9’un buradan dağılımı ULK b�leşen� tarafından kontrol 

ed�lmekted�r. Buradan hem başlangıçtak� zar oluşumuna hem de toplanma aşamasındak� otofagozoma ATG9 yollanır. ATG9 

havuzdan kesec�k hal�nde gelerek başlangıçtak� zar oluşumuna zar sağlamış olur. Son çalışmalarda ATG9’un hem erken hem 

de geç otofaj� de etk�l� olduğu bulunmuş olsa da tam olarak ATG9 b�leşen�n�n nasıl çalıştığı b�l�nmemekted�r [34]. 

1.2.5. L�zozom �le B�rleşme Aşaması 

 L�zozom, otofagozomun son hedefid�r; otofagozomun dış zarı l�zozom zarı �le kaynaşır ve otol�zozom oluşur [8]. Bu 

kaynaşmanın Rab-SNARE s�stem�yle normal koful-koful kaynaşması g�b� olduğu düşünülmekted�r. Ayrıca Rab7 prote�n� 

l�zozoma kaynaşmasında yardım etmekted�r [35]. Bunun yanı sıra LAMP1 ve LAMP2 l�zozom prote�nler� de kaynaşma �ç�n 

gerekl�d�r [35]. Son olarakta otofaj� �le gelen �çer�k l�zozom enz�mler� tarafından yıkılır ve ger� dönüşüme ver�l�r [8]. 

1.3. Otofaj�n�n Moleküler Düzenlenmes�

Otofaj� regülasyonunda en öneml� uyaranlar açlık, h�poks� ve stres durumlarıdır (Şek�l 1.3.1) Memel�lerde rapamyc�n 

hedefi (mTOR) b�r ser�n t�roz�n k�nazdır. Hücrelerde bol m�ktarda eksprese olur ve hücren�n büyümes�nde, 

prol�ferasyonunda ve hayatta kalmasında rol almaktadır. Bunların yanı sıra kanser hücreler�n�n kontrolsüz şek�lde 

büyümes�nde de rol aldığı düşünülmekted�r. TOR prote�n kompleks� otofaj�n�n düzenlenmes�nde öneml� b�r rol oynar. TOR, 

hücrelerde büyüme ve prote�n sentez�n� kontrol eden b�r k�nazdır. TOR’un baskılanması otofaj�n�n akt�ve olmasına neden 

olur. Açlık durumunda TOR akt�v�tes� düşer, ATG13 defosfor�le olur, ATG1 �le bağlanarak otofaj�y� �ndükler [36]. PI3K kompleks� 

de hücre büyümes�nde etk�l� s�nyal yolaklarındandır ve Akt/PKB(Prote�n K�naz B) yolağını akt�ve eder. Akt’n�n akt�vasyonu 

TOR’u akt�ve ederek otofaj�y� �nh�be eder [37]. PTEN �se PI3K/Akt yolağı �le tam ters� b�r �şleve sah�pt�r ve otofaj�y� �ndükler. 

PTEN’de meydana gelen mutasyonlar otofaj�y� baskılamaktadır [38]. PI3K kompleks� ATG6 (Bekl�n-1), Vp15, ATG14 ve VPS34 

prote�nler�nden oluşmaktadır.Ayrıca bu kompleks PI3K bağlayıcı prote�n �le otofaj�k kesec�ğ�n oluşumunu da başlatır. 3-

met�l aden�n (3-MA) PI3K’nın �nh�b�törüdür ve otofaj�y� �nh�be etmek �ç�n yaygın olarak kullanılmaktadır [39]. 

Otofaj�n�n ana düzenley�c�s�, genell�kle çeş�tl� �nsan kanserler�nde aşırı akt�ve olduğu bulunan prote�n k�naz B 

(PI3K/Akt) altındak� mTOR yoludur. Aşırı am�no as�tler, otofaj�y� �nh�be eden mTOR akt�v�tes�n� �ndüklemekted�r. mTOR u 

�nh�be eden yüksek sev�yelerdek� AMP-akt�f AMPK, otofaj�ye neden olmaktadır [40]. Sınıf 3 PI3K (VPS34), AMPK, Ras, Raf, 

MEK, ERK, JNK, p53, PTEN, p70S6K, eEF-2 k�naz (EF2K), nükleer faktör-kappa B (NF-kB), ve d�ğerler� g�b� b�rçok s�nyal 

yolunun ve kr�t�k hücresel prote�nler�n otofaj�n�n düzenlenmes�nde rol oynadığı bel�rlenm�şt�r [1]. Daha önce bel�rt�ld�ğ� g�b�, 

sınıf 3 PI3K, Bekl�n-1 �le b�r kompleks oluşturmakta ve çek�rdeklenmey� düzenlemekted�r [41]. Hem Bcl-2 hem de Bcl-xl 
Şek�l 1.2.3.1 ATG12- ATG5 ve ATG8-PE ub�qu�t�n benzer� s�stem [30]. 
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ant�apoptot�k prote�nler�, Bekl�n-1’� bağlayarak ve �nh�be ederek otofaj�y� düzenleyeb�l�r ve sağkalım �le uyumlu sev�yelere 

ayarlayab�l�r [42]. Sınıf 1 PI3K, PI3K/AKT/mTOR yolu, otofaj�y� �nh�be ederken, PTEN, TORCH1, AMPK ve rapam�s�n g�b� bu 

süreçtek� �nh�b�törler otofaj�y� �ndüklemekted�r [38, 41]. RAS/RAF/MEK/ERK yolu da otofaj�y� artırab�l�r [43]. Son bulgular, 

NF-kB �nh�b�syonunun otofaj�k hücre ölümüne yol açab�leceğ�n� göstermekted�r [44]. Tümör nekroz faktörü-alfa (TNFa), 

�nsül�n-benzer� büyüme faktörü-1 ve 7-ketokolesterol, LC3 ve Bekl�n-1 de dah�l olmak üzere ATG genler�n�n ekspresyo-

nunu düzenleyeb�l�r. İlave olarak, p53 tümör baskılayıcı prote�n, hücresel strese cevap veren ve tümör oluşumunu �nh�be 

eden b�r transkr�ps�yon faktörüdür. Son yapılan çalışmalar, s�toplazm�k p53'ün otofaj�y� �nh�be edeb�leceğ�n� ve b�r p53 

hedefi olan hasar-ayarlı otofaj� modülatörünün (DRAM) otofaj�y� modüle edeb�leceğ�n� göstermekted�r [45]. Yapıcı Ras 

akt�vasyonu, m�tokondr�yal fonks�yonu değ�şt�rerek hücre sağkalımını ve tümör büyümes�n� teşv�k etmek �ç�n otofaj�y� 

�ndükleyerek, K-ras’ı mutasyona uğramış tümörlerdek� (örneğ�n, pankreas kanserler�n�n % 90-100' ünün Ras'ın rolünün 

altını ç�zmekted�r [46]. 

  

Şek�l 1.3.1 Otofaj�n�n moleküler düzenlenmes� [47]. 

1.4. Otofaj�n�n Düzenlenmes�nde Etk�l� Olan Moleküller

Açlık, stres ve h�poks� durumu otofaj�n�n düzenlenmes�ndek� en öneml� uyaranlar olmakla b�rl�kte; bu süreçte pek çok 

prote�n ve çeş�tl� s�nyal yolları da akt�f olarak rol almaktadır (Şek�l 1.4.1). 

 1.4.1. mTOR: Doğrudan ATG prote�nler�n� fosfor�le ederek ya da çeş�tl� s�nyal yolları �le otofaj�n�n düzenlenmes�nde rol 

oynamaktadır. mTORC1’�n baskılanması �le otofaj� akt�fleş�r ve böylece otofaj�de negat�f düzenley�c� rol oynar [48]. TOR 

yolağının akt�vasyonu, hücren�n büyümes�ne ve hayatta kalmasına yol açarken baskılanması �se otofaj�ye neden olmaktadır. 

mTOR yolağı, hücre �ç� prote�n, enerj� düzeyler� ve büyüme faktörler� �le akt�ve olmakta ve bu süreç Akt/PKB yolağı tarafından 

da kontrol ed�lmekted�r [49]. 

1.4.2. AMPK (Adenoz�n Monofosfat Akt�ve Eden Prote�n K�naz): Doğrudan ya da TSC2’ y� (Tuberoz Skleroz 2) 

akt�fleşt�rerek, mTORC1’ � baskılar ve otofaj�n�n akt�fleşmes�n� sağlar [12]. AMPK h�poks� sırasında otofaj�n�n tet�klenmes�ne 

katkıda bulunur [3, 50]. 

1.4.3. Akt (Prote�n K�naz B): TSC1/ TSC2 kompleks�n� �nakt�f hale get�rerek mTORC1 aracılığı �le otofaj�n�n negat�f 

düzenley�c�s�d�r [50]. mTOR yolağı, hücre �ç� prote�n, enerj� düzeyler� ve büyüme faktörler� �le akt�ve olmakta ve Akt/PKB 

yolağı tarafından da kontrol ed�lmekted�r. Akt/PKB bunu ERK ya da RSK g�b�, TSC1/TSC2’y� fosfor�lleyerek ve mTOR 

�nh�b�torler�n� �nakt�f duruma get�rerek yapmaktadır. Böylel�kle Akt/PKB akt�vasyonu, Rheb tarafından mTOR’un 

uyarılmasına ve otofaj�n�n �nh�b�syonuna neden olmaktadır [49]. 

1.4.4. Bcl-2 ve Bcl-XL: Ant�-apoptot�k prote�nler olan Bcl-2 ve Bcl-XL otofaj�y� de �nh�be edeb�lmekted�rler. Otofaj� 

kesec�ğ� oluşumunda görev yapan VPS34 PI3 k�nazın akt�v�tes� ATG6/Bekl�n’� de �çeren b�r grup prote�n tarafından kontrol 

ed�l�r. Bcl-2 ya da BclXL, Bekl�n’�n sah�p olduğu BH3 bölges�ne bağlanarak onu otofaj� üzer�nde etk�s�z hale get�re-

b�lmekted�r [6]. Bcl-XL’�n JNK tarafından fosfor�llenmes� Bekl�n’e bağlanmasını zayıflatmakta ve otofaj�y� akt�ve etmekted�r. 

DAPk da benzer etk�y� Bekl�n üzer�nden göstereb�lmekted�r. B�f-1 prote�n� de otofaj�n�n yanı sıra, Bax/Bak akt�vasyonu �le 

apoptozu da düzenlemekted�r. BNIP-3, Bcl-2 prote�n a�les�ndend�r ve bazı yayınlarda otofaj�y� Bekl�n �le akt�ve ett�ğ� 

göster�lm�şt�r [51]. 

1.4.5. ATG4, ATG5 ve Bekl�n: Otofaj� mekan�zmasında görev alan temel prote�nler olan ATG4, ATG5 ve Bekl�n-1’�n 

proteol�t�k olarak kes�lmes� apoptot�k hücre oluşumunu arttırmaktadır. ATG5, ATG12 �le b�r d�mer oluşturmak suret�yle 

ATG16L �le bağlanmakta ve otofaj�k �zolasyon zarının oluşumunda rol oynamaktadır [52]. 

1.4.6. PKA (Prote�n K�naz A): Otofaj�n�n negat�f düzenley�c�s�d�r. LC3’ ü fosofor�le ederek otofaj�y� �nh�be edeb�l�r 

[53]. Bunun yanı sıra mTORC1’ � doğrudan ya da AMPK’ y� �nd�rek olarak fosfor�le ederek akt�ve etmes� otofaj�y� 

baskılamaktadır [12]. 

1.4.7. P70S6 K�naz (S6K): Bes�n varlığında mTOR’ un akt�flenmes� �le S6K akt�fleşmekte ve prote�n sentez� 

gerçekleşmekted�r [18]. Böylece mTOR aracılığı �le otofaj�n�n baskılanmasını sağlar. Son zamanlarda S6K’ nın otofaj�n�n 

akt�ve olması �ç�n gerekl� olduğunu �ler� süren çalışmalar da bulunmaktadır [18]. 

1.4.8. ROS (Reakt�f Oks�jen Türler�): Son yıllarda yapılan çalışmalar ROS’ un otofaj�y� farklı şek�llerde düzenled�ğ�n� 

gösterm�şt�r. ROS, AMPK’ y� akt�ve ederek otofaj�y� tet�klemekte [54], buna karşın ATG4’ ü oks�de ederek, LC3ve PE 

bağlanmasını engelleyerek otofagozom oluşumunu ve otofaj�y� baskılamaktadır [31]. 

1.4.9. İnsül�n: T�roz�n k�naz reseptörler�n� fosfor�le etmek suret�yle, P85 aracılığı �le PI3K’yı akt�ve eder. Akt�f PI3K, Akt 

ve mTOR akt�fleşmes�ne yol açar. Böylece otofaj�y� baskılayarak, negat�f düzenley�c� olarak rol oynar [18]. 

1.4.10. eIF2a (Ökaryot�k Başlatıcı Faktör-2 alfa): Otofaj�n�n poz�t�f düzenley�c�s�d�r, bes�n yokluğunda fosfor�las-

yonu �le otofaj�n�n akt�vasyonu sağlanır [55]. 

1.4.11. p53: Tümör baskılayıcı role sah�pt�r, otofaj�de hem poz�t�f hem de negat�f rol oynamaktadır [55]. Genotoks�k 

stres ve onkogenler�n akt�vasyonu �le p53 akt�ve olur. p53, AMPK ve TSC1 akt�ve ederek, mTORC1 baskılanması �le otofaj�y� 

akt�ve edeb�l�r [55]. Negat�f rolü henüz tam olarak b�l�nmemekle b�rl�kte s�toplazm�k p53’ün otofaj�y� baskıladığı 

göster�lm�şt�r [56]. 

1.4.12. Rub�con: Otofaj�n�n negat�f düzenley�c�s�d�r. VPS34 b�leş�kler�ne bağlanarak otofagozomun oluşmasını 

baskılar [57]. Rub�con’un aşırı ekspresyonu p62’nın b�r�kmes�ne yol açar, böylece otofaj�n�n �nh�be ed�ld�ğ� 

düşünülmekted�r [58]. 

LBK1

cAMP

RAS

RAF

MEK

ERK

TSC1 TSC2

PTEN

FOXO

PI3K/Akt

PKA

AMPK

EF2K

mTORC1

Energy Defic�t

Hypox�a

Growth
Factors

Nutr�ents
(Glucose, Am�no Ac�ds)

Autophagy

Autophagosome
Autophagolysosome

(Degradat�on)

Atg13

ULK 1/2

Atg101

FIP200

Atg7

Atg10

Atg12

Atg5

E1

E2

Phagophore (Nucleat�on)

E3 Atg5
Atg12

Atg16

Atg7

Atg3

LC3-I

PE

E1

E2

Bcl2
Becl�n-1

Vps34
Vps15Bcl-XL

Pdlns3K Class III

LC3-II

Atg4 PE

Lysosome

Cell Surv�val
or Cell Death

302   •   Züleyha Doğany�ğ�t Her Yönüyle Kanser   •   303



ant�apoptot�k prote�nler�, Bekl�n-1’� bağlayarak ve �nh�be ederek otofaj�y� düzenleyeb�l�r ve sağkalım �le uyumlu sev�yelere 

ayarlayab�l�r [42]. Sınıf 1 PI3K, PI3K/AKT/mTOR yolu, otofaj�y� �nh�be ederken, PTEN, TORCH1, AMPK ve rapam�s�n g�b� bu 

süreçtek� �nh�b�törler otofaj�y� �ndüklemekted�r [38, 41]. RAS/RAF/MEK/ERK yolu da otofaj�y� artırab�l�r [43]. Son bulgular, 

NF-kB �nh�b�syonunun otofaj�k hücre ölümüne yol açab�leceğ�n� göstermekted�r [44]. Tümör nekroz faktörü-alfa (TNFa), 

�nsül�n-benzer� büyüme faktörü-1 ve 7-ketokolesterol, LC3 ve Bekl�n-1 de dah�l olmak üzere ATG genler�n�n ekspresyo-

nunu düzenleyeb�l�r. İlave olarak, p53 tümör baskılayıcı prote�n, hücresel strese cevap veren ve tümör oluşumunu �nh�be 

eden b�r transkr�ps�yon faktörüdür. Son yapılan çalışmalar, s�toplazm�k p53'ün otofaj�y� �nh�be edeb�leceğ�n� ve b�r p53 

hedefi olan hasar-ayarlı otofaj� modülatörünün (DRAM) otofaj�y� modüle edeb�leceğ�n� göstermekted�r [45]. Yapıcı Ras 

akt�vasyonu, m�tokondr�yal fonks�yonu değ�şt�rerek hücre sağkalımını ve tümör büyümes�n� teşv�k etmek �ç�n otofaj�y� 

�ndükleyerek, K-ras’ı mutasyona uğramış tümörlerdek� (örneğ�n, pankreas kanserler�n�n % 90-100' ünün Ras'ın rolünün 

altını ç�zmekted�r [46]. 

  

Şek�l 1.3.1 Otofaj�n�n moleküler düzenlenmes� [47]. 

1.4. Otofaj�n�n Düzenlenmes�nde Etk�l� Olan Moleküller

Açlık, stres ve h�poks� durumu otofaj�n�n düzenlenmes�ndek� en öneml� uyaranlar olmakla b�rl�kte; bu süreçte pek çok 

prote�n ve çeş�tl� s�nyal yolları da akt�f olarak rol almaktadır (Şek�l 1.4.1). 

 1.4.1. mTOR: Doğrudan ATG prote�nler�n� fosfor�le ederek ya da çeş�tl� s�nyal yolları �le otofaj�n�n düzenlenmes�nde rol 

oynamaktadır. mTORC1’�n baskılanması �le otofaj� akt�fleş�r ve böylece otofaj�de negat�f düzenley�c� rol oynar [48]. TOR 

yolağının akt�vasyonu, hücren�n büyümes�ne ve hayatta kalmasına yol açarken baskılanması �se otofaj�ye neden olmaktadır. 

mTOR yolağı, hücre �ç� prote�n, enerj� düzeyler� ve büyüme faktörler� �le akt�ve olmakta ve bu süreç Akt/PKB yolağı tarafından 

da kontrol ed�lmekted�r [49]. 

1.4.2. AMPK (Adenoz�n Monofosfat Akt�ve Eden Prote�n K�naz): Doğrudan ya da TSC2’ y� (Tuberoz Skleroz 2) 

akt�fleşt�rerek, mTORC1’ � baskılar ve otofaj�n�n akt�fleşmes�n� sağlar [12]. AMPK h�poks� sırasında otofaj�n�n tet�klenmes�ne 

katkıda bulunur [3, 50]. 

1.4.3. Akt (Prote�n K�naz B): TSC1/ TSC2 kompleks�n� �nakt�f hale get�rerek mTORC1 aracılığı �le otofaj�n�n negat�f 

düzenley�c�s�d�r [50]. mTOR yolağı, hücre �ç� prote�n, enerj� düzeyler� ve büyüme faktörler� �le akt�ve olmakta ve Akt/PKB 

yolağı tarafından da kontrol ed�lmekted�r. Akt/PKB bunu ERK ya da RSK g�b�, TSC1/TSC2’y� fosfor�lleyerek ve mTOR 

�nh�b�torler�n� �nakt�f duruma get�rerek yapmaktadır. Böylel�kle Akt/PKB akt�vasyonu, Rheb tarafından mTOR’un 

uyarılmasına ve otofaj�n�n �nh�b�syonuna neden olmaktadır [49]. 

1.4.4. Bcl-2 ve Bcl-XL: Ant�-apoptot�k prote�nler olan Bcl-2 ve Bcl-XL otofaj�y� de �nh�be edeb�lmekted�rler. Otofaj� 

kesec�ğ� oluşumunda görev yapan VPS34 PI3 k�nazın akt�v�tes� ATG6/Bekl�n’� de �çeren b�r grup prote�n tarafından kontrol 

ed�l�r. Bcl-2 ya da BclXL, Bekl�n’�n sah�p olduğu BH3 bölges�ne bağlanarak onu otofaj� üzer�nde etk�s�z hale get�re-

b�lmekted�r [6]. Bcl-XL’�n JNK tarafından fosfor�llenmes� Bekl�n’e bağlanmasını zayıflatmakta ve otofaj�y� akt�ve etmekted�r. 

DAPk da benzer etk�y� Bekl�n üzer�nden göstereb�lmekted�r. B�f-1 prote�n� de otofaj�n�n yanı sıra, Bax/Bak akt�vasyonu �le 

apoptozu da düzenlemekted�r. BNIP-3, Bcl-2 prote�n a�les�ndend�r ve bazı yayınlarda otofaj�y� Bekl�n �le akt�ve ett�ğ� 

göster�lm�şt�r [51]. 

1.4.5. ATG4, ATG5 ve Bekl�n: Otofaj� mekan�zmasında görev alan temel prote�nler olan ATG4, ATG5 ve Bekl�n-1’�n 

proteol�t�k olarak kes�lmes� apoptot�k hücre oluşumunu arttırmaktadır. ATG5, ATG12 �le b�r d�mer oluşturmak suret�yle 

ATG16L �le bağlanmakta ve otofaj�k �zolasyon zarının oluşumunda rol oynamaktadır [52]. 

1.4.6. PKA (Prote�n K�naz A): Otofaj�n�n negat�f düzenley�c�s�d�r. LC3’ ü fosofor�le ederek otofaj�y� �nh�be edeb�l�r 

[53]. Bunun yanı sıra mTORC1’ � doğrudan ya da AMPK’ y� �nd�rek olarak fosfor�le ederek akt�ve etmes� otofaj�y� 

baskılamaktadır [12]. 

1.4.7. P70S6 K�naz (S6K): Bes�n varlığında mTOR’ un akt�flenmes� �le S6K akt�fleşmekte ve prote�n sentez� 

gerçekleşmekted�r [18]. Böylece mTOR aracılığı �le otofaj�n�n baskılanmasını sağlar. Son zamanlarda S6K’ nın otofaj�n�n 

akt�ve olması �ç�n gerekl� olduğunu �ler� süren çalışmalar da bulunmaktadır [18]. 

1.4.8. ROS (Reakt�f Oks�jen Türler�): Son yıllarda yapılan çalışmalar ROS’ un otofaj�y� farklı şek�llerde düzenled�ğ�n� 

gösterm�şt�r. ROS, AMPK’ y� akt�ve ederek otofaj�y� tet�klemekte [54], buna karşın ATG4’ ü oks�de ederek, LC3ve PE 

bağlanmasını engelleyerek otofagozom oluşumunu ve otofaj�y� baskılamaktadır [31]. 

1.4.9. İnsül�n: T�roz�n k�naz reseptörler�n� fosfor�le etmek suret�yle, P85 aracılığı �le PI3K’yı akt�ve eder. Akt�f PI3K, Akt 

ve mTOR akt�fleşmes�ne yol açar. Böylece otofaj�y� baskılayarak, negat�f düzenley�c� olarak rol oynar [18]. 

1.4.10. eIF2a (Ökaryot�k Başlatıcı Faktör-2 alfa): Otofaj�n�n poz�t�f düzenley�c�s�d�r, bes�n yokluğunda fosfor�las-

yonu �le otofaj�n�n akt�vasyonu sağlanır [55]. 

1.4.11. p53: Tümör baskılayıcı role sah�pt�r, otofaj�de hem poz�t�f hem de negat�f rol oynamaktadır [55]. Genotoks�k 

stres ve onkogenler�n akt�vasyonu �le p53 akt�ve olur. p53, AMPK ve TSC1 akt�ve ederek, mTORC1 baskılanması �le otofaj�y� 

akt�ve edeb�l�r [55]. Negat�f rolü henüz tam olarak b�l�nmemekle b�rl�kte s�toplazm�k p53’ün otofaj�y� baskıladığı 

göster�lm�şt�r [56]. 

1.4.12. Rub�con: Otofaj�n�n negat�f düzenley�c�s�d�r. VPS34 b�leş�kler�ne bağlanarak otofagozomun oluşmasını 

baskılar [57]. Rub�con’un aşırı ekspresyonu p62’nın b�r�kmes�ne yol açar, böylece otofaj�n�n �nh�be ed�ld�ğ� 

düşünülmekted�r [58]. 
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Şek�l 1.4.1 Otofaj�n�n düzenlenmes�nde rol oynayan faktörler [55]. Çeş�tl� faktörler otofaj�n�n düzenlenmes�nde farklı rollere sah�pt�r. 

mTORC1, Akt otofaj�y� negat�f düzenlerken, AMPK, eIF2a poz�t�f düzenley�c� olarak rol oynamaktadır [55]. 

1.5. Otofaj� Bel�rteçler�n�n Değerlend�r�lmes�

Dr. Dan�el Kl�onsky önderl�ğ�ndek� b�r grup otofaj� uzmanı tarafından ‘Autophagy’ derg�s�nde yakın zamanda “Otofaj�y� 

�zlemek �ç�n tahl�ller�n kullanımı ve yorumlanması �ç�n rehber”, yayınlanmıştır [59]. Her ne kadar LC3-II ekspresyonu, GFP-

LC3 punktat oluşumu ve transm�syon elektron m�kroskobu (TEM) �n v�tro çalışmalarda yaygın olarak kullanılsa da kl�n�k 

örneklerde, otofaj� çoğunlukla �mmünoh�stok�mya ve otofaj� genler�nde kant�tat�f ters-transkr�ps�yon pol�meraz z�nc�r 

reaks�yonu �le LC3-II ve Bekl�n-1 ekspresyonunun �ncelenmes� �le değerlend�r�lmekted�r [59]. TEM, otofaj�y� �zlemek �ç�n 

altın standart yöntem olsa da yoğun emek gerekt�rmekted�r, bu nedenle standart �mmünoh�stok�myasal tekn�kler 

kullanılarak dokularda otofaj�ye bel�rtec� olan prote�nler�n değerlend�r�lmes� yaygın b�r uygulama hal�ne gelm�şt�r. LC3-II 

sev�yeler�ndek� artışlar, �n v�tro ve �n v�vo olarak otofaj�n�n �ndüklenmes�n� saptamak �ç�n yaygın olarak kullanılır, ancak 

otofaj�, l�zozomal füzyon sev�yes�nde bloke ed�l�r ve bu durum otofagozomal kanalların b�r�kmes� �le Sonuçlanırsa yanlış 

yorumlanab�l�r. Blokaj olmadan l�zozomal degradasyona kadar g�den otofaj� anlamına gelen otofaj�k akışı bel�rleyeb�lmek 

�ç�n, l�zozomal as�tlenmes� ve fonks�yonunu önley�c�; bafilom�s�n A, klorok�n (CQ) ve h�droks�kloroku�n (HCQ), g�b� 

�nh�b�törler �n v�tro ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır [59]. L�zozom �le füzyonun ardından, p62 prote�n� otofagozom 

�ç�nde bozunduğu �ç�n, p62 azalması otofaj�n�n b�r b�yobel�rteç� olarak değerlend�r�lmekte, l�zozomal �nh�b�törlerle p62 

azalmasının önlenmes�, otofaj�k akışın b�r gösterges� olarak kabul ed�lmekted�r [60]. 

2. Otofaj� ve Kanser

Otofaj� kanserde �k� �şleve sah�pt�r: Bunlardan �lk�, kanser�n başlangıcında, zarar görmüş organeller�, onkogen�k 

prote�n ürünler�n� ve toks�k olan katlanmamış prote�nler� ortadan kaldırmak ve böylece kanser�n başlama safhasında tümör 

baskılayıcı olarak değerlend�r�lmes�ne neden olmaktadır [61]. İk�nc�s� �se kanser�n �lerleyen dönemler�ndek� �şlev�d�r; çünkü 

açlık, büyüme faktörü eks�kl�ğ�, oks�jen eks�kl�ğ�, zararlı uyaranlar ve proteazomu engelleme g�b� c�dd� stres durumlarında 

hücren�n korunması ve büyümes� �ç�n gerekl�d�r. Vakaların çoğunda da otofaj�n�n stres koşullarına cevap olarak arttığı 

göster�lm�şt�r [61]. Kanser tedav�s�nde otofaj�y� engellemek doğru b�r stratej� g�b� gözükse de yapılan çalışmalarda otofaj�y� 

engellemek �ç�n kullanılan �laçlar sadece kanser hücreler�nde değ�l normal hücrelerde ve organlarda da c�dd� yaralanmalar 

ve organların �şlevler�nde öneml� değ�ş�kl�klere neden olması g�b� sorunlarla karşılaşılmaktadır [62]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar da çeş�tl� kanserler de farklı otofaj� bozukluklarının tanımlanması, ayrıca otofaj�n�n 

düzenlenmes�nde görevl� çeş�tl� s�nyal yollarının tümör baskılayıcı ya da onkogen olarak rol oynaması otofaj� bozuklukları �le 

kanser arasında yakın b�r �l�şk� olduğunu ortaya koymuştur. Otofaj�n�n kanser mekan�zmasında poz�t�f ve negat�f 

etk�ler�nden dolayı kanser �le �l�şk�s� karmaşıktır. Otofaj�n�n tümördek� rolü hücren�n uyaranına, t�p�ne, koşullarına göre 

değ�şmekted�r. Bunlara rağmen otofaj�y� baskılayarak veya tet�kleyerek kanser tedav�s�nde öneml� avantajlar sağlanab�l�r.

Otofaj� kanser�n başlangıç, �lerlem�ş evreler�ne ve hücresel çevreye bağlı olarak bes�n sağlayarak ya da ROS kaynağı 

olan hasarlı veya kümelenm�ş prote�n ve organeller� tem�zleyerek oks�dat�f ve genotoks�k stres� baskılayarak, kötü ortam 

koşullarını yok etmek suret�yle hücre canlılığına katkı sağlamaktadır [63]. 

Bekl�n-1 otofaj�n�n başlangıç aşaması olan ç�ft zarlı otofagozom oluşumu �ç�n temel otofaj� prote�n�d�r ve BECN 1 gen� 

tarafından kodlanmaktadır. D�ğer otofaj� prote�nler� VPS34, p150, UVRAG, B�f1, ATG14L, Rub�con’un oluşturduğu büyük 

prote�n kompleks� Bekl�n-1 �le etk�leşerek otofagozom oluşumunu sağlamaktadır [64]. BECN 1 mutant farelerde neoplast�k 

lezyonlarda, hepatosellüler kars�nom, akc�ğer adenokars�nomu, B hücrel� lenfoma g�b� mal�gn�teler�n oranında artış 

göster�lm�şt�r [39, 65]. Ayrıca meme, over ve prostat kanserler�nde otofaj� regülasyonu �ç�n gerekl� olan Bekl�n1’�n 

monoallel�k delesyonu ve bazı meme kanserler�nde Bekl�n1 düzeyler�n�n azaldığı göster�lm�şt�r [66]. Anj�yogenez�s�n 

yeters�z olduğu durumlarda h�poks�k tümör bölgeler�nde otofaj� akt�ve olmakta ve tümör hücres�n�n canlılığının devam 

etmes�n� sağlamaktadır. Otofaj�n�n bu rolü, bes�n yeters�zl�ğ� durumunda hücren�n bes�n, oks�jen ve büyüme faktörler� tekrar 

uygun hale gelene kadar zaman kazanmasını sağlar. Dolayısıyla otofaj� tümör devamlılığı �ç�n gerekl� b�r mekan�zma olarak 

görülmekted�r [67]. Otofaj� sadece açlık dönem�nde enerj� kaynağı üreten b�r mekan�zma değ�l, aynı zamanda hasarlanmış 

hücre �ç� organel ve prote�nler�n de kontrolünü sağlamaktadır. Otofaj� sayes�nde hasarlanmış, toks�k olab�lecek prote�n ve 

organeller�n hücre �ç�nde b�r�kmes� ve hücreye zarar vermes� engellenm�ş olur. Bu durum özell�kle tümör hücreler� g�b� etk�n 

olmayan aerob�k gl�kol�z yapan ve hızlı tümör büyümes� ve metastaz neden�yle kan akımı desteğ� her zaman uygun olmayan 

hücreler �ç�n kr�t�k b�r öneme sah�pt�r. Dokular ve tümördek� otofaj� bozuklukları hücresel sağlamlığı bozar ve hücrelerde 

DNA hasarı, mutasyon ve genom�k �nstab�l�teye olanak sağlar, Sonuçta tümör oluşumu ve progresyonuna katkıda bulunur 

[68]. Bu Sonuçlar otofaj�n�n uyarılmasının kanser oluşumunu önleyeb�leceğ�n�, otofaj� aracılı sağkalımın �nh�b�syonunun �se 

agres�f kanserler�n tedav�s�nde yen� b�r seçenek olab�leceğ�n� akla get�rmekted�r.

İlk olarak 1999’da L�ang ve arkadaşları, yapmış oldukları çalışmada otofaj� �le kanser arasındak� �l�şk�y� tanımlamış ve 

otofaj� gen� BECN-1’� tümör baskılayıcı gen olarak aday gösterm�şlerd�r [6, 39]. Ayrıca çalışmalar Bekl�n-1’�n prostat 

kanser�nde %40, meme kanser�nde %50, over kanserler�nde %75 monoallel�k delesyona sah�p olduğunu gösterm�şt�r. 

Bekl�n-1 mutant farelerde neoplast�k lezyon, hepatocellüler kars�noma, akc�ğer adenokars�noma, B lenfoma �çeren 

mal�gnans�ler�n �ns�dansında artış göster�lm�şt�r [39, 65]. Bekl�n-1 �fadelenmes� az gözlenen MCF-7 meme kanser 

hücreler�ne BECN-1 gen transfeks�yonu sonrasında hücre çoğalmasında azalma gözlenm�şt�r. Bu çalışmalar sonucunda 

BECN-1 gen ürünü Bekl�n-1 tümör baskılayıcı olarak kabul ed�lmekted�r [69]. 

Ultrav�olet �rrad�at�on res�stance-assoc�ated gene (UVRAG), Bekl�n-1 �le etk�leş�me g�rerek VPS34 kompeks�nde 

görev alır ve otofaj�n�n poz�t�f düzenley�c�s�d�r. Kolon kanser�nde bu gene a�t delesyonlar, gastr�k kanserde de çerçeve 

kayması mutasyonları ve bunun sonucunda azalmış otofaj� tesp�t ed�lm�şt�r [19, 70]. UVRAG, Bekl�n-1 prote�nler� �le etk�leşen 

B�f-1 gen �fades�n�n kanser hücreler�nde düşük olduğu [71], ayrıca Takahash� ve arkadaşlarının yapmış olduğu kültür 

çalışmasında B�f-1 gen�n baskılanmasının HeLa hücre soyunda kolon� oluşumunu artırdığı ve fare model çalışmalarında �se 

lenfoma, karac�ğer, özofaj�al, sarkoma, küçük hücrel� akc�ğer tümörler�n�n oluşumunda artış gözlenm�şt�r [72]. UVRAG, B�f-1 

genler�n�n tümörgenes�z� baskılayab�leceğ� ve bu �k� gen�n tümör baskılayıcı gen olab�leceğ� öne sürülmüştür [47, 70, 73]. 

ATG5 otofaj�de ub�qut�n benzer� konjugasyon s�stem�nde görev almaktadır, yapılan b�r araştırmada xenograft fare 

model�nde tümör baskılayıcı etk�ler� göster�len d�ğer b�r aday otofaj� gen�d�r [74]. Ayrıca hepatocellüler ve gastr�k kanserde 

ATG5 gen�nde [75], kolorektal ve gastr�k kanserlerde ATG2B, ATG5, ATG9B genler�nde [76] somat�k mutasyonlar 

tanımlanmıştır. Farelerle yapılan çalışmalarda karac�ğer hücreler�nde ATG5, ATG7 gen delesyonları hepatocellülar adenoma 

neden olmuştur [77, 78]. ULK1’�n meme kanser�nde gen �fade düzeyler�n�n normale göre az olduğu göster�lm�şt�r [79]. mTOR, 

otofaj� �ç�n öneml� b�r negat�f düzenley�c� olduğundan, mTOR (rapam�s�n, tems�rol�mus, everol�mus) ve onunla �lg�l� yolakları 

doğrudan �nh�be eden çeş�tl� �laçlar, otofaj�y� �ndüklemek �ç�n kullanılmaktadır. mTOR �nh�b�syonu, hücre büyümes� ve 
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Şek�l 1.4.1 Otofaj�n�n düzenlenmes�nde rol oynayan faktörler [55]. Çeş�tl� faktörler otofaj�n�n düzenlenmes�nde farklı rollere sah�pt�r. 

mTORC1, Akt otofaj�y� negat�f düzenlerken, AMPK, eIF2a poz�t�f düzenley�c� olarak rol oynamaktadır [55]. 

1.5. Otofaj� Bel�rteçler�n�n Değerlend�r�lmes�

Dr. Dan�el Kl�onsky önderl�ğ�ndek� b�r grup otofaj� uzmanı tarafından ‘Autophagy’ derg�s�nde yakın zamanda “Otofaj�y� 

�zlemek �ç�n tahl�ller�n kullanımı ve yorumlanması �ç�n rehber”, yayınlanmıştır [59]. Her ne kadar LC3-II ekspresyonu, GFP-

LC3 punktat oluşumu ve transm�syon elektron m�kroskobu (TEM) �n v�tro çalışmalarda yaygın olarak kullanılsa da kl�n�k 

örneklerde, otofaj� çoğunlukla �mmünoh�stok�mya ve otofaj� genler�nde kant�tat�f ters-transkr�ps�yon pol�meraz z�nc�r 

reaks�yonu �le LC3-II ve Bekl�n-1 ekspresyonunun �ncelenmes� �le değerlend�r�lmekted�r [59]. TEM, otofaj�y� �zlemek �ç�n 

altın standart yöntem olsa da yoğun emek gerekt�rmekted�r, bu nedenle standart �mmünoh�stok�myasal tekn�kler 

kullanılarak dokularda otofaj�ye bel�rtec� olan prote�nler�n değerlend�r�lmes� yaygın b�r uygulama hal�ne gelm�şt�r. LC3-II 

sev�yeler�ndek� artışlar, �n v�tro ve �n v�vo olarak otofaj�n�n �ndüklenmes�n� saptamak �ç�n yaygın olarak kullanılır, ancak 

otofaj�, l�zozomal füzyon sev�yes�nde bloke ed�l�r ve bu durum otofagozomal kanalların b�r�kmes� �le Sonuçlanırsa yanlış 

yorumlanab�l�r. Blokaj olmadan l�zozomal degradasyona kadar g�den otofaj� anlamına gelen otofaj�k akışı bel�rleyeb�lmek 

�ç�n, l�zozomal as�tlenmes� ve fonks�yonunu önley�c�; bafilom�s�n A, klorok�n (CQ) ve h�droks�kloroku�n (HCQ), g�b� 

�nh�b�törler �n v�tro ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır [59]. L�zozom �le füzyonun ardından, p62 prote�n� otofagozom 

�ç�nde bozunduğu �ç�n, p62 azalması otofaj�n�n b�r b�yobel�rteç� olarak değerlend�r�lmekte, l�zozomal �nh�b�törlerle p62 

azalmasının önlenmes�, otofaj�k akışın b�r gösterges� olarak kabul ed�lmekted�r [60]. 

2. Otofaj� ve Kanser

Otofaj� kanserde �k� �şleve sah�pt�r: Bunlardan �lk�, kanser�n başlangıcında, zarar görmüş organeller�, onkogen�k 

prote�n ürünler�n� ve toks�k olan katlanmamış prote�nler� ortadan kaldırmak ve böylece kanser�n başlama safhasında tümör 

baskılayıcı olarak değerlend�r�lmes�ne neden olmaktadır [61]. İk�nc�s� �se kanser�n �lerleyen dönemler�ndek� �şlev�d�r; çünkü 

açlık, büyüme faktörü eks�kl�ğ�, oks�jen eks�kl�ğ�, zararlı uyaranlar ve proteazomu engelleme g�b� c�dd� stres durumlarında 

hücren�n korunması ve büyümes� �ç�n gerekl�d�r. Vakaların çoğunda da otofaj�n�n stres koşullarına cevap olarak arttığı 

göster�lm�şt�r [61]. Kanser tedav�s�nde otofaj�y� engellemek doğru b�r stratej� g�b� gözükse de yapılan çalışmalarda otofaj�y� 

engellemek �ç�n kullanılan �laçlar sadece kanser hücreler�nde değ�l normal hücrelerde ve organlarda da c�dd� yaralanmalar 

ve organların �şlevler�nde öneml� değ�ş�kl�klere neden olması g�b� sorunlarla karşılaşılmaktadır [62]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar da çeş�tl� kanserler de farklı otofaj� bozukluklarının tanımlanması, ayrıca otofaj�n�n 

düzenlenmes�nde görevl� çeş�tl� s�nyal yollarının tümör baskılayıcı ya da onkogen olarak rol oynaması otofaj� bozuklukları �le 

kanser arasında yakın b�r �l�şk� olduğunu ortaya koymuştur. Otofaj�n�n kanser mekan�zmasında poz�t�f ve negat�f 

etk�ler�nden dolayı kanser �le �l�şk�s� karmaşıktır. Otofaj�n�n tümördek� rolü hücren�n uyaranına, t�p�ne, koşullarına göre 

değ�şmekted�r. Bunlara rağmen otofaj�y� baskılayarak veya tet�kleyerek kanser tedav�s�nde öneml� avantajlar sağlanab�l�r.

Otofaj� kanser�n başlangıç, �lerlem�ş evreler�ne ve hücresel çevreye bağlı olarak bes�n sağlayarak ya da ROS kaynağı 

olan hasarlı veya kümelenm�ş prote�n ve organeller� tem�zleyerek oks�dat�f ve genotoks�k stres� baskılayarak, kötü ortam 

koşullarını yok etmek suret�yle hücre canlılığına katkı sağlamaktadır [63]. 

Bekl�n-1 otofaj�n�n başlangıç aşaması olan ç�ft zarlı otofagozom oluşumu �ç�n temel otofaj� prote�n�d�r ve BECN 1 gen� 

tarafından kodlanmaktadır. D�ğer otofaj� prote�nler� VPS34, p150, UVRAG, B�f1, ATG14L, Rub�con’un oluşturduğu büyük 

prote�n kompleks� Bekl�n-1 �le etk�leşerek otofagozom oluşumunu sağlamaktadır [64]. BECN 1 mutant farelerde neoplast�k 

lezyonlarda, hepatosellüler kars�nom, akc�ğer adenokars�nomu, B hücrel� lenfoma g�b� mal�gn�teler�n oranında artış 

göster�lm�şt�r [39, 65]. Ayrıca meme, over ve prostat kanserler�nde otofaj� regülasyonu �ç�n gerekl� olan Bekl�n1’�n 

monoallel�k delesyonu ve bazı meme kanserler�nde Bekl�n1 düzeyler�n�n azaldığı göster�lm�şt�r [66]. Anj�yogenez�s�n 

yeters�z olduğu durumlarda h�poks�k tümör bölgeler�nde otofaj� akt�ve olmakta ve tümör hücres�n�n canlılığının devam 

etmes�n� sağlamaktadır. Otofaj�n�n bu rolü, bes�n yeters�zl�ğ� durumunda hücren�n bes�n, oks�jen ve büyüme faktörler� tekrar 

uygun hale gelene kadar zaman kazanmasını sağlar. Dolayısıyla otofaj� tümör devamlılığı �ç�n gerekl� b�r mekan�zma olarak 

görülmekted�r [67]. Otofaj� sadece açlık dönem�nde enerj� kaynağı üreten b�r mekan�zma değ�l, aynı zamanda hasarlanmış 

hücre �ç� organel ve prote�nler�n de kontrolünü sağlamaktadır. Otofaj� sayes�nde hasarlanmış, toks�k olab�lecek prote�n ve 

organeller�n hücre �ç�nde b�r�kmes� ve hücreye zarar vermes� engellenm�ş olur. Bu durum özell�kle tümör hücreler� g�b� etk�n 

olmayan aerob�k gl�kol�z yapan ve hızlı tümör büyümes� ve metastaz neden�yle kan akımı desteğ� her zaman uygun olmayan 

hücreler �ç�n kr�t�k b�r öneme sah�pt�r. Dokular ve tümördek� otofaj� bozuklukları hücresel sağlamlığı bozar ve hücrelerde 

DNA hasarı, mutasyon ve genom�k �nstab�l�teye olanak sağlar, Sonuçta tümör oluşumu ve progresyonuna katkıda bulunur 

[68]. Bu Sonuçlar otofaj�n�n uyarılmasının kanser oluşumunu önleyeb�leceğ�n�, otofaj� aracılı sağkalımın �nh�b�syonunun �se 

agres�f kanserler�n tedav�s�nde yen� b�r seçenek olab�leceğ�n� akla get�rmekted�r.

İlk olarak 1999’da L�ang ve arkadaşları, yapmış oldukları çalışmada otofaj� �le kanser arasındak� �l�şk�y� tanımlamış ve 

otofaj� gen� BECN-1’� tümör baskılayıcı gen olarak aday gösterm�şlerd�r [6, 39]. Ayrıca çalışmalar Bekl�n-1’�n prostat 

kanser�nde %40, meme kanser�nde %50, over kanserler�nde %75 monoallel�k delesyona sah�p olduğunu gösterm�şt�r. 

Bekl�n-1 mutant farelerde neoplast�k lezyon, hepatocellüler kars�noma, akc�ğer adenokars�noma, B lenfoma �çeren 

mal�gnans�ler�n �ns�dansında artış göster�lm�şt�r [39, 65]. Bekl�n-1 �fadelenmes� az gözlenen MCF-7 meme kanser 

hücreler�ne BECN-1 gen transfeks�yonu sonrasında hücre çoğalmasında azalma gözlenm�şt�r. Bu çalışmalar sonucunda 

BECN-1 gen ürünü Bekl�n-1 tümör baskılayıcı olarak kabul ed�lmekted�r [69]. 

Ultrav�olet �rrad�at�on res�stance-assoc�ated gene (UVRAG), Bekl�n-1 �le etk�leş�me g�rerek VPS34 kompeks�nde 

görev alır ve otofaj�n�n poz�t�f düzenley�c�s�d�r. Kolon kanser�nde bu gene a�t delesyonlar, gastr�k kanserde de çerçeve 

kayması mutasyonları ve bunun sonucunda azalmış otofaj� tesp�t ed�lm�şt�r [19, 70]. UVRAG, Bekl�n-1 prote�nler� �le etk�leşen 

B�f-1 gen �fades�n�n kanser hücreler�nde düşük olduğu [71], ayrıca Takahash� ve arkadaşlarının yapmış olduğu kültür 

çalışmasında B�f-1 gen�n baskılanmasının HeLa hücre soyunda kolon� oluşumunu artırdığı ve fare model çalışmalarında �se 

lenfoma, karac�ğer, özofaj�al, sarkoma, küçük hücrel� akc�ğer tümörler�n�n oluşumunda artış gözlenm�şt�r [72]. UVRAG, B�f-1 

genler�n�n tümörgenes�z� baskılayab�leceğ� ve bu �k� gen�n tümör baskılayıcı gen olab�leceğ� öne sürülmüştür [47, 70, 73]. 

ATG5 otofaj�de ub�qut�n benzer� konjugasyon s�stem�nde görev almaktadır, yapılan b�r araştırmada xenograft fare 

model�nde tümör baskılayıcı etk�ler� göster�len d�ğer b�r aday otofaj� gen�d�r [74]. Ayrıca hepatocellüler ve gastr�k kanserde 

ATG5 gen�nde [75], kolorektal ve gastr�k kanserlerde ATG2B, ATG5, ATG9B genler�nde [76] somat�k mutasyonlar 

tanımlanmıştır. Farelerle yapılan çalışmalarda karac�ğer hücreler�nde ATG5, ATG7 gen delesyonları hepatocellülar adenoma 

neden olmuştur [77, 78]. ULK1’�n meme kanser�nde gen �fade düzeyler�n�n normale göre az olduğu göster�lm�şt�r [79]. mTOR, 

otofaj� �ç�n öneml� b�r negat�f düzenley�c� olduğundan, mTOR (rapam�s�n, tems�rol�mus, everol�mus) ve onunla �lg�l� yolakları 

doğrudan �nh�be eden çeş�tl� �laçlar, otofaj�y� �ndüklemek �ç�n kullanılmaktadır. mTOR �nh�b�syonu, hücre büyümes� ve 
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çoğalması �ç�n gerekl� s�nyaller� bloke ederek hücresel açlığı takl�t etmekted�r [80]. PI3K/AKT/mTOR yolunun melanom 

tümör büyümes�n� ve sağkalımını destekled�ğ�n� gösteren bazı çalışmalar da bulunmaktadır [80, 81]. 

Ayrıca otofaj� defektler�nde ROS m�ktarında artış, endoplazm�k ret�kulum stres�, DNA hasarı g�b� hücresel olayların 

tet�klenerek b�r�kmes�ne, böylece oks�dat�f strese ve tümör �lerlemes�ne neden olab�leceğ� �ler� sürülmüştür [82]. 

Bu h�potezler�n aks�ne anj�yogenez�n sınırlı olduğu, bes�n ve büyüme faktörler�n�n bulunmadığı h�poks� ortamlarda 

tümör hücreler�n� koruyan mekan�zmanın otofaj� olab�leceğ� öne sürülmüştür [83]. Degenhardt ve arkadaşları tümör 

k�tles�nde anj�yogenez�n olduğu yerler�n aks�ne metabol�k stres�n yoğun olduğu ve damarlanmanın olmadığı yerlerde 

otofaj�k akt�v�ten�n yoğun olduğunu gösterm�şlerd�r [67]. Sıçanlarda kars�nojen �le gel�şt�r�len pankreat�k kanser 

hücreler�n�n premal�gnant evres�nde otofaj�k akt�v�ten�n arttığı, adenokars�noma evres�nde �se bu hücrelerde otofaj�k 

akt�v�ten�n azalmış olduğu gözlenm�şt�r [84]. Otofaj�, tümörün devamlılığı �ç�n uygun şartları sağlayana kadar akt�f olarak 

çalışarak tümörgenez�se poz�t�f katkı sağlamaktadır. 

B�r başka çalışmada K�m ve arkadaşları ATG5 prote�n�n�n prostat kanser hücreler�nde normale göre ekspresyonunu 

yüksek bulmuşlardır [19]. Bu ver�lere dayanarak artmış otofaj�n�n öncül kanser hücreler�n�n b�r özell�ğ� olab�leceğ� 

öner�lm�şt�r [19] We� ve arkadaşları çalışmalarında �n v�vo meme kanser model�nde FIB200 delesyonunun tümörün 

başlaması ve �lerlemes�n� azalttığını [85] ve keratonos�tlerde hücre prol�ferasyonunun azaldığını gösterm�şt�r [86]. Bu 

Sonuçlar tümör oluşumunda onkogen olarak otofaj�n�n poz�t�f rolünü desteklemekted�r [83, 85, 86]. 

Yapılan çalışmalar tümör hücreler�nde otofaj�n�n radyasyon tedav�s� ya da kemoterapöt�k ajanlarla (rafam�s�n, 

tamox�fen) ve tümör baskılayıcı gen ürünler�yle (PTEN, p53, DAPk) �ndükleneb�leceğ�n� göstermekted�r [83, 87, 88]. 

Bütün bunlardan yola çıkarak otofaj�n�n kanser tedav�s�nde yardımcı olab�leceğ� düşünülmekted�r. Radyoterap�ye 

d�rençl� kanser hücreler�nde otofaj�n�n �nh�be ed�lmes� tedav� yanıtını artırmıştır [22, 69, 89]. Klorok�n sıtma tedav�s�nde 

kullanılan b�r �laçtır ve l�zozomun as�d�fikasyonunu önleyerek otofagozomun yıkımını engeller. Klorok�n�n otofaj�y� 

baskılayarak, hücre ölümünü arttırdığı ve tümörün ger�lemes�ne yol açtığı göster�lm�şt�r. HDAC �nh�b�törler�n�n �se otofaj�y� 

tet�kleyerek HeLa hücreler�nde kaspaz bağımsız hücre ölümünü artırdığı gözlenm�şt�r [20]. 

Apoptoz mekan�zmasındak� hasarlar; kemoterap�ye, radyoterap�ye, bazı ant�kanser ajanlara ve hedeflenm�ş 

tedav�lere karşı artan b�r d�renç sağlamaktadır. Bu nedenle, otofaj�k hücre ölümünün �ndüks�yonu, ant�kanser tedav�ler� 

(örneğ�n kemoterap�, radyasyon) �le apoptoza d�rençl� kanserlere karşı �deal b�r yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kanser hücreler�, apoptoz �nh�be ed�ld�ğ�nde otofaj�k hücre ölümüne maruz kalab�l�r ya da tedav�ye bağlı apoptoza d�rençl� 

olab�l�rler. Hücreler apoptoz geç�remed�ğ� �ç�n, alternat�f b�r hücre ölüm mekan�zması olarak uyarılab�l�r. Bu nedenle, 

otofaj�k hücre ölümünün �ndüks�yonu, b�rçok gel�şm�ş, �laca-d�rençl� ve metastat�k kanserlerde olduğu g�b�, hasarlı 

apoptozlu kanser hücreler�n� ortadan kaldırmak �ç�n yen� b�r terapöt�k stratej� olarak görev yapab�l�r. Yakın zamanlarda; bazı 

prote�n k�nazların (örneğ�n, pankreas kanser�nde PKCd) �nh�be ed�lmes�n�n veya otofaj�n�n baskılanmasında rol alan k�l�t 

prote�nler�n hedeflenmes�n�n (örn., Bcl-2, TG2) başka h�çb�r tedav� olmadan otofaj�k hücre ölümünü tet�kleyeb�leceğ� 

göster�lm�şt�r [1]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalardan elde ed�len ver�ler, otofaj�k hücre ölümünü �ndüklemek �ç�n PKCd ve/veya TG2 y� 

hedeflemen�n, pankreas kanser� tedav�s� �ç�n umut ver�c� b�r terapöt�k stratej� olab�leceğ�n� ve otofaj�k ölümün 

�ndüks�yonunun, apoptoz d�rençl� tümörlerde uygulanab�l�r b�r terapöt�k stratej� olab�leceğ�n� düşündürmekted�r [90, 91]. 

B�rçok çalışma, otofaj�n�n rolünü, metabol�k veya terapöt�k strese cevap olarak başlatılan hücre sağkalımı �ç�n 

koruyucu b�r mekan�zma olarak tanımlamıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, otofaj�n�n �nh�b�syonunun, ant�neoplast�k 

ajanların neden olduğu hücre ölümünü arttırmada yararlı b�r yaklaşım olab�leceğ�n� göstermekted�r. Otofaj�, DNA'ya zarar 

veren ajanların neden olduğu apoptot�k hücre ölümünü ve tamoks�fen g�b� hormonal tedav�ler� gec�kt�reb�l�r [92-96]. 

Bütün bu Sonuçlar, otofaj� �nh�b�törler�n�n ant�-tümör tedav�s�n�n etk�nl�ğ�n� artırab�leceğ� g�b� sadece pr�mer kanser 

t�pler�nde değ�l, �laca d�rençl� veya apoptoz d�rençl� olarak kabul ed�len �ler� evre kanserlerde ve metastat�k tümörlerde, 

kemoterap�ye d�rençl� kanserlerde, hücre ölümler�n� teşv�k edeb�leceğ�n� göstermekted�r.

Son yıllarda artan kanıtlar, otofaj�n�n düzens�zleşeb�leceğ�n�, baskılanab�leceğ�n� veya tümörlerde aşırı akt�ve 

olab�leceğ�n� göstermekted�r. Otofaj�n�n (prosurv�val) onkojen�k b�r süreç m� yoksa (prodeath) tümör baskılayıcı b�r yol mu 

olduğu hala tartışma konusudur [1, 84]. 

2.1. Kanser�n Tedav�s�nde Otofaj�y� Hedefleme Yaklaşımları

Otofaj�, h�poks�, metabol�k stres, ant�kanser terapöt�kler� ve radyasyon tedav�s� dah�l olmak üzere agres�f tümör 

m�kro-ortamlarındak� çeş�tl� koşullar tarafından �ndüklenmekted�r [92-97]. 

İn v�tro ve �n v�vo çalışmalar, farmakoloj�k �nh�b�syonun (HCQ, CQ veya 3-met�laden�n [3-MA] tarafından) ve otofaj� 

genler�n�n genet�k olarak susturulmasının, çeş�tl� kanser terapöt�kler�n�n ve hedef tedav�ler�n etk�nl�ğ�n� arttırdığını 

göstermekted�r [1, 47, 98]. Bazı �nsan kanser hücre hatlarında otofaj�y� �ndükled�ğ� göster�len, b�r d�z� ant�-neoplast�k terap�, 

DNA'ya zarar veren ajanlar (örn, Doksorub�s�n, temozolom�d, etopos�d), radyasyon terap�s�, h�ston deaselt�laz (HDAC) 

�nh�b�törler�, subero�lan�l�d h�droksam�k as�t �nh�b�törler�, arsen�k tr�oks�t, TNF-a, �nterferon-g, �mat�n�b, rapam�s�n, ant�-

östrojen hormonal terap� (örneğ�n, tamoks�fen) bunlar arasında göster�leb�l�r [92-97]. Bütün bu çalışmalara ek olarak son 

yıllarda yapılan çalışmalardan elde ed�len ver�ler, H-ras- veya K-ras- akt�ve ed�c� mutasyonlara sah�p �nsan kanser hücres� 

nes�ller�nde, yüksek bazal otofaj� sev�yeler�n�n ve ROS sev�yeler�n�n arttığını gösterm�şt�r. Yapılan çalışmalar, otofaj�n�n 

baskılanmasının hücre büyümes�n� önled�ğ�n�, otofaj�n�n tümör hücres� sağkalımı �ç�n gerekl� olduğunu ve bu sürec�n Ras-

kaynaklı kanserlerde �nh�b�syonunun, etk�l� b�r tedav� yaklaşımı olab�leceğ�n�, göstermekted�r [99]. 

Otofaj� �nh�b�törler�yle yapılan kl�n�k çalışmalarda, otofaj�y� önled�ğ� b�l�nen, (Amer�ka B�rleş�k Devletler� Gıda ve İlaç 

İdares� (FDA) onaylı) HCQ ve CQ g�b� l�zozomal �nh�b�törler kullanmaktadır [99-104]. Her ne kadar kl�n�kte otofaj�y� önleme 

çabaları klorok�n (CQ) veya �lg�l� h�droks�kloroku�n (HCQ) kullanılarak l�zozomun �nh�be ed�lmes�ne odaklanmış olsa da, 

VPS34 [105, 106], ULK1 [107, 108] ve ATG4B [109] g�b� d�ğer otofaj� düzenley�c�ler�ne karşı �nh�b�törler�n tümör hücres� 

büyümes�n� �nh�be ett�ğ� b�ld�r�lm�ş ayrıca �n v�tro [107-109] ve prekl�n�k fare modeller�nde tümör hücres� ölümünü 

�ndükleyeb�ld�ğ� de göster�lm�şt�r [109]. Lys05, l�zozom �ç�n daha büyük b�r de-as�d�fikasyonuna bağlı olarak HCQ dan daha 

güçlü b�r otofaj� �nh�b�törüdür [110]. K�nakr�n ve VATG-027 ve VATG-032'n�n (yen� akr�d�n ve 1, 2, 3, 4-tetrah�droakr�d�n 

k�nakr�n türevler�) g�b� d�ğer güçlü l�zozomal �nh�b�törler�n, hastadan türet�len BRAF mutant melanom hücre hatlarında etk�l� 

olduğu göster�lm�şt�r [111]. 

Bu kl�n�k çalışmaların bazılarından elde ed�len �lk Sonuçlar, ant�kanser tedav�ler� �le komb�nasyon hal�nde otofaj� 

�nh�b�syonunun güvenl� olduğunu ve çeş�tl� ant�-kanser tedav�ler�n�n etk�nl�ğ�n� artırab�leceğ�n� göstermekted�r [99-104]. 

Rangwala ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan kl�n�k çalışmalardan b�r�s�nde, �lerlem�ş sol�d mal�gn�teler� olan ve 

melanoma olan hastalarda alk�lleme kemoterap�s� �le �ndüklenen HCQ �le otofaj�n�n bloke ed�lmes�n�n hücre ölümünü 

arttırıp arttırmadığı ve temozolom�d �le b�rl�kte HCQ n�n maks�mum tolere ed�len dozu (MTD), güvenl�ğ�, farmakok�net�ğ� ve 

farmakod�nam�ğ� değerlend�r�lm�şt�r [100]. Bu hastalara 1-2 hafta boyunca günde b�r kez temozolom�d �le b�rl�kte HCQ 

ver�lm�ş ve hastaların HCQ ve temozolom�d komb�nasyonunu herhang� b�r doz-sınırlayıcı toks�s�te olmadan �y� tolere ett�ğ� 

göster�lm�şt�r [100]. Faz II çalışmasında �se hastalara günde �k� kez temozolom�d �le komb�nasyon hal�nde 600 mg HCQ 

ver�lm�şt�r ve 2.nc� derece yorgunluk, bulantı, anoreks�, kabızlık ve �shal g�b� bazı toks�s�teler gözlenm�şt�r [100]. Çalışmada 

ayrıca hasta-kaynaklı per�fer�k kan mononükleer hücreler�nde otofaj�n�n �ndüklenmes� değerlend�r�lm�ş ve komb�ne 

tedav�ye cevabı göster�lm�şt�r. Bu Sonuçlardan yola çıkarak otofaj�n�n temozolom�d �le �nh�be ed�lmes�n�n melanom 

hastalarında yararlı Sonuçlar sağlayab�leceğ� öne sürülmüştür.

Otofaj� �nh�b�syonunun, HDAC (H�ston deaset�laz) �nh�b�törü olan vor�nostat’ın ant�-kanser etk�nl�ğ�n� öneml� ölçüde 

arttırdığı göster�lm�şt�r [101]. Otofaj� �nh�b�törü HCQ’n�n ve vor�nostat komb�nasyonunun, �lerlem�ş sol�d tümörler� olan 

hastalarda 1.nc� ve 2.nc� derecede m�de bulantısı, �shal, yorgunluk, k�lo kaybı, anem� ve kreat�n yüksekl�ğ� g�b� bazı yan 

etk�lere neden olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Bu çalışmanın sonucunda yorgunluk ve gastro�ntest�nal yan etk�ler doz sınırlayıcı 

toks�s�teler olarak görülmüş ve MTD olarak 600 mg HCQ ve 400 mg vor�nostat oluşturularak Faz II çalışması yapılması 

öner�lm�şt�r. 
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çoğalması �ç�n gerekl� s�nyaller� bloke ederek hücresel açlığı takl�t etmekted�r [80]. PI3K/AKT/mTOR yolunun melanom 

tümör büyümes�n� ve sağkalımını destekled�ğ�n� gösteren bazı çalışmalar da bulunmaktadır [80, 81]. 

Ayrıca otofaj� defektler�nde ROS m�ktarında artış, endoplazm�k ret�kulum stres�, DNA hasarı g�b� hücresel olayların 

tet�klenerek b�r�kmes�ne, böylece oks�dat�f strese ve tümör �lerlemes�ne neden olab�leceğ� �ler� sürülmüştür [82]. 

Bu h�potezler�n aks�ne anj�yogenez�n sınırlı olduğu, bes�n ve büyüme faktörler�n�n bulunmadığı h�poks� ortamlarda 

tümör hücreler�n� koruyan mekan�zmanın otofaj� olab�leceğ� öne sürülmüştür [83]. Degenhardt ve arkadaşları tümör 

k�tles�nde anj�yogenez�n olduğu yerler�n aks�ne metabol�k stres�n yoğun olduğu ve damarlanmanın olmadığı yerlerde 

otofaj�k akt�v�ten�n yoğun olduğunu gösterm�şlerd�r [67]. Sıçanlarda kars�nojen �le gel�şt�r�len pankreat�k kanser 

hücreler�n�n premal�gnant evres�nde otofaj�k akt�v�ten�n arttığı, adenokars�noma evres�nde �se bu hücrelerde otofaj�k 

akt�v�ten�n azalmış olduğu gözlenm�şt�r [84]. Otofaj�, tümörün devamlılığı �ç�n uygun şartları sağlayana kadar akt�f olarak 

çalışarak tümörgenez�se poz�t�f katkı sağlamaktadır. 

B�r başka çalışmada K�m ve arkadaşları ATG5 prote�n�n�n prostat kanser hücreler�nde normale göre ekspresyonunu 

yüksek bulmuşlardır [19]. Bu ver�lere dayanarak artmış otofaj�n�n öncül kanser hücreler�n�n b�r özell�ğ� olab�leceğ� 

öner�lm�şt�r [19] We� ve arkadaşları çalışmalarında �n v�vo meme kanser model�nde FIB200 delesyonunun tümörün 

başlaması ve �lerlemes�n� azalttığını [85] ve keratonos�tlerde hücre prol�ferasyonunun azaldığını gösterm�şt�r [86]. Bu 

Sonuçlar tümör oluşumunda onkogen olarak otofaj�n�n poz�t�f rolünü desteklemekted�r [83, 85, 86]. 

Yapılan çalışmalar tümör hücreler�nde otofaj�n�n radyasyon tedav�s� ya da kemoterapöt�k ajanlarla (rafam�s�n, 

tamox�fen) ve tümör baskılayıcı gen ürünler�yle (PTEN, p53, DAPk) �ndükleneb�leceğ�n� göstermekted�r [83, 87, 88]. 

Bütün bunlardan yola çıkarak otofaj�n�n kanser tedav�s�nde yardımcı olab�leceğ� düşünülmekted�r. Radyoterap�ye 

d�rençl� kanser hücreler�nde otofaj�n�n �nh�be ed�lmes� tedav� yanıtını artırmıştır [22, 69, 89]. Klorok�n sıtma tedav�s�nde 

kullanılan b�r �laçtır ve l�zozomun as�d�fikasyonunu önleyerek otofagozomun yıkımını engeller. Klorok�n�n otofaj�y� 

baskılayarak, hücre ölümünü arttırdığı ve tümörün ger�lemes�ne yol açtığı göster�lm�şt�r. HDAC �nh�b�törler�n�n �se otofaj�y� 

tet�kleyerek HeLa hücreler�nde kaspaz bağımsız hücre ölümünü artırdığı gözlenm�şt�r [20]. 

Apoptoz mekan�zmasındak� hasarlar; kemoterap�ye, radyoterap�ye, bazı ant�kanser ajanlara ve hedeflenm�ş 

tedav�lere karşı artan b�r d�renç sağlamaktadır. Bu nedenle, otofaj�k hücre ölümünün �ndüks�yonu, ant�kanser tedav�ler� 

(örneğ�n kemoterap�, radyasyon) �le apoptoza d�rençl� kanserlere karşı �deal b�r yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kanser hücreler�, apoptoz �nh�be ed�ld�ğ�nde otofaj�k hücre ölümüne maruz kalab�l�r ya da tedav�ye bağlı apoptoza d�rençl� 

olab�l�rler. Hücreler apoptoz geç�remed�ğ� �ç�n, alternat�f b�r hücre ölüm mekan�zması olarak uyarılab�l�r. Bu nedenle, 

otofaj�k hücre ölümünün �ndüks�yonu, b�rçok gel�şm�ş, �laca-d�rençl� ve metastat�k kanserlerde olduğu g�b�, hasarlı 

apoptozlu kanser hücreler�n� ortadan kaldırmak �ç�n yen� b�r terapöt�k stratej� olarak görev yapab�l�r. Yakın zamanlarda; bazı 

prote�n k�nazların (örneğ�n, pankreas kanser�nde PKCd) �nh�be ed�lmes�n�n veya otofaj�n�n baskılanmasında rol alan k�l�t 

prote�nler�n hedeflenmes�n�n (örn., Bcl-2, TG2) başka h�çb�r tedav� olmadan otofaj�k hücre ölümünü tet�kleyeb�leceğ� 

göster�lm�şt�r [1]. 

Son yıllarda yapılan çalışmalardan elde ed�len ver�ler, otofaj�k hücre ölümünü �ndüklemek �ç�n PKCd ve/veya TG2 y� 

hedeflemen�n, pankreas kanser� tedav�s� �ç�n umut ver�c� b�r terapöt�k stratej� olab�leceğ�n� ve otofaj�k ölümün 

�ndüks�yonunun, apoptoz d�rençl� tümörlerde uygulanab�l�r b�r terapöt�k stratej� olab�leceğ�n� düşündürmekted�r [90, 91]. 

B�rçok çalışma, otofaj�n�n rolünü, metabol�k veya terapöt�k strese cevap olarak başlatılan hücre sağkalımı �ç�n 

koruyucu b�r mekan�zma olarak tanımlamıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, otofaj�n�n �nh�b�syonunun, ant�neoplast�k 

ajanların neden olduğu hücre ölümünü arttırmada yararlı b�r yaklaşım olab�leceğ�n� göstermekted�r. Otofaj�, DNA'ya zarar 

veren ajanların neden olduğu apoptot�k hücre ölümünü ve tamoks�fen g�b� hormonal tedav�ler� gec�kt�reb�l�r [92-96]. 

Bütün bu Sonuçlar, otofaj� �nh�b�törler�n�n ant�-tümör tedav�s�n�n etk�nl�ğ�n� artırab�leceğ� g�b� sadece pr�mer kanser 

t�pler�nde değ�l, �laca d�rençl� veya apoptoz d�rençl� olarak kabul ed�len �ler� evre kanserlerde ve metastat�k tümörlerde, 

kemoterap�ye d�rençl� kanserlerde, hücre ölümler�n� teşv�k edeb�leceğ�n� göstermekted�r.

Son yıllarda artan kanıtlar, otofaj�n�n düzens�zleşeb�leceğ�n�, baskılanab�leceğ�n� veya tümörlerde aşırı akt�ve 

olab�leceğ�n� göstermekted�r. Otofaj�n�n (prosurv�val) onkojen�k b�r süreç m� yoksa (prodeath) tümör baskılayıcı b�r yol mu 

olduğu hala tartışma konusudur [1, 84]. 

2.1. Kanser�n Tedav�s�nde Otofaj�y� Hedefleme Yaklaşımları

Otofaj�, h�poks�, metabol�k stres, ant�kanser terapöt�kler� ve radyasyon tedav�s� dah�l olmak üzere agres�f tümör 

m�kro-ortamlarındak� çeş�tl� koşullar tarafından �ndüklenmekted�r [92-97]. 

İn v�tro ve �n v�vo çalışmalar, farmakoloj�k �nh�b�syonun (HCQ, CQ veya 3-met�laden�n [3-MA] tarafından) ve otofaj� 

genler�n�n genet�k olarak susturulmasının, çeş�tl� kanser terapöt�kler�n�n ve hedef tedav�ler�n etk�nl�ğ�n� arttırdığını 

göstermekted�r [1, 47, 98]. Bazı �nsan kanser hücre hatlarında otofaj�y� �ndükled�ğ� göster�len, b�r d�z� ant�-neoplast�k terap�, 

DNA'ya zarar veren ajanlar (örn, Doksorub�s�n, temozolom�d, etopos�d), radyasyon terap�s�, h�ston deaselt�laz (HDAC) 

�nh�b�törler�, subero�lan�l�d h�droksam�k as�t �nh�b�törler�, arsen�k tr�oks�t, TNF-a, �nterferon-g, �mat�n�b, rapam�s�n, ant�-

östrojen hormonal terap� (örneğ�n, tamoks�fen) bunlar arasında göster�leb�l�r [92-97]. Bütün bu çalışmalara ek olarak son 

yıllarda yapılan çalışmalardan elde ed�len ver�ler, H-ras- veya K-ras- akt�ve ed�c� mutasyonlara sah�p �nsan kanser hücres� 

nes�ller�nde, yüksek bazal otofaj� sev�yeler�n�n ve ROS sev�yeler�n�n arttığını gösterm�şt�r. Yapılan çalışmalar, otofaj�n�n 

baskılanmasının hücre büyümes�n� önled�ğ�n�, otofaj�n�n tümör hücres� sağkalımı �ç�n gerekl� olduğunu ve bu sürec�n Ras-

kaynaklı kanserlerde �nh�b�syonunun, etk�l� b�r tedav� yaklaşımı olab�leceğ�n�, göstermekted�r [99]. 

Otofaj� �nh�b�törler�yle yapılan kl�n�k çalışmalarda, otofaj�y� önled�ğ� b�l�nen, (Amer�ka B�rleş�k Devletler� Gıda ve İlaç 

İdares� (FDA) onaylı) HCQ ve CQ g�b� l�zozomal �nh�b�törler kullanmaktadır [99-104]. Her ne kadar kl�n�kte otofaj�y� önleme 

çabaları klorok�n (CQ) veya �lg�l� h�droks�kloroku�n (HCQ) kullanılarak l�zozomun �nh�be ed�lmes�ne odaklanmış olsa da, 

VPS34 [105, 106], ULK1 [107, 108] ve ATG4B [109] g�b� d�ğer otofaj� düzenley�c�ler�ne karşı �nh�b�törler�n tümör hücres� 

büyümes�n� �nh�be ett�ğ� b�ld�r�lm�ş ayrıca �n v�tro [107-109] ve prekl�n�k fare modeller�nde tümör hücres� ölümünü 

�ndükleyeb�ld�ğ� de göster�lm�şt�r [109]. Lys05, l�zozom �ç�n daha büyük b�r de-as�d�fikasyonuna bağlı olarak HCQ dan daha 

güçlü b�r otofaj� �nh�b�törüdür [110]. K�nakr�n ve VATG-027 ve VATG-032'n�n (yen� akr�d�n ve 1, 2, 3, 4-tetrah�droakr�d�n 

k�nakr�n türevler�) g�b� d�ğer güçlü l�zozomal �nh�b�törler�n, hastadan türet�len BRAF mutant melanom hücre hatlarında etk�l� 

olduğu göster�lm�şt�r [111]. 

Bu kl�n�k çalışmaların bazılarından elde ed�len �lk Sonuçlar, ant�kanser tedav�ler� �le komb�nasyon hal�nde otofaj� 

�nh�b�syonunun güvenl� olduğunu ve çeş�tl� ant�-kanser tedav�ler�n�n etk�nl�ğ�n� artırab�leceğ�n� göstermekted�r [99-104]. 

Rangwala ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan kl�n�k çalışmalardan b�r�s�nde, �lerlem�ş sol�d mal�gn�teler� olan ve 

melanoma olan hastalarda alk�lleme kemoterap�s� �le �ndüklenen HCQ �le otofaj�n�n bloke ed�lmes�n�n hücre ölümünü 

arttırıp arttırmadığı ve temozolom�d �le b�rl�kte HCQ n�n maks�mum tolere ed�len dozu (MTD), güvenl�ğ�, farmakok�net�ğ� ve 

farmakod�nam�ğ� değerlend�r�lm�şt�r [100]. Bu hastalara 1-2 hafta boyunca günde b�r kez temozolom�d �le b�rl�kte HCQ 

ver�lm�ş ve hastaların HCQ ve temozolom�d komb�nasyonunu herhang� b�r doz-sınırlayıcı toks�s�te olmadan �y� tolere ett�ğ� 

göster�lm�şt�r [100]. Faz II çalışmasında �se hastalara günde �k� kez temozolom�d �le komb�nasyon hal�nde 600 mg HCQ 

ver�lm�şt�r ve 2.nc� derece yorgunluk, bulantı, anoreks�, kabızlık ve �shal g�b� bazı toks�s�teler gözlenm�şt�r [100]. Çalışmada 

ayrıca hasta-kaynaklı per�fer�k kan mononükleer hücreler�nde otofaj�n�n �ndüklenmes� değerlend�r�lm�ş ve komb�ne 

tedav�ye cevabı göster�lm�şt�r. Bu Sonuçlardan yola çıkarak otofaj�n�n temozolom�d �le �nh�be ed�lmes�n�n melanom 

hastalarında yararlı Sonuçlar sağlayab�leceğ� öne sürülmüştür.

Otofaj� �nh�b�syonunun, HDAC (H�ston deaset�laz) �nh�b�törü olan vor�nostat’ın ant�-kanser etk�nl�ğ�n� öneml� ölçüde 

arttırdığı göster�lm�şt�r [101]. Otofaj� �nh�b�törü HCQ’n�n ve vor�nostat komb�nasyonunun, �lerlem�ş sol�d tümörler� olan 

hastalarda 1.nc� ve 2.nc� derecede m�de bulantısı, �shal, yorgunluk, k�lo kaybı, anem� ve kreat�n yüksekl�ğ� g�b� bazı yan 

etk�lere neden olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Bu çalışmanın sonucunda yorgunluk ve gastro�ntest�nal yan etk�ler doz sınırlayıcı 

toks�s�teler olarak görülmüş ve MTD olarak 600 mg HCQ ve 400 mg vor�nostat oluşturularak Faz II çalışması yapılması 

öner�lm�şt�r. 
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Mult�pl m�yelom da yapılan d�ğer b�r prekl�n�k çalışmada, HCQ �le otofaj� �nh�b�syonunun, proteazom �nh�b�törü 

bortezom�b etk�nl�ğ�n� öneml� ölçüde arttırdığı göster�lm�şt�r [112]. HCQ ve bortezom�b komb�nasyonunun değerlend�r�ld�ğ� 

başka b�r Faz I çalışmasında [102], relaps veya d�rençl� m�yelom hastalarına, HCQ (günde �k� kez 600 mg), ve standart 

dozlarda bortezom�b [113], ver�lm�şt�r. Komb�ne terap�; otofaj�de terap�-bağlantılı artışlar gösterm�ş ve m�yelom 

hastalarında faydalı b�r yaklaşım olarak, tedav�n�n uygulanab�l�rl�ğ�n� ve potans�yel faydalarını gösterm�şt�r.

B�r başka Faz I çalışmasında [100], HCQ n�n tems�rol�mus (b�r mTOR �nh�b�törü) �le komb�nasyonunun hücre ölümünü 

arttırdığını gösteren prekl�n�k b�r çalışmadan sonra, HCQ ve tems�rol�mus komb�nasyonunun �lerlem�ş sol�d tümörlü 

hastalarda güvenl�ğ� ve kl�n�k önces� akt�v�tes� değerlend�r�lm�şt�r. Bu doz yükseltme çalışmasında, �lk 27 hasta grubundak� 

etk�ler� değerlend�r�lm�şt�r, ardından bunu metastat�k melanomalı 12 hastadan oluşan b�r kohort �zlem�şt�r. Bu çalışma, HCQ’ 

n�n tems�rol�mus �le komb�nasyonunun güvenl� ve �y� tolere ed�ld�ğ�n� ve daha da öneml�s�, metastat�k melanom vakalarının 

%75'�nde öneml� ant�-tümör akt�v�tes� ve stab�l hastalık gösterd�ğ�n� ve bu hastalarda otofaj� �nh�b�syonunun uygulanab�l�r 

ve ümüt vaad eden b�r yaklaşım olduğunu ortaya koymuştur. 

Tanısı yen� konmuş gl�oblastoma (GB) hastaları arasında gerçekleşt�r�len başka b�r Faz I kl�n�k çalışmasında [104], 

radyasyon tedav�s� ve tems�rol�mus �le b�rl�kte, HCQ nun ve MTD n�n etk�nl�ğ� değerlend�r�lm�şt�r. Üç-rej�m 

komb�nasyonunda HCQ �ç�n MTD dozu bel�rlend�kten sonra Faz II çalışması da gerçekleşt�r�lm�ş ve bu çalışma sonucunda 

hastaların medyan sağkalımı 15,6 ay olarak bel�rlenmes�ne karşın, genel sağkalım oranlarında öneml� ölçüde b�r �y�leşme 

görülmem�şt�r [104]. GB mult�forme hastaları �ç�n b�r başka random�ze, ç�ft-kör, plasebo-kontrollü çalışmada [114], 

amel�yattan sonrak� beş�nc� günden �t�baren başlayan, 12 ay süreyle CQ tedav�s�n�n kemoterap� veya radyoterap� tedav�s�ne 

eklenmes�n�n faydaları değerlend�r�lm�şt�r. CQ komb�ne tedav�s� GB mult�form �ç�n geleneksel tedav�ye ek olarak 

uygulandığında, orta dönem sağkalımı arttırdığı görülmüştür. CQ cotherapy ve radyasyon, toks�s�tede artış olmadan bey�n 

metastazı yanıtını �y�leşt�rm�şt�r; ancak, tek başına CQ tedav�s�, cevap verme oranını veya genel sağkalımı �y�leşt�rmem�şt�r 

[115]. Köpeklerde yapılan kl�n�k b�r çalışmada [116], HCQ ve Doksorub�s�n kemoterap�s�n�n non-Hodgk�n lenfomada, 

yaklaşık %30 komple rem�syon oranı �le kl�n�k fayda sağladığı göster�lm�şt�r. 

Genel olarak, deney hayvanları �le yapılan �n v�vo kl�n�k önces� çalışmalar ve hastalarla yapılan kl�n�k çalışmalar, otofaj� 

�nh�b�törler�n�n, hematoloj�k kanserler de dah�l olmak üzere çeş�tl� kanserlerde geleneksel tedav�ler�n etk�nl�ğ�n� 

artırab�leceğ�n� göstermekted�r. 
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Mult�pl m�yelom da yapılan d�ğer b�r prekl�n�k çalışmada, HCQ �le otofaj� �nh�b�syonunun, proteazom �nh�b�törü 

bortezom�b etk�nl�ğ�n� öneml� ölçüde arttırdığı göster�lm�şt�r [112]. HCQ ve bortezom�b komb�nasyonunun değerlend�r�ld�ğ� 

başka b�r Faz I çalışmasında [102], relaps veya d�rençl� m�yelom hastalarına, HCQ (günde �k� kez 600 mg), ve standart 

dozlarda bortezom�b [113], ver�lm�şt�r. Komb�ne terap�; otofaj�de terap�-bağlantılı artışlar gösterm�ş ve m�yelom 

hastalarında faydalı b�r yaklaşım olarak, tedav�n�n uygulanab�l�rl�ğ�n� ve potans�yel faydalarını gösterm�şt�r.
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arttırdığını gösteren prekl�n�k b�r çalışmadan sonra, HCQ ve tems�rol�mus komb�nasyonunun �lerlem�ş sol�d tümörlü 
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hastaların medyan sağkalımı 15,6 ay olarak bel�rlenmes�ne karşın, genel sağkalım oranlarında öneml� ölçüde b�r �y�leşme 
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eklenmes�n�n faydaları değerlend�r�lm�şt�r. CQ komb�ne tedav�s� GB mult�form �ç�n geleneksel tedav�ye ek olarak 

uygulandığında, orta dönem sağkalımı arttırdığı görülmüştür. CQ cotherapy ve radyasyon, toks�s�tede artış olmadan bey�n 

metastazı yanıtını �y�leşt�rm�şt�r; ancak, tek başına CQ tedav�s�, cevap verme oranını veya genel sağkalımı �y�leşt�rmem�şt�r 

[115]. Köpeklerde yapılan kl�n�k b�r çalışmada [116], HCQ ve Doksorub�s�n kemoterap�s�n�n non-Hodgk�n lenfomada, 

yaklaşık %30 komple rem�syon oranı �le kl�n�k fayda sağladığı göster�lm�şt�r. 

Genel olarak, deney hayvanları �le yapılan �n v�vo kl�n�k önces� çalışmalar ve hastalarla yapılan kl�n�k çalışmalar, otofaj� 

�nh�b�törler�n�n, hematoloj�k kanserler de dah�l olmak üzere çeş�tl� kanserlerde geleneksel tedav�ler�n etk�nl�ğ�n� 

artırab�leceğ�n� göstermekted�r. 
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ÖZET

Kanser; uzun süred�r üzer�nde en fazla araştırma yapılan, en fazla �nsan gücü ve finansal kaynak ayrılan sağlık 

problemler�nden b�r�s�ne sah�p olmasına ve bunların karşılığında bazı türler� �ç�n bell� gel�şmeler�n kayded�lmes�ne 

rağmen, bugün b�le kapsamlı b�r tedav� model� ya da yaklaşımı bulunmamaktadır. Bu yüzden araştırmacılar olayın 

köken�ne �nmek �ç�n, kanser patogenez�ndek� en öneml� mekan�zmalardan b�r�s� olan DNA tam�r mekan�zmalarını hedef 

almışlar ve bu yönde �laç gel�şt�rme çalışmaları hız kazanmıştır. Bu bağlamda gel�şt�r�len ve öne çıkan �laç grubu Pol�-

(ADP-r�boz) Pol�meraz (PARP) �nh�b�törler�d�r. PARP, tek z�nc�r DNA kırıklarına bağlanarak DNA hasarını tanıyan ve hedef 

prote�nler üzer�ndek� glutamat, aspartat ve l�z�n rez�düler� üzer�nde pol�-(ADP-r�boz) şekerler� sentezleyen nükleer b�r 

prote�n a�les�d�r. Bu enz�m�n �nh�b�syonu hücre s�klusunu durdurmakta ve programlı hücre ölümüne neden olmaktadır. Bu 

özell�ğ� �le başta over ve meme kanser� olmak üzere b�rçok kanser türünde kullanılab�lmes�ne �mkân sağlamaktadır. PARP 

�nh�b�törler�n�n etk� skalası gen�ş olup VEGF’y� de �nh�be etmeler�nden dolayı ant�anj�ogen�k etk�ler� bulunmaktadır. 

Bunun yanında PARP �nh�b�törler�n�n reperfüzyon bozukluğu, sept�k ve hemoraj�k şok, �nme ve ayrıca artr�t, alerj�k 

ensefalom�yel�t ve astım g�b� kron�k �nflamatuvar hastalıklarda, �nme, nörotravma, m�yokard �nfarktüsü, s�stem�k 

�nflamatuvar hastalıklar, kron�k kalp yetmezl�ğ�, nörodejenerat�f hastalıklar, lokal �nflamatuvar hastalıklar, vasküler 

rahatsızlıklar, organ transplantasyonu, d�abetes mell�tus, yaşlanma ve pulmoner rahatsızlıklar g�b� durumlarda da 

kullanılab�leceğ� düşünülmekted�r. 

Anahtar Kel�meler: DNA hasarı, DNA tam�r�, PARP

ABSTRACT

Even though cancer �s one of the most frequently stud�ed health problems w�th the h�ghest number of manpower 

and financ�al resources, and certa�n developments have been ach�eved for some spec�es �n return, there �s no 

comprehens�ve treatment model or approach. For th�s reason, researchers have targeted DNA repa�r mechan�sms wh�ch 

are one of the most cr�t�cal mechan�sms of cancer pathogenes�s and the development of drugs �n th�s d�rect�on has 

accelerated. In th�s context, the most prom�nent drug group �s the Pol-PPP (PARP) �nh�b�tors. PARP �s a fam�ly of nuclear 

prote�ns that recogn�ze DNA damage by b�nd�ng to s�ngle cha�n DNA fractures and synthes�ze poly- (ADP-r�bose) sugars 

on glutamate, aspartate and lys�ne res�dues on target prote�ns. Inh�b�t�on of th�s enzyme stops the cell cycle and causes 

programmed cell death. W�th th�s feature, �t can be used �n many types of cancer, espec�ally ovar�an and breast cancer. 

PARP �nh�b�tors have a large scale of act�on and have ant�ang�ogen�c e�ects as they �nh�b�t VEGF. In add�t�on, It has been 

proposed that PARP �nh�b�tors may be useful �n non-cancer d�seases or cond�t�ons �nclud�ng reperfus�on d�sorder, sept�c 

and hemorrhag�c shock, stroke, chron�c �nflammatory d�seases such as arthr�t�s, allerg�c encephalomyel�t�s and asthma, 

stroke, neurotrauma, myocard�al �nfarct�on, system�c �nflammatory d�seases, chron�c heart fa�lure, neurodegenerat�ve 

d�seases, local �nflammatory d�seases, vascular d�sorders , organ transplantat�on, d�abetes mell�tus, ag�ng and 

pulmonary d�sorders.
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1. G�r�ş

Hücre döngüsü esnasında, hücre m�tot�k hücre bölünmes�n� gerçekleşt�r�p genet�k materyal�n� yavru hücreye 

aktarmadan önce b�rçok kontrol noktasından geçer [1]. Hücreler genotoks�k stres altında kaldıklarında hücreler bu 

kontrol noktalarını akt�f hale get�r�rler ve DNA onarımını başlatırlar [2]. Eğer DNA hasarı onarım kapas�tes�n�n üzer�nde �se 

potans�yel mutasyona uğramış hücreler�n oluşmasını önlemek �ç�n apoptoz�s yolakları akt�ve ed�l�r ve hücre ortadan 

kaldırılır [3]. Sıklıkla DNA hasarına yanıt s�stem� (DHY) olarak adlandırılan bu s�stem çok sıkı b�r kontrol altında olup, 

transkr�ps�yonel, post-transkr�ps�yonel ve post-translasyonel sev�yede b�rçok prote�n, enz�m ve s�stem tarafından 

kontrol altında tutulmaktadır [1, 4, 5]. Genet�k mutasyonların önlenmes�n�n ya da tam�r�n�n önem� hücren�n bu �şlevler �ç�n 

ayırdığı enerj� m�ktarından da anlaşılab�l�r. Tek b�r DNA ç�ft sarmalı �ç�n hücren�n harcaması gereken enerj� m�ktarı 104 ATP 

molekülü olduğu hesaplanmıştır [6]. DHY ve bu s�stem�n b�rer araç olarak kullandığı apoptoz�s ve senesens mal�gn 

transformasyon �ç�n öneml� bar�yer olarak görünmekted�r. Hücren�n mal�gn transformasyona uğrayab�lmes� �ç�n bunun 

önündek� engeller� aşması ve DHY b�r şek�lde etk�s�z hale get�rmes� gerekmekted�r [7, 8]. Tüm bu gözlemler neredeyse tüm 

�nsan tümörler�nde neden DHY’de b�r hasarlanma meydana geld�ğ�n� ve genom�k �nstab�l�ten�n neden kanser 

hücreler�n�n en başta gelen ortak özeller�nden b�r�s� olduğunu açıklamaktadır [7]. 

2. Kanserde DNA Onarım Defektler�

Memel� hücreler�nde genotoks�k etk�ler �le mücadele edeb�lmek ve DNA’yı koruyab�lmek amacıyla en az sek�z 

değ�ş�k ve b�rb�r�nden bağımsız DNA onarım mekan�zması bulunmaktadır. Bu onarım mekan�zmaları aşağıdak� g�b� 

sıralanab�l�r;

1. Yanlış eşleşme onarım mekan�zması (MMR)

2. Baz çıkarımı �ç�n onarım mekan�zması (BER)

3. Nükleot�d çıkarımı �ç�n onarım mekan�zması (NER)

4. Translezyon sentez� (TLS)

5. Homolog rekomb�nasyon onarım mekan�zması (HR)

6. Homolog olmayan sona eklenme �ç�n onarım mekan�zması (NHEJ)

7. Fankon� anem�s� �ç�n onarım mekan�zması (FA)

8. O6-met�lguan�n DNA met�ltransferaz yolağı onarım mekan�zması (MGMT)

Bu mekan�zmaların heps� değ�ş�k şek�llerde meydana geleb�lecek hatalı DNA fragmanlarının oluşmasını engel-

lemekte ve hücren�n kansere g�d�ş�n� engelleyerek hayatın sağlıklı şek�lde devamı �ç�n öneml� roller üstlenmekted�r. 

Örneğ�n MMR, DNA pol�meraz enz�m�n�n öneml� görevler�nden b�r� olan baz eşleşmeler�n�n doğru olup olmadığının tesp�t� 

görev�n� yer�ne get�rmes�n�n ardından ortaya çıkan bazların hatalı eklenme ve çıkarılmaları ya da hatalı şek�lde eşleşt�-

r�lmeler� sonucu ortaya çıkan durumlarda tam�r �şlev� üstlenmekted�r [9-11]. 

DNA’nın tek sarmalında meydana gelen kopmalar ve hel�ks yapısının oluşmasına engel olan baz mod�fikasyonları �se 

BER tarafından onarılmaktadır [12, 13]. Mod�fiye olan bazlar DNA gl�koz�lazlar tarafından tanınmakta ve z�nc�rden 

çıkarılmaktadır. Böylece DNA z�nc�r�nde bazların olmadığı abaz�k b�r bölge meydana gelmekted�r. Bu s�stemde bulunan 

ve potans�yel �laç hedefi olarak düşünülen, ayrıca bu k�tap bölümünün öneml� kısımlarından b�r�n� teşk�l edecek PARP1 ve 

PARP2 moleküller� tek DNA z�nc�r�nde meydana gelen kırıkların tesp�t� �ç�n öneml� sensörler olup, kırık bölges�ne BER 

s�stem�nde yer alan XRCC1 g�b� aktörler�n çağrılmasında öneml� rol oynamaktadırlar [14]. Sonrasında XRCC1, bölgeye b�r 

başka öneml� molekül olan APE1 nükleazın gelmes�n� sağlar. Bu nükleaz DNA’yı abaz�k bölges�n�n 5’ ucu tarafından 

yarıklandırmaktadır. Bunun ardından bölgeye DNA pol�merazlar gelerek boşluk kısmı �ç�n uygun bazları d�zmekte ve 

böylece hasar onarılmış olmaktadır [12, 13].

UV radyasyon ya da plat�n bazlı kemoterapöt�kler tarafından meydana get�r�len hel�ks yapısını bozucu lezyonlar NER 

s�stem� tarafından onarılmaktadır [15-18]. NER s�stem� total olarak tüm DNA’nın hasar görmes� �le tet�kleneb�leceğ� g�b� 

(bu uyarılma XPC/RAD23B and RPA/XPA prote�n kompleksler�n�n olay yer�ne gelmes� �le Sonuçlanır) [15], NER �le �lg�l� 

spes�fik transkr�ps�yonel faktörler�n akt�ve olması �le de s�stem tet�kleneb�l�r (XPG ve CSB prote�n kompleksler�n�n 

bölgeye göçüne ve RNA pol�meraz akt�vasyonuna neden olur) [16], total genom�k ya da transkr�ps�yon faktörü �le 

�ndüklenm�ş olan, b�r şek�lde NER s�stem� akt�ve olduğu zaman bu durum �nsan transkr�ps�yon faktörü II (TFIIH)’n�n 

akt�vasyonuna neden olmaktadır. Bu transkr�ps�yon faktörü d�rekt olarak RNA pol�meraz II’n�n transkr�ps�yon faktörü olup 

DNA onarımının temel�n� teşk�l etmekted�r. TFIIH’n�n olaya dâh�l olması sadece RNA pol�meraz II’y� akt�ve etmemekte aynı 

zamanda XPB ve XPD �s�ml� �k� hel�kazı da devreye sokmaktadır. Bu �k� hel�kaz hasarlı bölge etrafındak� 30 nükleot�dl�k b�r 

bölgey� açarak tam�re hazır hale get�rmekted�r. En sonunda DNA pol�merazlar devreye g�rerek hasarlı bölgey� tam�r 

etmekted�rler. Tam�r ed�len bölge L�gaz I ve III� �le sağlamlaştırılmakta ve kapatılmaktadır [19]. 

HR ve NHEJ ç�ft sarmal DNA’da meydana gelen kırıkların tam�r�ndek� ön öneml� �k� s�stem olarak öne çıkmaktadır. HR 

hücre bölünmes� esnasında neredeyse sıfır hata �le DNA kopyalanmasını sağlayan s�stemd�r. Özell�kle S ve G2 fazlarında 

akt�f olarak çalışarak sağlam b�r kardeş kromat�d varlığında meydana gelen hataları tem�zlemekted�r [20]. Genom 

tam�r�nde ve kanser oluşumunun önlenmes�nde HR s�stem� muazzam önem arz etmekted�r. Öneml� HR genler� olan BRCA1, 

BRCA2, ve RAD51C’de meydana gelen heteroz�got germl�ne mutasyonlarının b�rçok kanser�n gel�ş�m�nde öneml� rol 

oynamaktadır [21, 22]. BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, RAD50 ve RAD51C genler�nde meydana gelen ve genler�n �şlevler�n� 

yapmalarını engelleyen mutasyonların akc�ğer, over, pankreat�k duktal kars�nom ve kron�k lenfos�t�k lösem� g�b� b�rçok 

kanser� türünde bel�rley�c� faktör olması bu s�stem�n çalışıyor olmasının kanser oluşumun önlenmes�nde ne denl� büyük 

b�r öneme sah�p olduğunu göstermekted�r [23]. 

FA onarım mekan�zması �se d�ğer bahsed�len mekan�zmalar kadar öneml� olmasa b�le DNA’nın ç�ft sarmal hal�ne 

katlanması sonrasında z�nc�rler�n katlanmış parçaları arasında �stenmeyen bağlar oluşmasını önleyerek, DNA sarmalı 

açılmak ve kend�n� kopyalamak noktasına geld�ğ�nde süreçler�n sağlıklı �şlemes�n� sağlamaktadır. BRCA2 ve PALB2 g�b� 

HR ve NER mekan�zmalarında öneml� rol oynayan prote�nler FA mekan�zmasında rol alırlar [24, 25]. Yan� her ne kadar bu 

mekan�zmaların bağımsız olduğu ve değ�ş�k aşamalarda ve yollarla DNA onarımı sağladığı bel�rt�lm�ş olsa da bazı öneml� 

prote�nler�n ve enz�mler�n b�rden fazla mekan�zmada rol aldığı görülmekted�r. Sonuç olarak yukarıda bahsed�len DNA 

onarım mekan�zmaları sağlıklı �şleyen b�r s�stem �le kanserleşme arasındak� en öneml� duvar olup, bu mekan�zmalarda 

meydana gelen mutasyonlar ya da problemler kanser gel�ş�m� �le sonlanab�lmekted�r. Bu yüzden bu savunma duvarını 

güçlend�recek ve kanser daha gel�şmeden gel�şmes�n� engelleyecek önlemler almaya da�r araştırmalar ön plana 

çıkmaktadır. 

3. Kanserde Genom�k İnstab�l�te

Kanser�n altında yatan sebeb�n genet�k �nstab�l�te olab�leceğ� fikr� �lk olarak 1914 yılında T. Bover� tarafından ortaya 

atılmıştır [26]. Genler�n zaman �çer�s�nde daha �y� anlaşılmasının ardından “Kanser İl�şk�l� Genler” d�ye b�r kavram b�le 

ortaya atılmıştır. Teknoloj�n�n de gel�şmes� �le değ�ş�k kanser t�pler�ndek� genet�k anomal�ler ve mutasyonlar daha net 

şek�lde ortaya konulmuş ve b�r patern olup olmadığına odaklanılmıştır. Yapılan çalışmalar bell� kanserlerde bell� yollarda 

yer alan prote�nlerde b�r�k�m tarzında yoğun mutasyonlar olduğunu gösterm�şt�r [27, 28]. Olay DNA onarım yolaklarındak� 

�nakt�ve ed�c� mutasyonlar olarak düşünüldüğünde kanser t�p�ne özgü bell� paternler olduğu d�kkat� çekmekted�r. HR 

genler�ndek� mutasyonlar meme kanser�, over kanser� ve KML’de öneml� �ken, MMR ve HR’dek� mutasyonlar kolorektal 

kanserlerde, HR ve NER’dek� mutasyonlar �se prostat kanser�nde etk�l�d�r [27-30].

4. Pol�-(ADP-r�boz) Pol�meraz (PARP) İnh�b�törler�

Pol�-(ADP-r�boz) Pol�meraz (PARP); tek z�nc�r DNA kırıklarına bağlanarak DNA hasarını tanıyan ve hedef prote�nler 

üzer�ndek� glutamat, aspartat ve l�z�n rez�düler� üzer�nde pol�-(ADP-r�boz) şekerler� sentezleyen nükleer b�r prote�n 
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1. G�r�ş

Hücre döngüsü esnasında, hücre m�tot�k hücre bölünmes�n� gerçekleşt�r�p genet�k materyal�n� yavru hücreye 

aktarmadan önce b�rçok kontrol noktasından geçer [1]. Hücreler genotoks�k stres altında kaldıklarında hücreler bu 

kontrol noktalarını akt�f hale get�r�rler ve DNA onarımını başlatırlar [2]. Eğer DNA hasarı onarım kapas�tes�n�n üzer�nde �se 

potans�yel mutasyona uğramış hücreler�n oluşmasını önlemek �ç�n apoptoz�s yolakları akt�ve ed�l�r ve hücre ortadan 

kaldırılır [3]. Sıklıkla DNA hasarına yanıt s�stem� (DHY) olarak adlandırılan bu s�stem çok sıkı b�r kontrol altında olup, 

transkr�ps�yonel, post-transkr�ps�yonel ve post-translasyonel sev�yede b�rçok prote�n, enz�m ve s�stem tarafından 

kontrol altında tutulmaktadır [1, 4, 5]. Genet�k mutasyonların önlenmes�n�n ya da tam�r�n�n önem� hücren�n bu �şlevler �ç�n 

ayırdığı enerj� m�ktarından da anlaşılab�l�r. Tek b�r DNA ç�ft sarmalı �ç�n hücren�n harcaması gereken enerj� m�ktarı 104 ATP 

molekülü olduğu hesaplanmıştır [6]. DHY ve bu s�stem�n b�rer araç olarak kullandığı apoptoz�s ve senesens mal�gn 

transformasyon �ç�n öneml� bar�yer olarak görünmekted�r. Hücren�n mal�gn transformasyona uğrayab�lmes� �ç�n bunun 

önündek� engeller� aşması ve DHY b�r şek�lde etk�s�z hale get�rmes� gerekmekted�r [7, 8]. Tüm bu gözlemler neredeyse tüm 

�nsan tümörler�nde neden DHY’de b�r hasarlanma meydana geld�ğ�n� ve genom�k �nstab�l�ten�n neden kanser 

hücreler�n�n en başta gelen ortak özeller�nden b�r�s� olduğunu açıklamaktadır [7]. 

2. Kanserde DNA Onarım Defektler�

Memel� hücreler�nde genotoks�k etk�ler �le mücadele edeb�lmek ve DNA’yı koruyab�lmek amacıyla en az sek�z 

değ�ş�k ve b�rb�r�nden bağımsız DNA onarım mekan�zması bulunmaktadır. Bu onarım mekan�zmaları aşağıdak� g�b� 

sıralanab�l�r;

1. Yanlış eşleşme onarım mekan�zması (MMR)

2. Baz çıkarımı �ç�n onarım mekan�zması (BER)

3. Nükleot�d çıkarımı �ç�n onarım mekan�zması (NER)

4. Translezyon sentez� (TLS)

5. Homolog rekomb�nasyon onarım mekan�zması (HR)

6. Homolog olmayan sona eklenme �ç�n onarım mekan�zması (NHEJ)

7. Fankon� anem�s� �ç�n onarım mekan�zması (FA)

8. O6-met�lguan�n DNA met�ltransferaz yolağı onarım mekan�zması (MGMT)

Bu mekan�zmaların heps� değ�ş�k şek�llerde meydana geleb�lecek hatalı DNA fragmanlarının oluşmasını engel-

lemekte ve hücren�n kansere g�d�ş�n� engelleyerek hayatın sağlıklı şek�lde devamı �ç�n öneml� roller üstlenmekted�r. 

Örneğ�n MMR, DNA pol�meraz enz�m�n�n öneml� görevler�nden b�r� olan baz eşleşmeler�n�n doğru olup olmadığının tesp�t� 

görev�n� yer�ne get�rmes�n�n ardından ortaya çıkan bazların hatalı eklenme ve çıkarılmaları ya da hatalı şek�lde eşleşt�-

r�lmeler� sonucu ortaya çıkan durumlarda tam�r �şlev� üstlenmekted�r [9-11]. 

DNA’nın tek sarmalında meydana gelen kopmalar ve hel�ks yapısının oluşmasına engel olan baz mod�fikasyonları �se 

BER tarafından onarılmaktadır [12, 13]. Mod�fiye olan bazlar DNA gl�koz�lazlar tarafından tanınmakta ve z�nc�rden 

çıkarılmaktadır. Böylece DNA z�nc�r�nde bazların olmadığı abaz�k b�r bölge meydana gelmekted�r. Bu s�stemde bulunan 

ve potans�yel �laç hedefi olarak düşünülen, ayrıca bu k�tap bölümünün öneml� kısımlarından b�r�n� teşk�l edecek PARP1 ve 

PARP2 moleküller� tek DNA z�nc�r�nde meydana gelen kırıkların tesp�t� �ç�n öneml� sensörler olup, kırık bölges�ne BER 

s�stem�nde yer alan XRCC1 g�b� aktörler�n çağrılmasında öneml� rol oynamaktadırlar [14]. Sonrasında XRCC1, bölgeye b�r 

başka öneml� molekül olan APE1 nükleazın gelmes�n� sağlar. Bu nükleaz DNA’yı abaz�k bölges�n�n 5’ ucu tarafından 

yarıklandırmaktadır. Bunun ardından bölgeye DNA pol�merazlar gelerek boşluk kısmı �ç�n uygun bazları d�zmekte ve 

böylece hasar onarılmış olmaktadır [12, 13].

UV radyasyon ya da plat�n bazlı kemoterapöt�kler tarafından meydana get�r�len hel�ks yapısını bozucu lezyonlar NER 

s�stem� tarafından onarılmaktadır [15-18]. NER s�stem� total olarak tüm DNA’nın hasar görmes� �le tet�kleneb�leceğ� g�b� 

(bu uyarılma XPC/RAD23B and RPA/XPA prote�n kompleksler�n�n olay yer�ne gelmes� �le Sonuçlanır) [15], NER �le �lg�l� 

spes�fik transkr�ps�yonel faktörler�n akt�ve olması �le de s�stem tet�kleneb�l�r (XPG ve CSB prote�n kompleksler�n�n 

bölgeye göçüne ve RNA pol�meraz akt�vasyonuna neden olur) [16], total genom�k ya da transkr�ps�yon faktörü �le 

�ndüklenm�ş olan, b�r şek�lde NER s�stem� akt�ve olduğu zaman bu durum �nsan transkr�ps�yon faktörü II (TFIIH)’n�n 

akt�vasyonuna neden olmaktadır. Bu transkr�ps�yon faktörü d�rekt olarak RNA pol�meraz II’n�n transkr�ps�yon faktörü olup 

DNA onarımının temel�n� teşk�l etmekted�r. TFIIH’n�n olaya dâh�l olması sadece RNA pol�meraz II’y� akt�ve etmemekte aynı 

zamanda XPB ve XPD �s�ml� �k� hel�kazı da devreye sokmaktadır. Bu �k� hel�kaz hasarlı bölge etrafındak� 30 nükleot�dl�k b�r 

bölgey� açarak tam�re hazır hale get�rmekted�r. En sonunda DNA pol�merazlar devreye g�rerek hasarlı bölgey� tam�r 

etmekted�rler. Tam�r ed�len bölge L�gaz I ve III� �le sağlamlaştırılmakta ve kapatılmaktadır [19]. 

HR ve NHEJ ç�ft sarmal DNA’da meydana gelen kırıkların tam�r�ndek� ön öneml� �k� s�stem olarak öne çıkmaktadır. HR 

hücre bölünmes� esnasında neredeyse sıfır hata �le DNA kopyalanmasını sağlayan s�stemd�r. Özell�kle S ve G2 fazlarında 

akt�f olarak çalışarak sağlam b�r kardeş kromat�d varlığında meydana gelen hataları tem�zlemekted�r [20]. Genom 

tam�r�nde ve kanser oluşumunun önlenmes�nde HR s�stem� muazzam önem arz etmekted�r. Öneml� HR genler� olan BRCA1, 

BRCA2, ve RAD51C’de meydana gelen heteroz�got germl�ne mutasyonlarının b�rçok kanser�n gel�ş�m�nde öneml� rol 

oynamaktadır [21, 22]. BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, RAD50 ve RAD51C genler�nde meydana gelen ve genler�n �şlevler�n� 

yapmalarını engelleyen mutasyonların akc�ğer, over, pankreat�k duktal kars�nom ve kron�k lenfos�t�k lösem� g�b� b�rçok 

kanser� türünde bel�rley�c� faktör olması bu s�stem�n çalışıyor olmasının kanser oluşumun önlenmes�nde ne denl� büyük 

b�r öneme sah�p olduğunu göstermekted�r [23]. 

FA onarım mekan�zması �se d�ğer bahsed�len mekan�zmalar kadar öneml� olmasa b�le DNA’nın ç�ft sarmal hal�ne 

katlanması sonrasında z�nc�rler�n katlanmış parçaları arasında �stenmeyen bağlar oluşmasını önleyerek, DNA sarmalı 

açılmak ve kend�n� kopyalamak noktasına geld�ğ�nde süreçler�n sağlıklı �şlemes�n� sağlamaktadır. BRCA2 ve PALB2 g�b� 

HR ve NER mekan�zmalarında öneml� rol oynayan prote�nler FA mekan�zmasında rol alırlar [24, 25]. Yan� her ne kadar bu 

mekan�zmaların bağımsız olduğu ve değ�ş�k aşamalarda ve yollarla DNA onarımı sağladığı bel�rt�lm�ş olsa da bazı öneml� 

prote�nler�n ve enz�mler�n b�rden fazla mekan�zmada rol aldığı görülmekted�r. Sonuç olarak yukarıda bahsed�len DNA 

onarım mekan�zmaları sağlıklı �şleyen b�r s�stem �le kanserleşme arasındak� en öneml� duvar olup, bu mekan�zmalarda 

meydana gelen mutasyonlar ya da problemler kanser gel�ş�m� �le sonlanab�lmekted�r. Bu yüzden bu savunma duvarını 

güçlend�recek ve kanser daha gel�şmeden gel�şmes�n� engelleyecek önlemler almaya da�r araştırmalar ön plana 

çıkmaktadır. 

3. Kanserde Genom�k İnstab�l�te

Kanser�n altında yatan sebeb�n genet�k �nstab�l�te olab�leceğ� fikr� �lk olarak 1914 yılında T. Bover� tarafından ortaya 

atılmıştır [26]. Genler�n zaman �çer�s�nde daha �y� anlaşılmasının ardından “Kanser İl�şk�l� Genler” d�ye b�r kavram b�le 

ortaya atılmıştır. Teknoloj�n�n de gel�şmes� �le değ�ş�k kanser t�pler�ndek� genet�k anomal�ler ve mutasyonlar daha net 

şek�lde ortaya konulmuş ve b�r patern olup olmadığına odaklanılmıştır. Yapılan çalışmalar bell� kanserlerde bell� yollarda 

yer alan prote�nlerde b�r�k�m tarzında yoğun mutasyonlar olduğunu gösterm�şt�r [27, 28]. Olay DNA onarım yolaklarındak� 

�nakt�ve ed�c� mutasyonlar olarak düşünüldüğünde kanser t�p�ne özgü bell� paternler olduğu d�kkat� çekmekted�r. HR 

genler�ndek� mutasyonlar meme kanser�, over kanser� ve KML’de öneml� �ken, MMR ve HR’dek� mutasyonlar kolorektal 

kanserlerde, HR ve NER’dek� mutasyonlar �se prostat kanser�nde etk�l�d�r [27-30].

4. Pol�-(ADP-r�boz) Pol�meraz (PARP) İnh�b�törler�

Pol�-(ADP-r�boz) Pol�meraz (PARP); tek z�nc�r DNA kırıklarına bağlanarak DNA hasarını tanıyan ve hedef prote�nler 

üzer�ndek� glutamat, aspartat ve l�z�n rez�düler� üzer�nde pol�-(ADP-r�boz) şekerler� sentezleyen nükleer b�r prote�n 
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a�les�d�r. PARP a�les� 17 değ�ş�k �zoformdan oluşmaktadır [31]. PARP1 bu a�le �çer�s�nde en �y� b�l�nen ve hakkında en fazla 

çalışılandır. PARP2 prote�n� de PARP1 �le benzer yapı ve fonks�yonlara sah�p olmasına rağmen akt�v�tes�n�n daha düşük 

olduğu kabul ed�lmekted�r [32]. PARP1’�n BER, HR, NER; NHEJ ve MMR DNA onarım mekan�zmaları aracılığıyla hem d�rekt 

hem de �nd�rekt şek�lde DNA onarımı üzer�ne etk�s�n�n olduğu göster�lm�şt�r. PARP1 kend�s� DNA onarımına katıldığı g�b�, 

DNA onarımında rol alan başka prote�nler�n hasarlı DNA bölges�ne gelmes�ne aracılık etmekted�r. PARP akt�v�te 

göster�rken NAD+ �ht�yacı duymaktadır. Hücrede ağır DNA hasarı olması aşırı PARP akt�v�tes�ne ve bunun sonucunda 

NAD+ deplesyonuna neden olmaktadır. Bu da d�rekt olarak hücre ölümü �le sonlanmaktadır. Bu aşamada görülen hücre 

ölümünün mekan�zması tam olarak anlaşılamamıştır [33]. 

BRCA1 ve BRCA2, HR tam�r mekan�zmasının b�r parçası olan, ç�ft z�nc�r DNA kırıklarının tam�r�nde görev alan öneml� 

prote�nlerd�r. BRCA1 ve BRCA2 prote�nler�n� kodlayan genlerde b�r mutasyon olması DNA onarım hataları meydana 

gelmes�ne, kromozomal �nstab�l�teye, hücre döngüsünde durmalara, apoptoz�se ve en n�hayet�nde kanserleşmeye neden 

olab�l�r [34]. HR yolağında eks�kl�k olan hücreler DNA onarımı �ç�n d�ğer yolakların akt�f olarak çalışmasına �ht�yaç duyarlar. 

Bu yüzden PARP1 �nh�b�törler� meme [35] ve over [36] kanser� g�b� BRCA mutasyonu görülen kanserler�n tedav�s�nde umut 

vaded�c� b�r tedav� yöntem� olarak ön plana çıkmışlardır. PARP1 �nh�b�törler� �le �lg�l� en umut vaded�c� yanıtlar BRCA 

mutasyonu taşıyan tr�ple negat�f meme kanserler�nde alınmıştır. Bu kanser t�p�n�n tanısının n�speten daha zor oluşu ve 

prognozunun d�ğer t�plere göre çok daha kötü oluşu PARP1 �nh�b�törler�n�n önem�n� b�r kez daha ortaya koymaktadır [37, 

38]. 

Meme ve over kanserler�n�n yanında PARP �nh�b�törler�n�n d�ğer sol�d tümörler�n tedav�ler�n� de �çeren çok gen�ş 

uygulama alanları bulunmaktadır. B�rçok PARP �nh�b�törü pankreas, safra keses�, ürogen�tal kanserler, küçük hücrel� 

olmayan akc�ğer kanser�, karac�ğer kanser�, kolorektral kanser, özefagus kanser�, gastr�k kanser, serv�kal ve uter�n 

kanserler g�b� çok gen�ş b�r persfekt�fte Faz I ve Faz II kl�n�k ataştırma aşamasındadır. Prostat kanser� �ç�n en yüksek r�sk 

faktörü BRCA mutasyonudur. A�lesel pankreat�k kanserler�n % 5-19’u BRCA gen�nde meydana gelen mutasyon sonucu 

meydana gelmekted�r [39]. Küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� vakalarında BRCA1 gen�n�n susturulmasının Olapar�b 

yanıtlarını anlamlı şek�lde artırdığı görülmüştür. PTEN gen�nde meydana gelen homoz�got ve heteroz�got mutasyonların 

b�rçok kanser t�p�nde öneml� olduğu ve potans�yel b�r b�yobel�rteç olarak kullanılab�leceğ� düşünülmekted�r. PARP1 

�nh�b�syonunun PTEN mutasyonu olan kanser t�pler�nde de öneml� b�r tedav� seçeneğ� olab�leceğ� öne sürülmekted�r [40]. 

Kanser�n yanında PARP �nh�b�syonunun d�yabet, �nme, romato�d artr�t, kard�yovasküler hastalıklar ve �nflamatuar 

hastalıklar g�b� b�rçok hastalığa karşı koruyucu ve tedav� ed�c� olab�leceğ� �ler� sürülmekted�r [41, 42]. 

PARP �nh�b�syonunun kanser ve d�ğer b�rçok hastalığın patogenez�ndek� önem�n� vurguladıktan sonra, kısa b�r 

tar�hçes�ne bakacak olursak; h�kâyen�n bundan 30 yıl önce başladığı görülmekted�r. Bundan 30 yıl önce, PARP1 

�nh�b�törler�n�n s�totoks�k etk�ler�n�n olduğu �lk olarak Sydney Shall ve ek�b� tarafından rapor ed�lm�şt�r [43]. N�kot�nam�d 

1971 yılında zayıf PARP �nh�b�törü olarak �lk olarak rapor ed�len molekül olup, n�kot�nam�d der�veler� �lk jenerasyon PARP 

�nh�b�törler� olarak adlandırılmışlardır. Daha sonrasında sentezlenen ve test ed�len �lk molekül olan 3-am�nobenzam�de 

(K� = 5 mM) b�r�nc� jenarasyon �nh�b�törlerden 1000 kat daha güçsüz ve seç�c� olmayan etk�s� �le hayal kırıklığı yaratmış 

olsa da, PD-128763 (IC50= 420 nM), NU-1025 (K�= 48 nM) g�b� �k�nc� nes�l sentet�k PARP �nh�b�törler�n�n 3-

am�nobenzam�de’den 50 kat daha potent ve çok daha selekt�f olduğu ortaya konmuştur [44]. Günümüzde üçüncü nes�l 

PARP �nh�b�törler� gel�şt�r�lmekte olup, bu ajanların potensler� ve seç�c�l�kler� oldukça yüksekt�r. Bu üçüncü nes�l ajanlar 

temelde benzam�d ve pür�n der�veler�d�r. Şu anda FDA onaylı üç adet PARP1 �nh�b�törü bulunmaktadır. Bunlar rekürren 

over kanser� �ç�n onay almış Olapar�b, Rucapar�b ve N�rapar�b’d�r [45, 46]. Vel�par�b ve Talazopar�b �se Faz 3 Kl�n�k 

çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış durumdadırlar [47]. İlk b�leş�k olan olapar�b FDA tarafından 2014 yılında üç ya da 

daha fazla standart tedav� �lacı �le tedav� görmüş ve başarısız olmuş hastalarda BRCA mutasyonu şüphes� olması ya da 

kanıtlanmış mutasyon durumlarında �ler� evre over kanserler�nde uygulanmak üzere onaylanmıştır. Bu sürec�n ardından 

2018 yılında olepar�b over kanser� yanında BRCA mutasyonu olan metastat�k meme kanserler�nde de ver�leb�lmek üzere 

onay almıştır [48]. Rucapar�b onayının 2016 yılında almış olup, �k� ya da daha fazla standart tedav� ajanı almış ve 

başarısızlık görülmüş somat�k ya da germl�ne BRCA mutasyonlu over kanser� vakalarında kullanılmaya başlanmıştır [49]. 

N�rapar�b �s�ml� �laç rekürren ep�telyal ovar�an, fallop tüpü ya da pr�mer per�toneal kanserlerde, kısm� ya da tam olarak 

plat�n temell� �laçlara d�renç gel�şt�rm�ş hastalarda kullanılmak üzere 2017 yılında onay almıştır [50]. Şu anda vel�par�b �ç�n 

devam etmekte olan 102 kl�n�k araştırma bulunmaktadır. AbbV�e 2017 yılında Vel�par�b’�n �k� adet Faz III çalışmasının üçlü 

negat�f meme kanser� ve küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� �ç�n devam ett�ğ�n� ve çok olumlu Sonuçların alındığını 

rapor etm�şt�r [51]. Talazopar�b �le �lg�l� olarak, tedav�ye d�rençl� metastat�k meme kanser� tedav�s�nde kullanılmak üzere 

devam eden EMBRACA �s�ml� b�r faz III çalışma bulunmaktadır [52]. 

5. PARP İnh�b�törler�n�n Kanser Dışı Alanlarda Kullanımı

PARP �nh�b�törler�, etk�ler�n� DNA onarım mekan�zmaları üzer�nden gerçekleşt�rd�kler� �ç�n b�rçok hastalığın 

patogenez�nde yer alan s�stemler� etk�leyen bu �laç grubunun kanser dışında d�ğer hastalıklarda da etk�l� olab�leceğ� 

düşünces� �le zaman �çer�s�nde b�rçok çalışma gerçekleşt�r�lm�şt�r. PARP �nh�b�törü �laçlar vasküler endotelyal büyüme 

faktörünü (VEGF)’y� de �nh�be ett�ğ�nden ant�anj�ogen�k ajan olarak da b�l�n�rler. VEGF prol�ferasyon ve m�grasyondan 

sorumlu olup bu fizyoloj�k süreçlerle �l�gl� her türlü hastalık ve/veya durumda etk�n oldukları düşünülmekted�r. PARP 

�nh�b�syonu akut gel�şen ve yaşamı tehd�t eden reperfüzyon bozukluğu, sept�k ve hemoraj�k şok, �nme ve ayrıca artr�t, 

alerj�k ensefalom�yel�t ve astım g�b� kron�k �nflamatuvar hastalıklarda tedav� seçeneğ� olab�l�r [53]. PARP �nh�b�törler�n�n 

ant�kanser akt�v�teler�n�n yanı sıra �nme, nörotravma, m�yokard �nfarktüsü, s�stem�k �nflamatuvar hastalıklar, kron�k kalp 

yetmezl�ğ�, nörodejenerat�f hastalıklar, lokal �nflamatuvar hastalıklar, vasküler rahatsızlıklar, organ transplantasyonu, 

d�abetes mell�tus, yaşlanma ve pulmoner rahatsızlıklar g�b� durumlarda da kullanılab�leceğ� düşünülmekted�r [54, 55]. 

6. Sonuç

PARP-1, genom�k stab�l�ten�n devamlılığı konusunda hayat� b�r öneme sah�pt�r. Tek z�nc�r kırıklarını onaran PARP-1 

enz�m�n�n �nh�b�syonu durumunda hücre s�klusunun durdurulduğu ve programlı hücre ölümünün gerçekleşt�ğ� 

b�l�nmekted�r. Bu b�lg� ışığında PARP-1 enz�m�n� �nh�be edecek moleküller�n kanser tedav�s� �ç�n faydalı olab�leceğ� 

düşünülmekted�r. Sadece kanser tedav�s� değ�l, bu moleküller�n gel�şt�r�lmes� �le b�rçok hastalığın hedef alınab�leceğ� 

aş�kârdır. Çok sayıda PARP-1 �nh�b�törünün kl�n�k faz çalışmaları devam etmekted�r. Faz çalışmalarını tamamlamalarının 

ardından başta over ve meme kanser� olmak üzere b�rçok değ�ş�k kanser türü ve kron�k hastalık �ç�n umut vadeden bu �laç 

grubu üzer�nde kapsamlı araştırmaların devam ett�r�lmes�ne �ht�yaç vardır. 

KAYNAKLAR

[1] Chr�st�an Re�nhardt, H., Ya�e, M. B. (2013). Phospho-Ser/Thr-b�nd�ng doma�ns: Nav�gat�ng the cell cycle and DNA damage 

response. Nat Rev Mol Cell B�ol, 14(9), 563-80.

[2] Jackson, S. P., Bartek, J. (2009). The DNA-damage response �n human b�ology and d�sease. Nature, 461, 1071-1078.

[3] Re�nhardt, H. C., Schumacher, B. (2012). The p53 network: Cellular and system�c DNA damage responses �n ag�ng and cancer. 

Trends Genet, 28(3), 128-36.

[4] Re�nhardt, H. C., Cannell, I. G., Morandell, S. et al. (2011). Is post-transcr�pt�onal stab�l�zat�on, spl�c�ng and translat�on of select�ve 

mRNAs a key to the DNA damage response? Cell Cycle, 10(1), 23-27.

[5] Harper, J. W., Elledge, S. J. (2007). The DNA Damage Response: Ten Years After. Mol Cell, 14;28(5), 739-45.

[6] Hoe�jmakers, J. H. J. (2009). DNA Damage, Ag�ng, and Cancer. N Engl J Med, 361(15), 1475-85.

[7] Negr�n�, S., Gorgoul�s, V. G., Halazonet�s, T. D. (2010). Genom�c �nstab�l�ty an evolv�ng hallmark of cancer. Nat Rev Mol Cell B�ol, 

11(3), 220-8.

[8] Bartkova, J., Rezae�, N., L�ontos, M. et al. (2006). Oncogene-�nduced senescence �s part of the tumor�genes�s barr�er �mposed by 

DNA damage checkpo�nts. Nature, 444(7119), 633-7.

[9] J�r�cny, J. (2006). The mult�faceted m�smatch-repa�r system. Nat Rev Mol Cell B�ol, 7(5), 335-46.

318   •   Ahmet Altun Her Yönüyle Kanser   •   319



a�les�d�r. PARP a�les� 17 değ�ş�k �zoformdan oluşmaktadır [31]. PARP1 bu a�le �çer�s�nde en �y� b�l�nen ve hakkında en fazla 

çalışılandır. PARP2 prote�n� de PARP1 �le benzer yapı ve fonks�yonlara sah�p olmasına rağmen akt�v�tes�n�n daha düşük 

olduğu kabul ed�lmekted�r [32]. PARP1’�n BER, HR, NER; NHEJ ve MMR DNA onarım mekan�zmaları aracılığıyla hem d�rekt 

hem de �nd�rekt şek�lde DNA onarımı üzer�ne etk�s�n�n olduğu göster�lm�şt�r. PARP1 kend�s� DNA onarımına katıldığı g�b�, 

DNA onarımında rol alan başka prote�nler�n hasarlı DNA bölges�ne gelmes�ne aracılık etmekted�r. PARP akt�v�te 

göster�rken NAD+ �ht�yacı duymaktadır. Hücrede ağır DNA hasarı olması aşırı PARP akt�v�tes�ne ve bunun sonucunda 

NAD+ deplesyonuna neden olmaktadır. Bu da d�rekt olarak hücre ölümü �le sonlanmaktadır. Bu aşamada görülen hücre 

ölümünün mekan�zması tam olarak anlaşılamamıştır [33]. 

BRCA1 ve BRCA2, HR tam�r mekan�zmasının b�r parçası olan, ç�ft z�nc�r DNA kırıklarının tam�r�nde görev alan öneml� 

prote�nlerd�r. BRCA1 ve BRCA2 prote�nler�n� kodlayan genlerde b�r mutasyon olması DNA onarım hataları meydana 

gelmes�ne, kromozomal �nstab�l�teye, hücre döngüsünde durmalara, apoptoz�se ve en n�hayet�nde kanserleşmeye neden 

olab�l�r [34]. HR yolağında eks�kl�k olan hücreler DNA onarımı �ç�n d�ğer yolakların akt�f olarak çalışmasına �ht�yaç duyarlar. 

Bu yüzden PARP1 �nh�b�törler� meme [35] ve over [36] kanser� g�b� BRCA mutasyonu görülen kanserler�n tedav�s�nde umut 

vaded�c� b�r tedav� yöntem� olarak ön plana çıkmışlardır. PARP1 �nh�b�törler� �le �lg�l� en umut vaded�c� yanıtlar BRCA 

mutasyonu taşıyan tr�ple negat�f meme kanserler�nde alınmıştır. Bu kanser t�p�n�n tanısının n�speten daha zor oluşu ve 

prognozunun d�ğer t�plere göre çok daha kötü oluşu PARP1 �nh�b�törler�n�n önem�n� b�r kez daha ortaya koymaktadır [37, 

38]. 

Meme ve over kanserler�n�n yanında PARP �nh�b�törler�n�n d�ğer sol�d tümörler�n tedav�ler�n� de �çeren çok gen�ş 

uygulama alanları bulunmaktadır. B�rçok PARP �nh�b�törü pankreas, safra keses�, ürogen�tal kanserler, küçük hücrel� 

olmayan akc�ğer kanser�, karac�ğer kanser�, kolorektral kanser, özefagus kanser�, gastr�k kanser, serv�kal ve uter�n 

kanserler g�b� çok gen�ş b�r persfekt�fte Faz I ve Faz II kl�n�k ataştırma aşamasındadır. Prostat kanser� �ç�n en yüksek r�sk 

faktörü BRCA mutasyonudur. A�lesel pankreat�k kanserler�n % 5-19’u BRCA gen�nde meydana gelen mutasyon sonucu 

meydana gelmekted�r [39]. Küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� vakalarında BRCA1 gen�n�n susturulmasının Olapar�b 

yanıtlarını anlamlı şek�lde artırdığı görülmüştür. PTEN gen�nde meydana gelen homoz�got ve heteroz�got mutasyonların 

b�rçok kanser t�p�nde öneml� olduğu ve potans�yel b�r b�yobel�rteç olarak kullanılab�leceğ� düşünülmekted�r. PARP1 

�nh�b�syonunun PTEN mutasyonu olan kanser t�pler�nde de öneml� b�r tedav� seçeneğ� olab�leceğ� öne sürülmekted�r [40]. 

Kanser�n yanında PARP �nh�b�syonunun d�yabet, �nme, romato�d artr�t, kard�yovasküler hastalıklar ve �nflamatuar 

hastalıklar g�b� b�rçok hastalığa karşı koruyucu ve tedav� ed�c� olab�leceğ� �ler� sürülmekted�r [41, 42]. 

PARP �nh�b�syonunun kanser ve d�ğer b�rçok hastalığın patogenez�ndek� önem�n� vurguladıktan sonra, kısa b�r 

tar�hçes�ne bakacak olursak; h�kâyen�n bundan 30 yıl önce başladığı görülmekted�r. Bundan 30 yıl önce, PARP1 

�nh�b�törler�n�n s�totoks�k etk�ler�n�n olduğu �lk olarak Sydney Shall ve ek�b� tarafından rapor ed�lm�şt�r [43]. N�kot�nam�d 

1971 yılında zayıf PARP �nh�b�törü olarak �lk olarak rapor ed�len molekül olup, n�kot�nam�d der�veler� �lk jenerasyon PARP 

�nh�b�törler� olarak adlandırılmışlardır. Daha sonrasında sentezlenen ve test ed�len �lk molekül olan 3-am�nobenzam�de 

(K� = 5 mM) b�r�nc� jenarasyon �nh�b�törlerden 1000 kat daha güçsüz ve seç�c� olmayan etk�s� �le hayal kırıklığı yaratmış 

olsa da, PD-128763 (IC50= 420 nM), NU-1025 (K�= 48 nM) g�b� �k�nc� nes�l sentet�k PARP �nh�b�törler�n�n 3-

am�nobenzam�de’den 50 kat daha potent ve çok daha selekt�f olduğu ortaya konmuştur [44]. Günümüzde üçüncü nes�l 

PARP �nh�b�törler� gel�şt�r�lmekte olup, bu ajanların potensler� ve seç�c�l�kler� oldukça yüksekt�r. Bu üçüncü nes�l ajanlar 

temelde benzam�d ve pür�n der�veler�d�r. Şu anda FDA onaylı üç adet PARP1 �nh�b�törü bulunmaktadır. Bunlar rekürren 

over kanser� �ç�n onay almış Olapar�b, Rucapar�b ve N�rapar�b’d�r [45, 46]. Vel�par�b ve Talazopar�b �se Faz 3 Kl�n�k 

çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış durumdadırlar [47]. İlk b�leş�k olan olapar�b FDA tarafından 2014 yılında üç ya da 

daha fazla standart tedav� �lacı �le tedav� görmüş ve başarısız olmuş hastalarda BRCA mutasyonu şüphes� olması ya da 

kanıtlanmış mutasyon durumlarında �ler� evre over kanserler�nde uygulanmak üzere onaylanmıştır. Bu sürec�n ardından 

2018 yılında olepar�b over kanser� yanında BRCA mutasyonu olan metastat�k meme kanserler�nde de ver�leb�lmek üzere 

onay almıştır [48]. Rucapar�b onayının 2016 yılında almış olup, �k� ya da daha fazla standart tedav� ajanı almış ve 

başarısızlık görülmüş somat�k ya da germl�ne BRCA mutasyonlu over kanser� vakalarında kullanılmaya başlanmıştır [49]. 

N�rapar�b �s�ml� �laç rekürren ep�telyal ovar�an, fallop tüpü ya da pr�mer per�toneal kanserlerde, kısm� ya da tam olarak 

plat�n temell� �laçlara d�renç gel�şt�rm�ş hastalarda kullanılmak üzere 2017 yılında onay almıştır [50]. Şu anda vel�par�b �ç�n 

devam etmekte olan 102 kl�n�k araştırma bulunmaktadır. AbbV�e 2017 yılında Vel�par�b’�n �k� adet Faz III çalışmasının üçlü 

negat�f meme kanser� ve küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� �ç�n devam ett�ğ�n� ve çok olumlu Sonuçların alındığını 

rapor etm�şt�r [51]. Talazopar�b �le �lg�l� olarak, tedav�ye d�rençl� metastat�k meme kanser� tedav�s�nde kullanılmak üzere 

devam eden EMBRACA �s�ml� b�r faz III çalışma bulunmaktadır [52]. 

5. PARP İnh�b�törler�n�n Kanser Dışı Alanlarda Kullanımı

PARP �nh�b�törler�, etk�ler�n� DNA onarım mekan�zmaları üzer�nden gerçekleşt�rd�kler� �ç�n b�rçok hastalığın 

patogenez�nde yer alan s�stemler� etk�leyen bu �laç grubunun kanser dışında d�ğer hastalıklarda da etk�l� olab�leceğ� 

düşünces� �le zaman �çer�s�nde b�rçok çalışma gerçekleşt�r�lm�şt�r. PARP �nh�b�törü �laçlar vasküler endotelyal büyüme 

faktörünü (VEGF)’y� de �nh�be ett�ğ�nden ant�anj�ogen�k ajan olarak da b�l�n�rler. VEGF prol�ferasyon ve m�grasyondan 

sorumlu olup bu fizyoloj�k süreçlerle �l�gl� her türlü hastalık ve/veya durumda etk�n oldukları düşünülmekted�r. PARP 

�nh�b�syonu akut gel�şen ve yaşamı tehd�t eden reperfüzyon bozukluğu, sept�k ve hemoraj�k şok, �nme ve ayrıca artr�t, 

alerj�k ensefalom�yel�t ve astım g�b� kron�k �nflamatuvar hastalıklarda tedav� seçeneğ� olab�l�r [53]. PARP �nh�b�törler�n�n 

ant�kanser akt�v�teler�n�n yanı sıra �nme, nörotravma, m�yokard �nfarktüsü, s�stem�k �nflamatuvar hastalıklar, kron�k kalp 

yetmezl�ğ�, nörodejenerat�f hastalıklar, lokal �nflamatuvar hastalıklar, vasküler rahatsızlıklar, organ transplantasyonu, 

d�abetes mell�tus, yaşlanma ve pulmoner rahatsızlıklar g�b� durumlarda da kullanılab�leceğ� düşünülmekted�r [54, 55]. 

6. Sonuç

PARP-1, genom�k stab�l�ten�n devamlılığı konusunda hayat� b�r öneme sah�pt�r. Tek z�nc�r kırıklarını onaran PARP-1 

enz�m�n�n �nh�b�syonu durumunda hücre s�klusunun durdurulduğu ve programlı hücre ölümünün gerçekleşt�ğ� 

b�l�nmekted�r. Bu b�lg� ışığında PARP-1 enz�m�n� �nh�be edecek moleküller�n kanser tedav�s� �ç�n faydalı olab�leceğ� 

düşünülmekted�r. Sadece kanser tedav�s� değ�l, bu moleküller�n gel�şt�r�lmes� �le b�rçok hastalığın hedef alınab�leceğ� 

aş�kârdır. Çok sayıda PARP-1 �nh�b�törünün kl�n�k faz çalışmaları devam etmekted�r. Faz çalışmalarını tamamlamalarının 

ardından başta over ve meme kanser� olmak üzere b�rçok değ�ş�k kanser türü ve kron�k hastalık �ç�n umut vadeden bu �laç 

grubu üzer�nde kapsamlı araştırmaların devam ett�r�lmes�ne �ht�yaç vardır. 
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ÖZET

Kanser, mal�gn tümör hücreler� yanı sıra tümör m�kroçevres� (TMÇ) den�len ben�gn hücreler, yapılar ve metabol�k 

olaylara ortam yaratan kompleks b�r stromadan oluşmaktadır. Bu alanda kanser �l�şk�l� fibroblastlar, vasküler endotelyal 

hücreler, �mmün s�stem hücreler�, büyüme faktörler�, ekstrasellüler matr�ks elemanları, bazı enz�mler, �ntegr�nler ve 

s�tok�nler g�b� pek çok hücre ve yapı bulunmaktadır. TMÇ’n�n elemanları hem tümör hücreler�yle hem de b�rb�rler�yle 

etk�leş�m hal�nde organ�ze ve d�nam�k b�r ortam oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, TMÇ’n�n, tümör 

anj�yogenez�nde, �mmün s�stemden kaçışta, �laç d�renc� gel�ş�m�nde, matastazda ve Sonuç olarak tümör progresyonunda 

akt�f olarak rol oynadığı saptanmıştır. Ek olarak, çoğu güncel çalışmalarda TMÇ’dek� hücreler ve metabol�k değ�ş�kl�kler 

ant�tümöral yen� tedav�ler gel�şt�r�lmes� �ç�n umut vaad ed�c� hedefler olarak araştırılmaktadır. Bu bölümde TMÇ’n�n majör 

komponentler� ve TMÇ’y� hedef alan tedav� yaklaşımları ele alınacaktır.

Anahtar kel�meler: Ekstrasellüler matr�ks, kanser �l�şk�l� fibroblastlar, tümör �l�şk�l� makrofajlar, tümör m�kroçevres�

ABSTRACT

Cancer �s composed of mal�gnant tumor cells as well as a complex stroma called the tumor m�croenv�ronment (TME) 

that hosts ben�gn cells, structures and metabol�c events. There are many cells and structures �n th�s area such as cancer-

assoc�ated fibroblasts, vascular endothel�al cells, �mmune system cells, growth factors, extracellular matr�x (ECM) 

elements, a number of enzymes, �ntegr�ns and cytok�nes. The elements of TME create an organ�zed and dynam�c 

env�ronment that �nteract w�th both tumor cells and each other. In recent stud�es, TME has been found to play an act�ve 

role �n tumor ang�ogenes�s, evas�on from �mmune system, development of drug res�stance, matastas�s, and 

consequently tumor progress�on. In add�t�on, many current stud�es have �nvest�gated the cells and metabol�c changes �n 

TME as prom�s�ng targets for the development of ant�tumoral new therap�es. In th�s sect�on, the major components of TME 

and the approaches about targeted therapy aga�nst TME w�ll be d�scussed.

Keywords: Extracellular matr�x, cancer-assoc�ated fibroblasts, tumor-assoc�ated macrophages, tumor 

m�croenv�ronment

1. G�r�ş 

Tümörün sadece kanser hücreler�nden oluşmadığı, tümör hücreler� yanı sıra ben�gn stromal hücreler de �çerd�ğ� 

b�rkaç asırlardır b�l�nmekted�r. İlk olarak 1800’lü yıllarda Stephen Paget, tohum ve toprak (seed and so�l) h�potez�nden 

bahsetm�ş ve b�r tohumun (tümör hücres�n�n) yet�şeb�lmes� �ç�n mutlaka bereketl� b�r toprağa (m�kroçevreye) �ht�yacı 

olduğunu öne sürmüştür [1]. Tümör m�kroçevres� (TMÇ) tümör dokusu �ç�ndek� kanser hücres� olmayan d�ğer hücre ve 

yapılardan oluşan kompleks b�r yapıyı �fade etmekted�r. Bu alanda kanser �l�şk�l� fibroblastlar, vasküler endotelyal 

hücreler, doğal ve adapt�f �mmün s�stem hücreler�, s�nyal moleküller�, büyüme faktörler�, ekstrasellüler matr�ks (ESM), 

bağ dokusu elemanları, b�r takım enz�mler (matr�ks metalloprote�nazlar, ürok�naz vb.), �ntegr�nler ve s�tok�nler g�b� pek 

çok hücre ve yapı bulunmaktadır [2-4]. TMÇ elemanları hem tümör hücreler�yle hem de b�rb�rler�yle sürekl� �let�ş�m ve 

etk�leş�m hal�nde �nterakt�f, organ�ze ve d�nam�k b�r ortam oluşturmaktadır [3-4]. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, 
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ÖZET

Kanser, mal�gn tümör hücreler� yanı sıra tümör m�kroçevres� (TMÇ) den�len ben�gn hücreler, yapılar ve metabol�k 

olaylara ortam yaratan kompleks b�r stromadan oluşmaktadır. Bu alanda kanser �l�şk�l� fibroblastlar, vasküler endotelyal 

hücreler, �mmün s�stem hücreler�, büyüme faktörler�, ekstrasellüler matr�ks elemanları, bazı enz�mler, �ntegr�nler ve 

s�tok�nler g�b� pek çok hücre ve yapı bulunmaktadır. TMÇ’n�n elemanları hem tümör hücreler�yle hem de b�rb�rler�yle 

etk�leş�m hal�nde organ�ze ve d�nam�k b�r ortam oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, TMÇ’n�n, tümör 

anj�yogenez�nde, �mmün s�stemden kaçışta, �laç d�renc� gel�ş�m�nde, matastazda ve Sonuç olarak tümör progresyonunda 

akt�f olarak rol oynadığı saptanmıştır. Ek olarak, çoğu güncel çalışmalarda TMÇ’dek� hücreler ve metabol�k değ�ş�kl�kler 

ant�tümöral yen� tedav�ler gel�şt�r�lmes� �ç�n umut vaad ed�c� hedefler olarak araştırılmaktadır. Bu bölümde TMÇ’n�n majör 

komponentler� ve TMÇ’y� hedef alan tedav� yaklaşımları ele alınacaktır.

Anahtar kel�meler: Ekstrasellüler matr�ks, kanser �l�şk�l� fibroblastlar, tümör �l�şk�l� makrofajlar, tümör m�kroçevres�

ABSTRACT

Cancer �s composed of mal�gnant tumor cells as well as a complex stroma called the tumor m�croenv�ronment (TME) 

that hosts ben�gn cells, structures and metabol�c events. There are many cells and structures �n th�s area such as cancer-

assoc�ated fibroblasts, vascular endothel�al cells, �mmune system cells, growth factors, extracellular matr�x (ECM) 

elements, a number of enzymes, �ntegr�ns and cytok�nes. The elements of TME create an organ�zed and dynam�c 

env�ronment that �nteract w�th both tumor cells and each other. In recent stud�es, TME has been found to play an act�ve 

role �n tumor ang�ogenes�s, evas�on from �mmune system, development of drug res�stance, matastas�s, and 

consequently tumor progress�on. In add�t�on, many current stud�es have �nvest�gated the cells and metabol�c changes �n 

TME as prom�s�ng targets for the development of ant�tumoral new therap�es. In th�s sect�on, the major components of TME 

and the approaches about targeted therapy aga�nst TME w�ll be d�scussed.

Keywords: Extracellular matr�x, cancer-assoc�ated fibroblasts, tumor-assoc�ated macrophages, tumor 

m�croenv�ronment

1. G�r�ş 

Tümörün sadece kanser hücreler�nden oluşmadığı, tümör hücreler� yanı sıra ben�gn stromal hücreler de �çerd�ğ� 

b�rkaç asırlardır b�l�nmekted�r. İlk olarak 1800’lü yıllarda Stephen Paget, tohum ve toprak (seed and so�l) h�potez�nden 

bahsetm�ş ve b�r tohumun (tümör hücres�n�n) yet�şeb�lmes� �ç�n mutlaka bereketl� b�r toprağa (m�kroçevreye) �ht�yacı 

olduğunu öne sürmüştür [1]. Tümör m�kroçevres� (TMÇ) tümör dokusu �ç�ndek� kanser hücres� olmayan d�ğer hücre ve 

yapılardan oluşan kompleks b�r yapıyı �fade etmekted�r. Bu alanda kanser �l�şk�l� fibroblastlar, vasküler endotelyal 

hücreler, doğal ve adapt�f �mmün s�stem hücreler�, s�nyal moleküller�, büyüme faktörler�, ekstrasellüler matr�ks (ESM), 

bağ dokusu elemanları, b�r takım enz�mler (matr�ks metalloprote�nazlar, ürok�naz vb.), �ntegr�nler ve s�tok�nler g�b� pek 

çok hücre ve yapı bulunmaktadır [2-4]. TMÇ elemanları hem tümör hücreler�yle hem de b�rb�rler�yle sürekl� �let�ş�m ve 

etk�leş�m hal�nde �nterakt�f, organ�ze ve d�nam�k b�r ortam oluşturmaktadır [3-4]. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, 



TMÇ’n�n, tümör anj�yogenez�nde, �mmün s�stemden kaçışta (anerj�), �laç d�renc� gel�ş�m�nde, matastazda ve Sonuç olarak 

tümör progresyonunda akt�f olarak rol oynadığı saptanmıştır [2-4]. Ek olarak, çoğu güncel çalışmalarda TMÇ’dek� bazı 

hücreler ve metabol�k değ�ş�kl�kler ant�tümöral yen� tedav�ler gel�şt�r�lmes� �ç�n umut vaad ed�c� hedefler olarak 

�ncelenmekted�r [2-4].

2. Tümör M�kroçevres�ndek� Ana Hücresel B�leşenler ve Metabol�k Değ�ş�kl�kler

2.1. Metabol�k Değ�ş�kl�kler: Mal�gn tümör hücreler� genell�kle kontrolsüz ve hızlı çoğaldığından oks�jen �ht�yacı 

yeter�nce karşılanamamaktadır ve h�poks� meydana gelmekted�r [4]. TMÇ’de h�poks� gel�ş�m� �le b�rl�kte b�rçok s�nyal ağı 

akt�ve olmaktadır k� bunlar arasında başlıcaları: h�poks� �le �ndüklenen faktörler (HIF), osteopont�n (OPN) ve karbon�k 

anh�draz-9’dur (KA-9) [2-4]. H�poks� �le �ndüklenen faktörler, TMÇ’de “h�poks� sensörü” olarak rol oynamaktadır. 

H�poks� �le �ndüklenen faktör-1 alfa (HIF-1a) uyarılması �le yen�den damar oluşumuna (neo-anj�yogenez) ve dolayısı �le 

tümör progresyonuna yol açmaktadır [4]. HIF-1a yolağının akt�ve olması ep�telyal-mezenk�mal trans�zyonu (EMT) 

tet�klemekte ve E-kader�n üret�m�ne yol açarak tümörün m�grasyon ve �nvazyon yeteneğ�n� artırmaktadır. HIF-1a, normal 

koşullarda hücrede üb�küt�n �l�şk�l� degradasyon s�stem�yle parçalanır �ken h�poks�k durumda HIF-1b �le heterod�mer 

oluşturup h�poks�k cevap element�ne bağlanmaktadır ve hücre çek�rdeğ�nde bazı transkr�ps�yon faktörler�n� akt�ve 

etmekted�r [4]. Bu transkr�ps�yon faktörler� sağ kalım, anj�yogenez ve çoğalma g�b� fonks�yonlarla �l�şk�l�d�r ve Sonuçta 

tümör progresyonuna katkıda bulunmaktadır. TMÇ’de gel�şen h�poks�, dendr�t�k hücrey� olumsuz etk�ler ve tümör �l�şk�l� 

makrofaj (TİM) polar�zasyonuna yol açmaktadır. H�poks�k ortamda ayrıca genet�k �nstab�l�tede artış ortaya çıkmaktadır ve 

DNA hasar tam�r� bozulmaktadır. 

OPN, mult�fonks�yonel, as�d�k b�r prote�nd�r. Her ne kadar, özell�kle kem�kte yüksek oranda eksprese ed�lse de, 

b�rçok farklı hücre (makrofajlar, endotelyal hücreler, düz kas ve ep�tel hücreler� vs.) tarafından da sentezleneb�lmekted�r 

[4-5]. OPN düzey�, HIF’ın yıkımında öneml� rol oynayan von H�ppel-L�ndau prote�n�n�n ekspresyonu �le ters �l�şk�l�d�r. 

Böylel�kle, TMÇ’de OPN düzey�n�n artması von H�ppel-L�ndau prote�n� ekspresyonunu düşürmekted�r ve buna bağlı 

olarak HIF yıkımı azalmaktadır. Le ve ark. [6] baş boyun kanserl� olguların kan örnekler�nde yaptıkları b�r çalışmada, 

plazma OPN düzey� �le tümör h�poks�s� arasında korelasyon olduğunu ortaya koymuştur.

KA-9, transmembran b�r gl�koprote�nd�r. Bu a�len�n üyeler� CO ’�n HCO ’a ger� dönüşümlü çevr�lmes�n� 2 3

sağlamaktadır; böylel�kle, ESM ve TMÇ’n�n pH düzenlemes�, solunum ve kals�fikasyon g�b� b�rçok öneml� �şlev�n yer�ne 

get�r�lmes�nde rol oynamaktadır [4]. TMÇ’de, h�poks�yle b�rl�kte yükselen HIF düzey�, KA-9 ekspresyonunu da 

tet�klemekted�r. Serv�ks, böbrek, meme, akc�ğer ve baş boyun kanser� g�b� b�rçok sol�d tümörde KA-9 düzey�n�n yüksek 

olduğu ve kısa sağ kalımla yakın �l�şk�l� olduğu rapor ed�lm�şt�r [4, 7].

Ayrıca, yapılan bazı çalışmalarda h�poks�n�n (pO <10 mm Hg) radyoterap� yanıtı �ç�n bağımsız ve olumsuz prognost�k 2

etk�s� olduğu öne sürülmekted�r [4, 8-9]. Bunun yanı sıra, 320 baş boyun tümörünün �ncelend�ğ� b�r çalışmada, plazma 

OPN düzey�n�n yüksek olmasının radyoterap� başarısızlığı �le yakın �l�şk�l� olduğu rapor ed�lm�şt�r [4, 10].

Tümör hücres� h�poks�k ortamda gl�kol�z yolunu kullanarak enerj� üretmeye çalışır ve ortaya çıkan laktat dokuda 

b�r�kerek ortamı as�d�k (pH 6,5-6,9) hale get�rmekted�r. As�d�k ortam, ESM yıkımına yol açarak tümör �nvazyonunun ve 

m�grasyonunun kolaylaşmasına neden olmaktadır. Ek olarak, m�kroçevrede bulunan ant�-kanser �mmün efektör 

mekan�zmaları baskılar. Aslında tümör hücreler� normal hücrelerden farklı olarak normo-oks�k ortamda da gl�kol�z� terc�h 

etmekted�r ve m�tokondr�yal yolu kullanmamaktadır. Bu durum ‘Warburg etk�s�” ya da “aerob�k gl�kol�z�s” olarak 

adlandırılmaktadır [3-4]. Bu özel adaptasyon mekan�zması �le tümör hücreler� değ�şen oks�jen düzeyler�nden 

etk�lenmeden yaşamlarını sürdüreb�lmekted�r.

2.2. Vasküler Endotelyal Hücreler: TMÇ’de bulunan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), fibroblast büyüme 

faktörü (FGF), trombos�t kaynaklı büyüme faktörler� (PDGF) ve kemok�nler g�b� b�rçok çözüneb�l�r faktör, kanser büyümes� 

�ç�n �ht�yaç duyulan neovaskülar�zasyon sırasında var olan vasküler çatıdak� endotel hücreler�n� ve bunların �l�şk�l� olduğu 

per�s�tler� uyararak tümör kan damarlarını oluşturmaktadır [3, 11]. Tümör damarları, oks�jen�n, bes�n maddeler�n�n ve tera-

pöt�k ajanların tümöre �let�lmes� �ç�n hayat� öneme sah�pt�r. Ayrıca bu hücreler metabol�k atık ürünler�n ortamdan uzaklaş-

tırılması yanı sıra metastat�k kanser hücreler�n�n yayılımı �ç�n b�r çıkış yolu sağlamaktadır. Normal vasküler çatının aks�ne, 

tümör damarları genell�kle kaot�k dallanma yapıları oluşturmaktadır ve düzens�z b�r damar lümen� göstererek sızıntıya ne-

den olmaktadır [3]. Damarların sızdırıcılığı, TMÇ'de �nterst�syel sıvı basıncını yükselterek düzens�z kan akışı, oks�jenlenme, 

bes�n ve �laç dağılımına neden olmaktadır [3]. Bu da h�poks�y� artırmaktadır ve metastazı kolaylaştırmaktadır.

2.3. Per�s�tler: Per�s�tler olarak b�l�nen per�vasküler stromal hücreler, kan damarlarına yapısal destek sağlayan 

tümör vasküler ağının ayrılmaz b�r b�leşen�d�r [3, 12]. Bazı kl�n�k ve deneysel araştırmalarda, mesane, kolorektal kanser ve 

meme kanser�nde vasküler ağın per�s�tten fak�r olmasının pr�mer tümör büyümes�n� baskıladığı ancak h�poks�n�n, EMT’y� 

ve hepatos�t büyüme faktörü reseptörü (MET reseptör) ekspresyonunu arttırarak kötü prognoz ve artmış metastaz �le 

korelasyon gösterd�ğ� öne sürülmüştür [3, 13-15].

2.4. Lenfat�k Endotel Hücreler�: Tümör hücreler�, VEGFC veya VEGFD üret�m� yoluyla lenfanj�yogenez veya lenfat�k 

h�perplaz�y� tet�klemekted�r [3]. Her ne kadar tümör hücreler� mevcut lenfat�k damarları �st�la etseler de, mal�gn hücreler 

veya makrofajlar yüksek sev�yelerde VEGFC veya VEGFD salgıladığında, TMÇ’de var olan lenfat�k damarlardan yen� 

lenfat�kler�n dallanmasına, lenf damarlarının gen�şlemes�ne ve lenf nodu lenfanj�yogenez�ne yol açab�lmekted�r. Dolayısı 

�le TMÇ’de bulunan lenfat�k endotel hücreler� mal�gn hücreler�n d�ssem�nasyonuna yol açtığı g�b� TMÇ’y� ve konak �mmün 

yanıtını değ�şt�rerek kanser progresyonunu arttırmakta rol oynamaktadır [3].

2.5. Ekstrasellüler Matr�ks (ESM): ESM, TMÇ’dek� tüm hücreler �ç�n öncel�kle fiz�ksel b�r �skele sağlamaktadır. Ek 

olarak, tümörün gel�ş�m� ve yayılması �ç�n kr�t�k öneme sah�p olan tümör hücres�n�n TMÇ dışına çıkmasında yan� �nvaz-

yonunda görevl�d�r. ESM ayrıca hücre yüzey� reseptörler� �le etk�leş�me g�ren ve her b�r dokuya ger�lme/basınç kuvvet� ve 

elast�k�yet veren anj�yogen�k faktörler ve kemok�nler g�b� temel büyüme faktörler�n� �çermekted�r [4]. Tümörler, genell�kle 

kanser �l�şk�l� fibroblastların (KİF) ESM’de artışı neden� �le normal çevre dokulardan daha sert kıvamdadır [3-4]. TMÇ’de 

bulunan l�z�l oks�daz ve transglutam�naz enz�mler� �le ESM’de bulunan kollajen ve elast�n l�fler� yen�den düzenlenerek, daha 

büyük, daha sert fibr�ller oluşmasına yol açmaktadır [3, 16]. Mal�gn hücreler, doku �l�şk�l� makrofajlar ve KİF’ler ESM 

prote�nler�n� parçalayan matr�ks metalloproteazları (MMP) salgılamaktadır. MMP'ler böylel�kle ESM’y� yen�den şek�llen-

d�rmekted�r. Aynı zamanda, MMP’ler; kemok�nler, büyüme faktörler� ve anj�yogen�k faktörler salgılanmasına neden 

olmaktadırlar. TMÇ’dek� hücrelerde MMP’lere ek olarak s�ste�n proteazlar ve kateps�nler de bulunmaktadır. Örneğ�n, 

kateps�n L, heparanazı akt�ve ederek metastaz, anj�yojenez ve �lt�haplanmada rol oynamaktadır [3, 17].

2.6. İmmün S�stem Hücreler�: TMÇ’dek� �nflamatuar hücreler�n başında T lenfos�tler, doğal öldürücü hücreler (NK) 

ve tümör �l�şk�l� makrofajlar yer almaktadır. D�ğer �nflamatuar hücresel komponent aşağıda detaylandırılmıştır. Söz 

konusu hücreler�n sol�d tümör m�kroçevres�nde dağılımı heterojend�r. Granülos�tler, mast hücreler� ve makrofajlar tümör 

çevres�nde yer alırken, NK hücreler� genelde stromada, T lenfos�tler TMÇ sınırında ve lenf nodlarında bulunmaktadır [4, 

18]. TMÇ’dek� bu hücreler�n b�r kısmı �mmün s�stem�n akt�vasyonunu desteklerken d�ğer kısmı �nflamasyonu baskılama 

yönünde etk� göstermekted�r.

a. T lenfos�tler: 

�. S�totoks�k CD8+ Bellek T Hücreler� (CD8+CD45RO+): Tümör hücreler�n� öldürme kapas�tes�ne sah�p hücreler 

olup TMÇ’de artışı �y� prognoz göstereges� olarak kabul ed�lmekted�r [3, 19].

324   •   Sev�nç Şah�n Her Yönüyle Kanser   •   325



TMÇ’n�n, tümör anj�yogenez�nde, �mmün s�stemden kaçışta (anerj�), �laç d�renc� gel�ş�m�nde, matastazda ve Sonuç olarak 

tümör progresyonunda akt�f olarak rol oynadığı saptanmıştır [2-4]. Ek olarak, çoğu güncel çalışmalarda TMÇ’dek� bazı 

hücreler ve metabol�k değ�ş�kl�kler ant�tümöral yen� tedav�ler gel�şt�r�lmes� �ç�n umut vaad ed�c� hedefler olarak 

�ncelenmekted�r [2-4].

2. Tümör M�kroçevres�ndek� Ana Hücresel B�leşenler ve Metabol�k Değ�ş�kl�kler

2.1. Metabol�k Değ�ş�kl�kler: Mal�gn tümör hücreler� genell�kle kontrolsüz ve hızlı çoğaldığından oks�jen �ht�yacı 

yeter�nce karşılanamamaktadır ve h�poks� meydana gelmekted�r [4]. TMÇ’de h�poks� gel�ş�m� �le b�rl�kte b�rçok s�nyal ağı 

akt�ve olmaktadır k� bunlar arasında başlıcaları: h�poks� �le �ndüklenen faktörler (HIF), osteopont�n (OPN) ve karbon�k 

anh�draz-9’dur (KA-9) [2-4]. H�poks� �le �ndüklenen faktörler, TMÇ’de “h�poks� sensörü” olarak rol oynamaktadır. 

H�poks� �le �ndüklenen faktör-1 alfa (HIF-1a) uyarılması �le yen�den damar oluşumuna (neo-anj�yogenez) ve dolayısı �le 

tümör progresyonuna yol açmaktadır [4]. HIF-1a yolağının akt�ve olması ep�telyal-mezenk�mal trans�zyonu (EMT) 

tet�klemekte ve E-kader�n üret�m�ne yol açarak tümörün m�grasyon ve �nvazyon yeteneğ�n� artırmaktadır. HIF-1a, normal 

koşullarda hücrede üb�küt�n �l�şk�l� degradasyon s�stem�yle parçalanır �ken h�poks�k durumda HIF-1b �le heterod�mer 

oluşturup h�poks�k cevap element�ne bağlanmaktadır ve hücre çek�rdeğ�nde bazı transkr�ps�yon faktörler�n� akt�ve 

etmekted�r [4]. Bu transkr�ps�yon faktörler� sağ kalım, anj�yogenez ve çoğalma g�b� fonks�yonlarla �l�şk�l�d�r ve Sonuçta 

tümör progresyonuna katkıda bulunmaktadır. TMÇ’de gel�şen h�poks�, dendr�t�k hücrey� olumsuz etk�ler ve tümör �l�şk�l� 

makrofaj (TİM) polar�zasyonuna yol açmaktadır. H�poks�k ortamda ayrıca genet�k �nstab�l�tede artış ortaya çıkmaktadır ve 

DNA hasar tam�r� bozulmaktadır. 

OPN, mult�fonks�yonel, as�d�k b�r prote�nd�r. Her ne kadar, özell�kle kem�kte yüksek oranda eksprese ed�lse de, 

b�rçok farklı hücre (makrofajlar, endotelyal hücreler, düz kas ve ep�tel hücreler� vs.) tarafından da sentezleneb�lmekted�r 

[4-5]. OPN düzey�, HIF’ın yıkımında öneml� rol oynayan von H�ppel-L�ndau prote�n�n�n ekspresyonu �le ters �l�şk�l�d�r. 

Böylel�kle, TMÇ’de OPN düzey�n�n artması von H�ppel-L�ndau prote�n� ekspresyonunu düşürmekted�r ve buna bağlı 

olarak HIF yıkımı azalmaktadır. Le ve ark. [6] baş boyun kanserl� olguların kan örnekler�nde yaptıkları b�r çalışmada, 

plazma OPN düzey� �le tümör h�poks�s� arasında korelasyon olduğunu ortaya koymuştur.

KA-9, transmembran b�r gl�koprote�nd�r. Bu a�len�n üyeler� CO ’�n HCO ’a ger� dönüşümlü çevr�lmes�n� 2 3

sağlamaktadır; böylel�kle, ESM ve TMÇ’n�n pH düzenlemes�, solunum ve kals�fikasyon g�b� b�rçok öneml� �şlev�n yer�ne 

get�r�lmes�nde rol oynamaktadır [4]. TMÇ’de, h�poks�yle b�rl�kte yükselen HIF düzey�, KA-9 ekspresyonunu da 

tet�klemekted�r. Serv�ks, böbrek, meme, akc�ğer ve baş boyun kanser� g�b� b�rçok sol�d tümörde KA-9 düzey�n�n yüksek 

olduğu ve kısa sağ kalımla yakın �l�şk�l� olduğu rapor ed�lm�şt�r [4, 7].

Ayrıca, yapılan bazı çalışmalarda h�poks�n�n (pO <10 mm Hg) radyoterap� yanıtı �ç�n bağımsız ve olumsuz prognost�k 2

etk�s� olduğu öne sürülmekted�r [4, 8-9]. Bunun yanı sıra, 320 baş boyun tümörünün �ncelend�ğ� b�r çalışmada, plazma 

OPN düzey�n�n yüksek olmasının radyoterap� başarısızlığı �le yakın �l�şk�l� olduğu rapor ed�lm�şt�r [4, 10].

Tümör hücres� h�poks�k ortamda gl�kol�z yolunu kullanarak enerj� üretmeye çalışır ve ortaya çıkan laktat dokuda 

b�r�kerek ortamı as�d�k (pH 6,5-6,9) hale get�rmekted�r. As�d�k ortam, ESM yıkımına yol açarak tümör �nvazyonunun ve 

m�grasyonunun kolaylaşmasına neden olmaktadır. Ek olarak, m�kroçevrede bulunan ant�-kanser �mmün efektör 

mekan�zmaları baskılar. Aslında tümör hücreler� normal hücrelerden farklı olarak normo-oks�k ortamda da gl�kol�z� terc�h 

etmekted�r ve m�tokondr�yal yolu kullanmamaktadır. Bu durum ‘Warburg etk�s�” ya da “aerob�k gl�kol�z�s” olarak 

adlandırılmaktadır [3-4]. Bu özel adaptasyon mekan�zması �le tümör hücreler� değ�şen oks�jen düzeyler�nden 

etk�lenmeden yaşamlarını sürdüreb�lmekted�r.

2.2. Vasküler Endotelyal Hücreler: TMÇ’de bulunan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), fibroblast büyüme 

faktörü (FGF), trombos�t kaynaklı büyüme faktörler� (PDGF) ve kemok�nler g�b� b�rçok çözüneb�l�r faktör, kanser büyümes� 

�ç�n �ht�yaç duyulan neovaskülar�zasyon sırasında var olan vasküler çatıdak� endotel hücreler�n� ve bunların �l�şk�l� olduğu 

per�s�tler� uyararak tümör kan damarlarını oluşturmaktadır [3, 11]. Tümör damarları, oks�jen�n, bes�n maddeler�n�n ve tera-

pöt�k ajanların tümöre �let�lmes� �ç�n hayat� öneme sah�pt�r. Ayrıca bu hücreler metabol�k atık ürünler�n ortamdan uzaklaş-

tırılması yanı sıra metastat�k kanser hücreler�n�n yayılımı �ç�n b�r çıkış yolu sağlamaktadır. Normal vasküler çatının aks�ne, 

tümör damarları genell�kle kaot�k dallanma yapıları oluşturmaktadır ve düzens�z b�r damar lümen� göstererek sızıntıya ne-

den olmaktadır [3]. Damarların sızdırıcılığı, TMÇ'de �nterst�syel sıvı basıncını yükselterek düzens�z kan akışı, oks�jenlenme, 

bes�n ve �laç dağılımına neden olmaktadır [3]. Bu da h�poks�y� artırmaktadır ve metastazı kolaylaştırmaktadır.

2.3. Per�s�tler: Per�s�tler olarak b�l�nen per�vasküler stromal hücreler, kan damarlarına yapısal destek sağlayan 

tümör vasküler ağının ayrılmaz b�r b�leşen�d�r [3, 12]. Bazı kl�n�k ve deneysel araştırmalarda, mesane, kolorektal kanser ve 

meme kanser�nde vasküler ağın per�s�tten fak�r olmasının pr�mer tümör büyümes�n� baskıladığı ancak h�poks�n�n, EMT’y� 

ve hepatos�t büyüme faktörü reseptörü (MET reseptör) ekspresyonunu arttırarak kötü prognoz ve artmış metastaz �le 

korelasyon gösterd�ğ� öne sürülmüştür [3, 13-15].

2.4. Lenfat�k Endotel Hücreler�: Tümör hücreler�, VEGFC veya VEGFD üret�m� yoluyla lenfanj�yogenez veya lenfat�k 

h�perplaz�y� tet�klemekted�r [3]. Her ne kadar tümör hücreler� mevcut lenfat�k damarları �st�la etseler de, mal�gn hücreler 

veya makrofajlar yüksek sev�yelerde VEGFC veya VEGFD salgıladığında, TMÇ’de var olan lenfat�k damarlardan yen� 

lenfat�kler�n dallanmasına, lenf damarlarının gen�şlemes�ne ve lenf nodu lenfanj�yogenez�ne yol açab�lmekted�r. Dolayısı 

�le TMÇ’de bulunan lenfat�k endotel hücreler� mal�gn hücreler�n d�ssem�nasyonuna yol açtığı g�b� TMÇ’y� ve konak �mmün 

yanıtını değ�şt�rerek kanser progresyonunu arttırmakta rol oynamaktadır [3].

2.5. Ekstrasellüler Matr�ks (ESM): ESM, TMÇ’dek� tüm hücreler �ç�n öncel�kle fiz�ksel b�r �skele sağlamaktadır. Ek 

olarak, tümörün gel�ş�m� ve yayılması �ç�n kr�t�k öneme sah�p olan tümör hücres�n�n TMÇ dışına çıkmasında yan� �nvaz-

yonunda görevl�d�r. ESM ayrıca hücre yüzey� reseptörler� �le etk�leş�me g�ren ve her b�r dokuya ger�lme/basınç kuvvet� ve 

elast�k�yet veren anj�yogen�k faktörler ve kemok�nler g�b� temel büyüme faktörler�n� �çermekted�r [4]. Tümörler, genell�kle 

kanser �l�şk�l� fibroblastların (KİF) ESM’de artışı neden� �le normal çevre dokulardan daha sert kıvamdadır [3-4]. TMÇ’de 

bulunan l�z�l oks�daz ve transglutam�naz enz�mler� �le ESM’de bulunan kollajen ve elast�n l�fler� yen�den düzenlenerek, daha 

büyük, daha sert fibr�ller oluşmasına yol açmaktadır [3, 16]. Mal�gn hücreler, doku �l�şk�l� makrofajlar ve KİF’ler ESM 

prote�nler�n� parçalayan matr�ks metalloproteazları (MMP) salgılamaktadır. MMP'ler böylel�kle ESM’y� yen�den şek�llen-

d�rmekted�r. Aynı zamanda, MMP’ler; kemok�nler, büyüme faktörler� ve anj�yogen�k faktörler salgılanmasına neden 

olmaktadırlar. TMÇ’dek� hücrelerde MMP’lere ek olarak s�ste�n proteazlar ve kateps�nler de bulunmaktadır. Örneğ�n, 

kateps�n L, heparanazı akt�ve ederek metastaz, anj�yojenez ve �lt�haplanmada rol oynamaktadır [3, 17].

2.6. İmmün S�stem Hücreler�: TMÇ’dek� �nflamatuar hücreler�n başında T lenfos�tler, doğal öldürücü hücreler (NK) 

ve tümör �l�şk�l� makrofajlar yer almaktadır. D�ğer �nflamatuar hücresel komponent aşağıda detaylandırılmıştır. Söz 

konusu hücreler�n sol�d tümör m�kroçevres�nde dağılımı heterojend�r. Granülos�tler, mast hücreler� ve makrofajlar tümör 

çevres�nde yer alırken, NK hücreler� genelde stromada, T lenfos�tler TMÇ sınırında ve lenf nodlarında bulunmaktadır [4, 

18]. TMÇ’dek� bu hücreler�n b�r kısmı �mmün s�stem�n akt�vasyonunu desteklerken d�ğer kısmı �nflamasyonu baskılama 

yönünde etk� göstermekted�r.

a. T lenfos�tler: 

�. S�totoks�k CD8+ Bellek T Hücreler� (CD8+CD45RO+): Tümör hücreler�n� öldürme kapas�tes�ne sah�p hücreler 

olup TMÇ’de artışı �y� prognoz göstereges� olarak kabul ed�lmekted�r [3, 19].
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��. CD4+ T Yardımcı Hücreler: Bu hücre grubu ortamdak� s�tok�n ve dendr�t�k hücreler�n etk�s�yle 4 çeş�t farklılaşma 

geç�reb�lmekted�r: 

• CD4+ T yardımcı 1 (TH1) hücreler�: D�ğer �mmün hücreler�n fagos�toz akt�v�tes�n� artırmaktadır. CD8+ T lenfos�tler�n 

ant�tümöral etk�s�n� artırmaktadır. İnterlök�n 2 (IL-2) ve �nterferon gamma (IFN-g) üreten hücrelerd�r. Makrofajı 

uyarmaktadır, kompleman s�stem�n� akt�ve etmekted�r ve ant�kor �zot�p üret�m�n� artırmaktadır. TMÇ’de yoğunluğun 

fazla olmasının �y� prognoz �le �l�şk�l� olduğu göster�lm�şt�r [3, 19].

•  CD4+ T yardımcı 2 (TH2) hücreler�: IL-4 salgısı yaparak IgE üret�m�n�, IL-5 salgısıyla da eos�nofil lökos�t üret�m�n� 

�ndüklemekted�r. Ayrıca IL-10 ve 13 artışıyla da TH1 aracılı �mmün�tey� baskılamaktadır. F�zyoloj�k şartlarda TH1 ve 

TH2 sayısı bell� b�r dengede tutulmaktadır. Yapılan çalışmalarda, meme kanser�nde TH2 artışının �y� prognoz �le 

�l�şk�l� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r [3, 20].

• CD4+ T yardımcı 17 (TH17) hücreler�: Ekstrasellüler bakter� ve fungusa karşı ant�m�krob�yal doku �nflamasyonu ve 

tümör büyümes�n� �ndükleyen IL-17A, IL-17F, IL-21 ve IL-2 üretmekted�r. Mukozal bar�yerlerde akt�f görev alırlar. 

Genel olarak tümör progresyonunda etk�l� olduğu düşünülen hücrelerd�r [3, 19]. Ancak, b�r çalışmada özefagus 

kanser�nde yüksek TH17 düzey�n�n �y� prognoz �le korelasyon gösterd�ğ� b�ld�r�lm�şt�r [3].

• T regülatör hücreler (T-reg): Bu hücreler tümör progresyonundan ve �mmünsupresyondan sorumlu CD4+ T 

hücrelerd�r [3]. Per�ferdek� T hücreler�n�n yaklaşık %5’�n�, tümörü �nfiltre eden lenfos�tler�n yaklaşık % 20’s�n� 

oluştururlar. Normal t�mus T lenfos�t eğ�t�m� sırasında kend� majör h�stokompat�b�l�te kompleks� (MHC) 

moleküller�ne aşırı afin�te gösteren lenfos�tler negat�f seleks�yonla apoptoz�se uğramaktadır. Ancak T-regler aynı 

özell�ğe sah�p oldukları halde öldürülmey�p per�fere gönder�lmekted�r. F�zyoloj�k ortamda �se görevler� �nflamatuar 

yanıtın kron�kleşmes�n� önlemek veya oto�mmün�tey� engellemek �ç�n �mmün s�stem hücreler�n� baskılamaktır. 

TMÇ’de �se T-reg’ler tümör progresyonundan ve �mmünsupresyondan sorumlu FOXP3, CD25, IL-10, transforme 

ed�c� bütüme faktörü beta (TGF-b) üreterek ve s�totoks�k T lenfos�t ant�jen 4 (CTLA-4) aracılığı �le tümör 

hücreler�n�n tanınmasını ve ortadan kaldırılmasını engelleyerek �mmünsupresyonda görev almaktadır [3]. CTLA4+ 

olanlar, aynı zamanda �ndolam�n 2,3 d�oks�jenaz (IDO) salgılayarak T hücre gel�ş�m�n� bozmaktadır. B7-H4 üret�m� 

de �nh�b�tör eş-uyarıya neden olarak T hücre yanıtını azaltır. Lökos�t akt�vasyon gen� 3 (LAG-3) ve PD1 (programmed 

cell death prote�n-1) üret�m� de yapab�lmekted�r. 

Dolayısıyla TMÇ’de yüksek m�ktarda T-reg bulunması genel olarak kötü prognoz gösterges� olarak kabul 

ed�lmekted�r [3]. Ek olarak, s�totoks�k CD8+ T-lenfos�t/T-reg hücre oranının yüksekl�ğ�n�n hepatosellüler, meme ve 

akc�ğer kanserler� g�b� b�rçok tümörde �y� prognost�k faktör olduğu b�ld�r�lm�şt�r [4, 21]. B�r d�ğer çalışmada oral kav�te 

kanser�nde stromal s�totoks�k CD8+ T-lenfos�t sayısının düşük olması ve stromal T-reg hücre sayısının yüksek olması 

kısa sağkalımla �l�şk�l� bulunmuştur. Ancak aynı çalışmada toplam T-reg sayısının sağkalımda etk�s� olmadığı öne 

sürülmüştür [4, 22]. Ek olarak, en kötü prognozla seyreden grubun “s�totoks�k CD8+ T-lenfos�t/T-reg” hücre oranı düşük 

olan grup olduğu saptanmış olup ve bu oranın tek başına bağımsız b�r prognost�k faktör olab�leceğ� ön görülmüştür [4, 

22]. Ancak, Hodgk�n lenfoma g�b� bazı B hücrel� lenfomalarda T-reg’ler�n tümör hücre büyümes�n� baskılayarak �y� 

prognozla �l�şk�l� olab�leceğ� öne sürülmüştür [3]. Bu nedenle, T-reg hücreler�n�n TMÇ’dek� etk�s� halen tartışmalıdır.

���. gd T Lenfos�tler: TMÇ’dek� etk�s� henüz netl�k kazanmamıştır. Bazı çalışmalarda tümör hücreler� ve kanser kök 

hücreler�n� öldürücü özell�k taşıdığı b�ld�r�lmekle b�rl�kte bazı çalışmalarda �mmün s�temden kaçış �le �l�şk�l� olab�leceğ� 

öne sürülmekted�r [3].

b. B lenfos�tler: B lenfos�tler genell�kle �nvaz�v tümör sınırlarında, tümörün drene olduğu lenf nodları ve lenfo�d 

yapılarda bulunur. TMÇ’ye �nfiltre olan B lenfos�tler�n bazı meme ve over kanserler�nde �y� prognozla �l�şk�l� olduğu 

göster�lm�şt�r [3]. Ancak bazı deneysel çalışmalarda özell�kle der� kanserler�nde B lenfos�tler�n tümör spes�fik s�totoks�k T 

hücre yanıtlarını �nh�be ederek tümör progresyonunu arttırıcı etk� yaptığı öne sürülmüştür [3].

Regülatör B Hücreler (B-reg): IL-10 üreten B hücre popülasyonu B-reg veya B10 hücreler olarak adlandırıl-

maktadır ve �mmünsupresyonda görevl�d�r. B-reg’ler�n der� kanserler�nde tümör k�tles�nde artışa ve tümör spes�fik 

�mmün yanıt oluşumunu engellemeye neden olduğu saptanmıştır [3, 23]. Ek olarak, deneysel çalışmalarda B-reg’ler�n 

meme kanserl� hastalarda akc�ğer metastazı gel�ş�m�n� arttırdığı öne sürülmüştür [3]. Ayrıca, ant�-CD20 ant�koru �le 

tedav� ed�len lenfoma modeller�nde tümör hücreler�n�n öldürülmes�n� engelled�ğ� b�ld�r�lm�şt�r [3].

c. Dendr�t�k Hücreler: Dendr�t�k hücreler ant�jen �şleme ve sunumunda görev alan hücrelerd�r. Ancak TMÇ’de 

bulunan dendr�t�k hücreler�n özell�kle tümör h�poks�s�ne sekonder hasarlı olduğu, bu nedenle tümör �l�şk�l� ant�jenlere 

karşı yeterl� �mmün yanıt oluşturamadığı düşünülmekted�r. Ek olarak, tümörde T hücre yanıtını da baskıladığı 

bel�rlenm�şt�r [3, 24].

d. Doğal Öldürücü (NK) ve Doğal Öldürücü T (NKT) Hücreler: NK ve NKT hücreler, esasen kanser hücreler�n�n 

saptanması ve yok ed�lmes�nde görevl�d�r. Ancak, NK ve NKT hücreler�n�n tümör stromasında artışının kolorektal, m�de, 

akc�ğer, böbrek ve karac�ğer kanserler� g�b� pek çok kanserde �y� prognoz gösterges� olduğu b�ld�r�lm�şt�r [3]. Çünkü, NK 

hücreler�n�n TMÇ’de doğal tümör öldürücü etk�s�n�n mal�gn hücre kökenl� TGF-b tarafından baskılandığı öne sürül-

mekted�r [3, 19].

e. Myelo�d Kökenl� Supresör Hücreler: Myelo�d bazı yüzey bel�rteçler�n� (CD33, CD11b ve IL4R-a) taşırken, lenfo�d 

bazı bel�rteçler� (CD3,CD19, CD56) taşımayan bu hücreler �mmün s�stem baskılayıcı hücrelerd�r. Çok çeş�tl� fenot�pler 

göstermekted�rler. TİM’e dönüşeb�len hücrelerd�r, ayrıca makrofajların TİM-benzer� fenot�p kazanmasını da 

sağlamaktadır [3]. N�tr�k oks�t sentaz 2 (NOS2) ve arj�naz 1 (ARG1) enz�mler� üreterek reseptör akt�v�tes�n� bozarak CD8+ T 

hücre fonks�yonunu �nh�be etmekted�r [3]. Ek olarak, T-reg oluşumunu ve supresör NK hücreler�n�n dönüşümünü 

�ndüklemekted�r [3]. Güçlü reakt�f oks�jen rad�kaller� (ROS) kaynağı olan bu hücreler, ant�jen sunumunu engellemekted�r. 

Ek olarak, T hücre çoğalması ve farklılaşması �ç�n gerekl� olan tr�ptofanın yıkımını sağlayan IDO enz�m�n� de üretmekted�r. 

IL-10 salgısı ve IL-12 down-regülasyonu �le TH2 dönüşümüne neden olmaktadır. 

f. Tümör İl�şk�l� Nötrofiller: Tümör �l�şk�l� nötrofiller�n tümör büyümes� ve metastazı üzer�ndek� etk�s� tartışmalıdır. 

Bazı çalışmalarda, tümör büyümes�, neoanj�ogenez, ESM yıkımı, metastaz ve �mmün s�stem baskılanmasında rol aldığı 

öne sürülmüştür [3]. Ancak, bu hücreler�n bazı s�tok�nler�n etk�s�yle ve �mmünoloj�k mekan�zmalarla ant�tümöral özell�k de 

kazandığını b�ld�ren çalışmalar da mevcuttur [3].

g. S�tok�nler: Başta T hücre ve makrofajlar olmak üzere �mmün s�stem�n tüm hücreler�nden salınab�len, hücreler 

arasındak� �let�ş�m� sağlayan, salgılandığı m�kroçevrede etk�s�n� gösteren prote�n yapısındak� moleküllerd�r. S�stem�k 

dolaşımda �nakt�f durumdadırlar ve etk�ler�n� çok spes�fik yüksek afin�tel� reseptörler�ne bağlandıkları zaman 

göstermekted�r. B�r s�tok�n farklı hücrelerde farklı etk�ler yapab�lmekted�r. S�tok�nler �mmun s�stem hücreler�n�n 

gel�şmes�, farklılaşması ve akt�vasyonunda, ant�jen sunumu, adezyon moleküller�n�n ekspresyonu, akut faz yanıtları g�b� 

�mmun yanıtın ve �nflamasyonun her safhasında, hücre ölümünde, hematopoez ve yara �y�leşmes� g�b� b�rçok olayda 

hücreler arası �l�şk�ler� düzenlemekted�r. S�tok�nler TMÇ’de ant�-tümöral etk� �le anerj�/tümörü destekleyen etk� 

arasındak� dengen�n sağlanmasında öneml� görev almaktadır [3] .

Etk�ler�ne göre s�tok�nler pro�nflamatuar ve ant�nflamatuar s�tok�nler olmak üzere �k�ye ayrılmaktadır. TMÇ’de 

genelde baskın olan t�p ant�-�nflamatuar s�tok�nlerd�r.
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��. CD4+ T Yardımcı Hücreler: Bu hücre grubu ortamdak� s�tok�n ve dendr�t�k hücreler�n etk�s�yle 4 çeş�t farklılaşma 

geç�reb�lmekted�r: 

• CD4+ T yardımcı 1 (TH1) hücreler�: D�ğer �mmün hücreler�n fagos�toz akt�v�tes�n� artırmaktadır. CD8+ T lenfos�tler�n 

ant�tümöral etk�s�n� artırmaktadır. İnterlök�n 2 (IL-2) ve �nterferon gamma (IFN-g) üreten hücrelerd�r. Makrofajı 

uyarmaktadır, kompleman s�stem�n� akt�ve etmekted�r ve ant�kor �zot�p üret�m�n� artırmaktadır. TMÇ’de yoğunluğun 

fazla olmasının �y� prognoz �le �l�şk�l� olduğu göster�lm�şt�r [3, 19].

•  CD4+ T yardımcı 2 (TH2) hücreler�: IL-4 salgısı yaparak IgE üret�m�n�, IL-5 salgısıyla da eos�nofil lökos�t üret�m�n� 

�ndüklemekted�r. Ayrıca IL-10 ve 13 artışıyla da TH1 aracılı �mmün�tey� baskılamaktadır. F�zyoloj�k şartlarda TH1 ve 

TH2 sayısı bell� b�r dengede tutulmaktadır. Yapılan çalışmalarda, meme kanser�nde TH2 artışının �y� prognoz �le 

�l�şk�l� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r [3, 20].

• CD4+ T yardımcı 17 (TH17) hücreler�: Ekstrasellüler bakter� ve fungusa karşı ant�m�krob�yal doku �nflamasyonu ve 

tümör büyümes�n� �ndükleyen IL-17A, IL-17F, IL-21 ve IL-2 üretmekted�r. Mukozal bar�yerlerde akt�f görev alırlar. 

Genel olarak tümör progresyonunda etk�l� olduğu düşünülen hücrelerd�r [3, 19]. Ancak, b�r çalışmada özefagus 

kanser�nde yüksek TH17 düzey�n�n �y� prognoz �le korelasyon gösterd�ğ� b�ld�r�lm�şt�r [3].

• T regülatör hücreler (T-reg): Bu hücreler tümör progresyonundan ve �mmünsupresyondan sorumlu CD4+ T 

hücrelerd�r [3]. Per�ferdek� T hücreler�n�n yaklaşık %5’�n�, tümörü �nfiltre eden lenfos�tler�n yaklaşık % 20’s�n� 

oluştururlar. Normal t�mus T lenfos�t eğ�t�m� sırasında kend� majör h�stokompat�b�l�te kompleks� (MHC) 

moleküller�ne aşırı afin�te gösteren lenfos�tler negat�f seleks�yonla apoptoz�se uğramaktadır. Ancak T-regler aynı 

özell�ğe sah�p oldukları halde öldürülmey�p per�fere gönder�lmekted�r. F�zyoloj�k ortamda �se görevler� �nflamatuar 

yanıtın kron�kleşmes�n� önlemek veya oto�mmün�tey� engellemek �ç�n �mmün s�stem hücreler�n� baskılamaktır. 

TMÇ’de �se T-reg’ler tümör progresyonundan ve �mmünsupresyondan sorumlu FOXP3, CD25, IL-10, transforme 

ed�c� bütüme faktörü beta (TGF-b) üreterek ve s�totoks�k T lenfos�t ant�jen 4 (CTLA-4) aracılığı �le tümör 

hücreler�n�n tanınmasını ve ortadan kaldırılmasını engelleyerek �mmünsupresyonda görev almaktadır [3]. CTLA4+ 

olanlar, aynı zamanda �ndolam�n 2,3 d�oks�jenaz (IDO) salgılayarak T hücre gel�ş�m�n� bozmaktadır. B7-H4 üret�m� 

de �nh�b�tör eş-uyarıya neden olarak T hücre yanıtını azaltır. Lökos�t akt�vasyon gen� 3 (LAG-3) ve PD1 (programmed 

cell death prote�n-1) üret�m� de yapab�lmekted�r. 

Dolayısıyla TMÇ’de yüksek m�ktarda T-reg bulunması genel olarak kötü prognoz gösterges� olarak kabul 

ed�lmekted�r [3]. Ek olarak, s�totoks�k CD8+ T-lenfos�t/T-reg hücre oranının yüksekl�ğ�n�n hepatosellüler, meme ve 

akc�ğer kanserler� g�b� b�rçok tümörde �y� prognost�k faktör olduğu b�ld�r�lm�şt�r [4, 21]. B�r d�ğer çalışmada oral kav�te 

kanser�nde stromal s�totoks�k CD8+ T-lenfos�t sayısının düşük olması ve stromal T-reg hücre sayısının yüksek olması 

kısa sağkalımla �l�şk�l� bulunmuştur. Ancak aynı çalışmada toplam T-reg sayısının sağkalımda etk�s� olmadığı öne 

sürülmüştür [4, 22]. Ek olarak, en kötü prognozla seyreden grubun “s�totoks�k CD8+ T-lenfos�t/T-reg” hücre oranı düşük 

olan grup olduğu saptanmış olup ve bu oranın tek başına bağımsız b�r prognost�k faktör olab�leceğ� ön görülmüştür [4, 

22]. Ancak, Hodgk�n lenfoma g�b� bazı B hücrel� lenfomalarda T-reg’ler�n tümör hücre büyümes�n� baskılayarak �y� 

prognozla �l�şk�l� olab�leceğ� öne sürülmüştür [3]. Bu nedenle, T-reg hücreler�n�n TMÇ’dek� etk�s� halen tartışmalıdır.

���. gd T Lenfos�tler: TMÇ’dek� etk�s� henüz netl�k kazanmamıştır. Bazı çalışmalarda tümör hücreler� ve kanser kök 

hücreler�n� öldürücü özell�k taşıdığı b�ld�r�lmekle b�rl�kte bazı çalışmalarda �mmün s�temden kaçış �le �l�şk�l� olab�leceğ� 

öne sürülmekted�r [3].

b. B lenfos�tler: B lenfos�tler genell�kle �nvaz�v tümör sınırlarında, tümörün drene olduğu lenf nodları ve lenfo�d 

yapılarda bulunur. TMÇ’ye �nfiltre olan B lenfos�tler�n bazı meme ve over kanserler�nde �y� prognozla �l�şk�l� olduğu 

göster�lm�şt�r [3]. Ancak bazı deneysel çalışmalarda özell�kle der� kanserler�nde B lenfos�tler�n tümör spes�fik s�totoks�k T 

hücre yanıtlarını �nh�be ederek tümör progresyonunu arttırıcı etk� yaptığı öne sürülmüştür [3].

Regülatör B Hücreler (B-reg): IL-10 üreten B hücre popülasyonu B-reg veya B10 hücreler olarak adlandırıl-

maktadır ve �mmünsupresyonda görevl�d�r. B-reg’ler�n der� kanserler�nde tümör k�tles�nde artışa ve tümör spes�fik 

�mmün yanıt oluşumunu engellemeye neden olduğu saptanmıştır [3, 23]. Ek olarak, deneysel çalışmalarda B-reg’ler�n 

meme kanserl� hastalarda akc�ğer metastazı gel�ş�m�n� arttırdığı öne sürülmüştür [3]. Ayrıca, ant�-CD20 ant�koru �le 

tedav� ed�len lenfoma modeller�nde tümör hücreler�n�n öldürülmes�n� engelled�ğ� b�ld�r�lm�şt�r [3].

c. Dendr�t�k Hücreler: Dendr�t�k hücreler ant�jen �şleme ve sunumunda görev alan hücrelerd�r. Ancak TMÇ’de 

bulunan dendr�t�k hücreler�n özell�kle tümör h�poks�s�ne sekonder hasarlı olduğu, bu nedenle tümör �l�şk�l� ant�jenlere 

karşı yeterl� �mmün yanıt oluşturamadığı düşünülmekted�r. Ek olarak, tümörde T hücre yanıtını da baskıladığı 

bel�rlenm�şt�r [3, 24].

d. Doğal Öldürücü (NK) ve Doğal Öldürücü T (NKT) Hücreler: NK ve NKT hücreler, esasen kanser hücreler�n�n 

saptanması ve yok ed�lmes�nde görevl�d�r. Ancak, NK ve NKT hücreler�n�n tümör stromasında artışının kolorektal, m�de, 

akc�ğer, böbrek ve karac�ğer kanserler� g�b� pek çok kanserde �y� prognoz gösterges� olduğu b�ld�r�lm�şt�r [3]. Çünkü, NK 

hücreler�n�n TMÇ’de doğal tümör öldürücü etk�s�n�n mal�gn hücre kökenl� TGF-b tarafından baskılandığı öne sürül-

mekted�r [3, 19].

e. Myelo�d Kökenl� Supresör Hücreler: Myelo�d bazı yüzey bel�rteçler�n� (CD33, CD11b ve IL4R-a) taşırken, lenfo�d 

bazı bel�rteçler� (CD3,CD19, CD56) taşımayan bu hücreler �mmün s�stem baskılayıcı hücrelerd�r. Çok çeş�tl� fenot�pler 

göstermekted�rler. TİM’e dönüşeb�len hücrelerd�r, ayrıca makrofajların TİM-benzer� fenot�p kazanmasını da 

sağlamaktadır [3]. N�tr�k oks�t sentaz 2 (NOS2) ve arj�naz 1 (ARG1) enz�mler� üreterek reseptör akt�v�tes�n� bozarak CD8+ T 

hücre fonks�yonunu �nh�be etmekted�r [3]. Ek olarak, T-reg oluşumunu ve supresör NK hücreler�n�n dönüşümünü 

�ndüklemekted�r [3]. Güçlü reakt�f oks�jen rad�kaller� (ROS) kaynağı olan bu hücreler, ant�jen sunumunu engellemekted�r. 

Ek olarak, T hücre çoğalması ve farklılaşması �ç�n gerekl� olan tr�ptofanın yıkımını sağlayan IDO enz�m�n� de üretmekted�r. 

IL-10 salgısı ve IL-12 down-regülasyonu �le TH2 dönüşümüne neden olmaktadır. 

f. Tümör İl�şk�l� Nötrofiller: Tümör �l�şk�l� nötrofiller�n tümör büyümes� ve metastazı üzer�ndek� etk�s� tartışmalıdır. 

Bazı çalışmalarda, tümör büyümes�, neoanj�ogenez, ESM yıkımı, metastaz ve �mmün s�stem baskılanmasında rol aldığı 

öne sürülmüştür [3]. Ancak, bu hücreler�n bazı s�tok�nler�n etk�s�yle ve �mmünoloj�k mekan�zmalarla ant�tümöral özell�k de 

kazandığını b�ld�ren çalışmalar da mevcuttur [3].

g. S�tok�nler: Başta T hücre ve makrofajlar olmak üzere �mmün s�stem�n tüm hücreler�nden salınab�len, hücreler 

arasındak� �let�ş�m� sağlayan, salgılandığı m�kroçevrede etk�s�n� gösteren prote�n yapısındak� moleküllerd�r. S�stem�k 

dolaşımda �nakt�f durumdadırlar ve etk�ler�n� çok spes�fik yüksek afin�tel� reseptörler�ne bağlandıkları zaman 

göstermekted�r. B�r s�tok�n farklı hücrelerde farklı etk�ler yapab�lmekted�r. S�tok�nler �mmun s�stem hücreler�n�n 

gel�şmes�, farklılaşması ve akt�vasyonunda, ant�jen sunumu, adezyon moleküller�n�n ekspresyonu, akut faz yanıtları g�b� 

�mmun yanıtın ve �nflamasyonun her safhasında, hücre ölümünde, hematopoez ve yara �y�leşmes� g�b� b�rçok olayda 

hücreler arası �l�şk�ler� düzenlemekted�r. S�tok�nler TMÇ’de ant�-tümöral etk� �le anerj�/tümörü destekleyen etk� 

arasındak� dengen�n sağlanmasında öneml� görev almaktadır [3] .

Etk�ler�ne göre s�tok�nler pro�nflamatuar ve ant�nflamatuar s�tok�nler olmak üzere �k�ye ayrılmaktadır. TMÇ’de 

genelde baskın olan t�p ant�-�nflamatuar s�tok�nlerd�r.

326   •   Sev�nç Şah�n Her Yönüyle Kanser   •  327



Pro�nflamatuar S�tok�nler: TNF-a, IL-1b, IL-2, IL-6, IL-12, IFN-a, ve IFN-g dır. TNF-a, IL-1b, IL-6 

başlıcalarındandır. Pro�nflamatuar s�tok�nler, m�kro-organ�zmalar, m�krob�yal ürünler, ant�jenler, �nflamatuar ajanlar, 

b�tk�sel lekt�nler, lenfok�nler ve bazı k�myasallar tarafından �ndüklenmekted�r.

Ant�-�nflamatuar S�tok�nler: Başlıcaları IL-1 reseptör antagon�st (IL-1Ra), IL-4, IL-6, IL-10, IL-11, IL-13, TGF-b ve 

bazı solubl s�tok�n reseptörler�d�r (solubl TNF reseptörü, solubl IL-1 reseptör t�p II). 

h. Kemok�nler: Kemok�nler kemotakt�k etk� gösteren s�tok�nlere ver�len addır. İnflamasyonda ve homeostazda 

lökos�tlere ve kök hücrelere kemotaks� yaptıran prote�n yapısında moleküllerd�r. Başlıca dört grupta toplanmaktadır: CXC, 

CC, CX3C ve XC.

ı. Tümör İl�şk�l� Makrofajlar (TİM): Hem deneysel hem de kl�n�k çalışmalarda çeş�tl� kanserlerde TİM’�n yoğun 

olarak bulunduğu tesp�t ed�lm�ş olup tümörogenez� başlatıcı etk�s� olduğu ortaya konmuştur [3]. TİM’�n tümör hücres�n� 

hücre göçü, �nvazyon ve metastaza �ndükled�ğ� düşünülmekted�r. Tümör tarafından salınan IL-4 ve IL-13 etk�s�yle 

makrofaj öncüller� TİM’e dönüşmekted�r. TİM’ler, normal makrofajlardan farklı olarak s�totoks�k akt�v�teden yoksun 

hücrelerd�r. İmmün baskılayıcı IL-10, VEGF, TGF-b, EGF, MMP ve n�tr�k oks�t sentaz salgılayarak, ESM’n�n yen�den 

şek�llend�r�lmes�nde rol almaktadır. CCL18 kemok�n� salgılayarak doğal T hücreler�n�n m�kroçevreye gelmes�n� 

sağlamaktadır, hücreler olgun olmadığı �ç�n bu yanıt anerj�ye neden olmaktadır. CCL17 ve CCL22 kemok�n salgısı �le de T-

reg ve TH2’y� TMÇ’ye çağırmaktadır. Prostogland�n E2 salgısı �le myelo�d kökenl� supresör hücreler�n fonks�yonlarını 

desteklemekted�r. TİM’ler ayrıca nükleer faktör kappa beta (NK- kb) akt�vasyonu yaparak kanserl� dokuda kron�k 

�nflamasyon oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 

TİM’�n özell�kle tümör hücreler�nden salınan kemoatraktanlar (VEGF, endotel�n vs.) neden� �le h�poks�k ve/veya 

nekrot�k alanlarda kümelend�ğ� ve neoanj�ogenezde akt�f olarak rol aldığı bel�rlenm�şt�r [3]. Foll�küler lenfoma, per�fer�k T 

hücrel� lenfoma, akc�ğer adenokanser� ve baş boyun tümörler�nde TMÇ’de TİM yüksekl�ğ�n� kötü prognoz �le �l�şk�l� 

olab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [3-4, 25].

Yapılan çalışmalarda normalde pro�nflamatuar (M1) ve supres�f (M2) TİM olarak �k� grup makrofaj bulunduğu 

bel�rlenm�şt�r. Tümörde M2 t�p�n daha akt�f olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. M1 TİM’ler ürett�kler� pro�nflamatuar s�tok�nler (IL-6, 

IL-12, IL-23, TNF-a, �nterferon, vs.) sayes�nde ant�tümoral etk� göstermekted�r. Ancak, M2 TİM’ler�n M1 TİM’ler�n 

ant�tümoral etk�s�n� baskıladığı, anj�yogenez� tet�kled�ğ� ve ürett�kler� supres�f s�tok�nler (IL-10, TGF-beta, vs.) �le tümor 

progresyonuna yol açtığı b�ld�r�lmekted�r. 

�. Kanser İl�şk�l� F�broblast (KİF): B�r doku hasarlandığında yara �y�leşmes� amacı �le parakr�n uyarılarla o bölgede 

bulunan fibroblastlar akt�ve olarak myofibroblastlara dönüşmekted�r [2-4]. “Kron�k �y�leşmeyen yara” olarak kabul 

ed�len kanserde de benzer mekan�zma devreye g�rmekted�r. TMÇ’de bulunan akt�ve m�yofibroblastlar “kanser �l�şk�l� 

fibroblastlar” olarak adlandırılmaktadır ve tümörden tümöre değ�şen oranlarda bulunmaktadır. Myofibroblastların 

uyarılması doku fibroz�s�ne neden olmaktadır [3-4]. KİF’ler endotel hücreler�, düz kas hücreler�, myoep�telyal hücreler ve 

mezenk�mal kök hücreler� g�b� konak hücreler�nden EMT sonucu gel�şeb�lmekted�r [3, 26]. KİF’ler, EGF a�les� üyeler�nden 

hepatos�t büyüme faktörü, FGF, �nsül�n benzer� büyüme faktörü 1 (IGF-1) g�b� büyüme faktörler� üreterek mal�gn 

hücreler�n prol�ferasyonunu �ndüklemekted�r [3, 26]. TGF-b üreterek mal�gn hücrelerde EMT’ye yol açarak tümör 

hücreler� �ç�n �mmünsupres�f b�r ortam oluşmasına katkıda bulunmaktadır [3]. CXCL12 kemok�n� salgılayarak tümör 

hücreler�n�n büyümes� ve sağ kalımını artırmaktadır. Ayrıca TMÇ’ye d�ğer stromal hücreler�n veya onların prekürsörler�n�n 

m�grasyonunu sağlayacak kemoatraktanlar üretmekted�r [3]. Karakter�st�k olarak yoğun desmoplaz� �çerd�ğ� b�l�nen der�, 

meme ve pankreas tümörler�n�n fare modeller�nde KİF’ler�n neovaskülar�zasyonu artırarak tümör büyümes�ne yardımcı 

olduğu bel�rlenm�şt�r [3]. KİF’ler ayrıca ESM’y� oluşturan bazı komponentler� (t�p IV kollajen, lam�n�n, proteogl�kan, 

gl�kozam�nogl�kan, elast�n ve gl�koprote�n, s�tok�nler, vs.) üretmekted�r. Ancak tümördek� KİF dönüşümü neden�yle 

ESM’dek� bu yapıların üret�m� ve yapısı defekt�ft�r. Ayrıca, ESM’y� yen�den şek�llend�ren enz�mler� (MMP, ürok�naz, vs.) 

üreterek ortamdak� bu yapıların yıkılmasına da neden olmaktadır. ESM parçalanması VEGF, TGF-beta, FGF, IGF-1, IGF-2, 

TNF-a ve EGF g�b� tümör k�tles�n� artırıcı faktörler�n açığa çıkmasına neden olmaktadır. ESM parçalanmasıyla esasen 

endostat�n, rest�n, canstat�n ve turnstat�n g�b� ant�-anj�yogen�k maddeler de açığa çıkar ama bunlar görecel� olarak daha 

az m�ktarda kalmaktadır. KİF’ler�n salgıladığı d�ğer b�r enz�m olan l�z�l oks�daz da t�p IV kollajen�n çapraz bağlarını 

kopararak tümör progresyonunu artırıcı etk� sağlamaktadır.

KİF’ler, VEGF, FGF, PDGF g�b� pro-anj�yogen�k faktörler, TGF-b, IGF-1 ve IGF-2 salgılayarak s�totoks�k T hücre ve NK 

hücre �nh�b�syonu yapmaktadır. Tümörde konak kaynaklı VEGF’n�n en büyük kaynağı bu hücrelerd�r. 

Bazı kanserlerde, KİF’ler fibrovasküler korlar şekl�nde tümör �ç�ne dallanmalar göstermekted�r. Bazı kanserlerde �se 

KİF’ler mal�gn hücreler�n etrafını sert b�r desmoplast�k stroma �le sararak ant�tümöral �laçların tümör hücreler�ne 

ulaşmasını engellemekted�r. F�broblast akt�ve ed�c� prote�n (FAP) eksprese eden KİF’ler�n deneysel olarak azaltıldığı 

durumda IFN-g ve TNF-a aracılığıyla tümör nekrozunu �ndükled�ğ� gözlenm�şt�r [3, 27]. Ek olarak, FAP poz�t�f 

fibroblastların �mmünsupresyon �le �l�şk�s� olduğu bel�rlenm�şt�r [3, 27]. Ad�pos�tler: Omentuma metastaz yapan 

�ntraabdom�nal tümörler g�b� bazı tümörlerde ad�pos�tler “ad�pok�n”ler sentezleyerek mal�gn hücreler�n bölgeye 

toplanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca mal�gn hücrelere yağ as�tler� sağlayıp bunların yakıt olarak kullanılması yolu �le 

tümör büyümes�ne katkıda bulunmaktadır [3, 28].

3. TMÇ’y� Hedef Alan Tedav� Yaklaşımları

Tümör stromasındak� hücrelerle tümör hücreler� arasındak� d�nam�k �let�ş�m ve etk�leş�m�n kanser progresyonunda 

öneml� b�r basamak olduğu b�l�nd�ğ�nden TMÇ’dek� hücreler� veya olayları hedef alan tedav�ler konusunda günümüzde 

pek çok çalışma yürütülmekted�r. Örneğ�n; bazı �ler� evre kanser türler�nde ant� CTLA4 ant�korlarını hedef alan ve d�ğer 

�mmünoterap� yaklaşımlarının kullanıldığı kl�n�k çalışmalar gerçekleşt�r�lmekted�r [3, 29]. Ek olarak, TMÇ'de myelo�d 

hücreler�n ortadan kaldırılmasını veya yen�den programlanmasını amaçlayan çok çeş�tl� prekl�n�k ve kl�n�k çalışmalar 

yürütülmekted�r [3, 30]. Ayrıca, tümörde T hücre fonks�yonlarını düzeltmek amacıyla IDO enz�m�n� hedef alan tedav�ler 

(Indox�mod, INCB024360 vs) �ç�n kl�n�k araştırmalar yapılmaktadır [31].

Bazı anj�yogenez �nh�b�törler� çeş�tl� kanserlerde kl�n�k kullanım �ç�n onay almıştır [3, 32]. “Bevas�zumab” b�r 

monoklonal ant�kor olmakla b�rl�kte VEGF �nh�b�syonu yaparak b�r bakıma m�kroçevre üzer�nden ant�tümöral etk�nl�k 

göstermekted�r [33]. Y�ne VEGF hedefl� t�roz�n k�naz �nh�b�törler� de (sun�t�n�b, aks�t�n�b, pazopan�b vs.) benzer şek�lde 

anj�yogenez basamaklarını engellemey� hedefleyen tedav� ajanlarıdır [34].

“Trabected�n”, �mmün modülatör etk�ler�n� TİM’ler� �nh�be ederek sağlamayı hedefleyen b�r ajan olarak üret�lm�şt�r 

[35].

CTLA4, PD-1 �nh�b�törler� g�b� �mmün kontrol noktası �nh�b�törler� de m�kroçevredek� baskılayıcı yöndek� �mmün 

yanıtı akt�f hale get�rmey� hedefleyen ajanlardandır.

Bunların dışında, ant�tümöral �laçların tümör hücreler�ne er�ş�m�n� artırarak söz konusu tümörün kemoterap�ye 

yanıtını artırmak �ç�n ESM’y� hedef alan araştırmalar da sürdürülmekted�r [3]. Örneğ�n, tümör anj�yogenez�ndek� farklılık 

neden�yle ortaya çıkan, artmış geç�rgenl�k ve b�r�k�m özell�ğ� neden�yle nano part�küllerle tedav� (örn: nab-pakl�taxel) ve 

l�pozomal formülasyonlar (örn: l�pozomal doksorub�s�n) tümöre �laçların daha �y� ulaşmasını sağlayab�lmey� hedef alan 

çalışmalardandır [36-37].

4. Sonuç

TMÇ’de bulunan ben�gn hücreler tümör k�tles�n�n % 50’s�nden fazlasını oluşturab�l�r, ancak b�yoloj�ler� ve 

fonks�yonlarıyla �lg�l� b�lg�ler henüz tam olarak netleşmem�şt�r. Kanser �lerlemes� ve tedav�s� sırasında TMÇ’de meydana 
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Pro�nflamatuar S�tok�nler: TNF-a, IL-1b, IL-2, IL-6, IL-12, IFN-a, ve IFN-g dır. TNF-a, IL-1b, IL-6 

başlıcalarındandır. Pro�nflamatuar s�tok�nler, m�kro-organ�zmalar, m�krob�yal ürünler, ant�jenler, �nflamatuar ajanlar, 

b�tk�sel lekt�nler, lenfok�nler ve bazı k�myasallar tarafından �ndüklenmekted�r.

Ant�-�nflamatuar S�tok�nler: Başlıcaları IL-1 reseptör antagon�st (IL-1Ra), IL-4, IL-6, IL-10, IL-11, IL-13, TGF-b ve 

bazı solubl s�tok�n reseptörler�d�r (solubl TNF reseptörü, solubl IL-1 reseptör t�p II). 

h. Kemok�nler: Kemok�nler kemotakt�k etk� gösteren s�tok�nlere ver�len addır. İnflamasyonda ve homeostazda 

lökos�tlere ve kök hücrelere kemotaks� yaptıran prote�n yapısında moleküllerd�r. Başlıca dört grupta toplanmaktadır: CXC, 

CC, CX3C ve XC.

ı. Tümör İl�şk�l� Makrofajlar (TİM): Hem deneysel hem de kl�n�k çalışmalarda çeş�tl� kanserlerde TİM’�n yoğun 

olarak bulunduğu tesp�t ed�lm�ş olup tümörogenez� başlatıcı etk�s� olduğu ortaya konmuştur [3]. TİM’�n tümör hücres�n� 

hücre göçü, �nvazyon ve metastaza �ndükled�ğ� düşünülmekted�r. Tümör tarafından salınan IL-4 ve IL-13 etk�s�yle 

makrofaj öncüller� TİM’e dönüşmekted�r. TİM’ler, normal makrofajlardan farklı olarak s�totoks�k akt�v�teden yoksun 

hücrelerd�r. İmmün baskılayıcı IL-10, VEGF, TGF-b, EGF, MMP ve n�tr�k oks�t sentaz salgılayarak, ESM’n�n yen�den 

şek�llend�r�lmes�nde rol almaktadır. CCL18 kemok�n� salgılayarak doğal T hücreler�n�n m�kroçevreye gelmes�n� 

sağlamaktadır, hücreler olgun olmadığı �ç�n bu yanıt anerj�ye neden olmaktadır. CCL17 ve CCL22 kemok�n salgısı �le de T-

reg ve TH2’y� TMÇ’ye çağırmaktadır. Prostogland�n E2 salgısı �le myelo�d kökenl� supresör hücreler�n fonks�yonlarını 

desteklemekted�r. TİM’ler ayrıca nükleer faktör kappa beta (NK- kb) akt�vasyonu yaparak kanserl� dokuda kron�k 

�nflamasyon oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 

TİM’�n özell�kle tümör hücreler�nden salınan kemoatraktanlar (VEGF, endotel�n vs.) neden� �le h�poks�k ve/veya 

nekrot�k alanlarda kümelend�ğ� ve neoanj�ogenezde akt�f olarak rol aldığı bel�rlenm�şt�r [3]. Foll�küler lenfoma, per�fer�k T 

hücrel� lenfoma, akc�ğer adenokanser� ve baş boyun tümörler�nde TMÇ’de TİM yüksekl�ğ�n� kötü prognoz �le �l�şk�l� 

olab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [3-4, 25].

Yapılan çalışmalarda normalde pro�nflamatuar (M1) ve supres�f (M2) TİM olarak �k� grup makrofaj bulunduğu 

bel�rlenm�şt�r. Tümörde M2 t�p�n daha akt�f olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. M1 TİM’ler ürett�kler� pro�nflamatuar s�tok�nler (IL-6, 

IL-12, IL-23, TNF-a, �nterferon, vs.) sayes�nde ant�tümoral etk� göstermekted�r. Ancak, M2 TİM’ler�n M1 TİM’ler�n 

ant�tümoral etk�s�n� baskıladığı, anj�yogenez� tet�kled�ğ� ve ürett�kler� supres�f s�tok�nler (IL-10, TGF-beta, vs.) �le tümor 

progresyonuna yol açtığı b�ld�r�lmekted�r. 

�. Kanser İl�şk�l� F�broblast (KİF): B�r doku hasarlandığında yara �y�leşmes� amacı �le parakr�n uyarılarla o bölgede 

bulunan fibroblastlar akt�ve olarak myofibroblastlara dönüşmekted�r [2-4]. “Kron�k �y�leşmeyen yara” olarak kabul 

ed�len kanserde de benzer mekan�zma devreye g�rmekted�r. TMÇ’de bulunan akt�ve m�yofibroblastlar “kanser �l�şk�l� 

fibroblastlar” olarak adlandırılmaktadır ve tümörden tümöre değ�şen oranlarda bulunmaktadır. Myofibroblastların 

uyarılması doku fibroz�s�ne neden olmaktadır [3-4]. KİF’ler endotel hücreler�, düz kas hücreler�, myoep�telyal hücreler ve 

mezenk�mal kök hücreler� g�b� konak hücreler�nden EMT sonucu gel�şeb�lmekted�r [3, 26]. KİF’ler, EGF a�les� üyeler�nden 

hepatos�t büyüme faktörü, FGF, �nsül�n benzer� büyüme faktörü 1 (IGF-1) g�b� büyüme faktörler� üreterek mal�gn 

hücreler�n prol�ferasyonunu �ndüklemekted�r [3, 26]. TGF-b üreterek mal�gn hücrelerde EMT’ye yol açarak tümör 

hücreler� �ç�n �mmünsupres�f b�r ortam oluşmasına katkıda bulunmaktadır [3]. CXCL12 kemok�n� salgılayarak tümör 

hücreler�n�n büyümes� ve sağ kalımını artırmaktadır. Ayrıca TMÇ’ye d�ğer stromal hücreler�n veya onların prekürsörler�n�n 

m�grasyonunu sağlayacak kemoatraktanlar üretmekted�r [3]. Karakter�st�k olarak yoğun desmoplaz� �çerd�ğ� b�l�nen der�, 

meme ve pankreas tümörler�n�n fare modeller�nde KİF’ler�n neovaskülar�zasyonu artırarak tümör büyümes�ne yardımcı 

olduğu bel�rlenm�şt�r [3]. KİF’ler ayrıca ESM’y� oluşturan bazı komponentler� (t�p IV kollajen, lam�n�n, proteogl�kan, 

gl�kozam�nogl�kan, elast�n ve gl�koprote�n, s�tok�nler, vs.) üretmekted�r. Ancak tümördek� KİF dönüşümü neden�yle 

ESM’dek� bu yapıların üret�m� ve yapısı defekt�ft�r. Ayrıca, ESM’y� yen�den şek�llend�ren enz�mler� (MMP, ürok�naz, vs.) 

üreterek ortamdak� bu yapıların yıkılmasına da neden olmaktadır. ESM parçalanması VEGF, TGF-beta, FGF, IGF-1, IGF-2, 

TNF-a ve EGF g�b� tümör k�tles�n� artırıcı faktörler�n açığa çıkmasına neden olmaktadır. ESM parçalanmasıyla esasen 

endostat�n, rest�n, canstat�n ve turnstat�n g�b� ant�-anj�yogen�k maddeler de açığa çıkar ama bunlar görecel� olarak daha 

az m�ktarda kalmaktadır. KİF’ler�n salgıladığı d�ğer b�r enz�m olan l�z�l oks�daz da t�p IV kollajen�n çapraz bağlarını 

kopararak tümör progresyonunu artırıcı etk� sağlamaktadır.

KİF’ler, VEGF, FGF, PDGF g�b� pro-anj�yogen�k faktörler, TGF-b, IGF-1 ve IGF-2 salgılayarak s�totoks�k T hücre ve NK 

hücre �nh�b�syonu yapmaktadır. Tümörde konak kaynaklı VEGF’n�n en büyük kaynağı bu hücrelerd�r. 

Bazı kanserlerde, KİF’ler fibrovasküler korlar şekl�nde tümör �ç�ne dallanmalar göstermekted�r. Bazı kanserlerde �se 

KİF’ler mal�gn hücreler�n etrafını sert b�r desmoplast�k stroma �le sararak ant�tümöral �laçların tümör hücreler�ne 

ulaşmasını engellemekted�r. F�broblast akt�ve ed�c� prote�n (FAP) eksprese eden KİF’ler�n deneysel olarak azaltıldığı 

durumda IFN-g ve TNF-a aracılığıyla tümör nekrozunu �ndükled�ğ� gözlenm�şt�r [3, 27]. Ek olarak, FAP poz�t�f 

fibroblastların �mmünsupresyon �le �l�şk�s� olduğu bel�rlenm�şt�r [3, 27]. Ad�pos�tler: Omentuma metastaz yapan 

�ntraabdom�nal tümörler g�b� bazı tümörlerde ad�pos�tler “ad�pok�n”ler sentezleyerek mal�gn hücreler�n bölgeye 

toplanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca mal�gn hücrelere yağ as�tler� sağlayıp bunların yakıt olarak kullanılması yolu �le 

tümör büyümes�ne katkıda bulunmaktadır [3, 28].

3. TMÇ’y� Hedef Alan Tedav� Yaklaşımları

Tümör stromasındak� hücrelerle tümör hücreler� arasındak� d�nam�k �let�ş�m ve etk�leş�m�n kanser progresyonunda 

öneml� b�r basamak olduğu b�l�nd�ğ�nden TMÇ’dek� hücreler� veya olayları hedef alan tedav�ler konusunda günümüzde 

pek çok çalışma yürütülmekted�r. Örneğ�n; bazı �ler� evre kanser türler�nde ant� CTLA4 ant�korlarını hedef alan ve d�ğer 

�mmünoterap� yaklaşımlarının kullanıldığı kl�n�k çalışmalar gerçekleşt�r�lmekted�r [3, 29]. Ek olarak, TMÇ'de myelo�d 

hücreler�n ortadan kaldırılmasını veya yen�den programlanmasını amaçlayan çok çeş�tl� prekl�n�k ve kl�n�k çalışmalar 

yürütülmekted�r [3, 30]. Ayrıca, tümörde T hücre fonks�yonlarını düzeltmek amacıyla IDO enz�m�n� hedef alan tedav�ler 

(Indox�mod, INCB024360 vs) �ç�n kl�n�k araştırmalar yapılmaktadır [31].

Bazı anj�yogenez �nh�b�törler� çeş�tl� kanserlerde kl�n�k kullanım �ç�n onay almıştır [3, 32]. “Bevas�zumab” b�r 

monoklonal ant�kor olmakla b�rl�kte VEGF �nh�b�syonu yaparak b�r bakıma m�kroçevre üzer�nden ant�tümöral etk�nl�k 

göstermekted�r [33]. Y�ne VEGF hedefl� t�roz�n k�naz �nh�b�törler� de (sun�t�n�b, aks�t�n�b, pazopan�b vs.) benzer şek�lde 

anj�yogenez basamaklarını engellemey� hedefleyen tedav� ajanlarıdır [34].

“Trabected�n”, �mmün modülatör etk�ler�n� TİM’ler� �nh�be ederek sağlamayı hedefleyen b�r ajan olarak üret�lm�şt�r 

[35].

CTLA4, PD-1 �nh�b�törler� g�b� �mmün kontrol noktası �nh�b�törler� de m�kroçevredek� baskılayıcı yöndek� �mmün 

yanıtı akt�f hale get�rmey� hedefleyen ajanlardandır.

Bunların dışında, ant�tümöral �laçların tümör hücreler�ne er�ş�m�n� artırarak söz konusu tümörün kemoterap�ye 

yanıtını artırmak �ç�n ESM’y� hedef alan araştırmalar da sürdürülmekted�r [3]. Örneğ�n, tümör anj�yogenez�ndek� farklılık 

neden�yle ortaya çıkan, artmış geç�rgenl�k ve b�r�k�m özell�ğ� neden�yle nano part�küllerle tedav� (örn: nab-pakl�taxel) ve 

l�pozomal formülasyonlar (örn: l�pozomal doksorub�s�n) tümöre �laçların daha �y� ulaşmasını sağlayab�lmey� hedef alan 

çalışmalardandır [36-37].

4. Sonuç

TMÇ’de bulunan ben�gn hücreler tümör k�tles�n�n % 50’s�nden fazlasını oluşturab�l�r, ancak b�yoloj�ler� ve 

fonks�yonlarıyla �lg�l� b�lg�ler henüz tam olarak netleşmem�şt�r. Kanser �lerlemes� ve tedav�s� sırasında TMÇ’de meydana 
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gelen değ�ş�kl�kler hakkında pek çok b�l�nmezl�k mevcuttur. Ancak, hem hematoloj�k kanserlerde hem de sol�d 

tümörlerde, mal�gn hücreler�n hem aynı tümör �ç�nde ve hem de metastaz yaptığı farklı bölgelerde heterojen 

mutasyonlara yol açarak değ�ş�m gösterd�ğ� b�l�nmekted�r [3, 38]. Bu mal�gn hücrelerdek� transformasyonun, TMÇ 

b�leşenler�nde de meydana gel�p gelmed�ğ�n� sorgulamaya neden olmaktadır. Ek olarak, metastazların TMÇ’s� pr�mer 

tümörlerden farklı olup olmadığı, TMÇ'n�n b�leş�m�n�n onkojen�k mutasyonlarla değ�şt�r�l�p değ�şt�r�lemeyeceğ� 

sorularına halen yanıt aranmaktadır. Ancak, meme kanserler�nde hem mal�gn hem de stromal hücreler�n gen ekspresyon 

�mzalarında heterojen�te saptanmıştır [3, 39]. Aynı zamanda, vücuttak� farklı bölgelerdek� tümörler�n farklı b�r TMÇ 

kompoz�syonuna sah�p olup olmadığı henüz açık değ�ld�r. Ancak, hem deneysel hem de kl�n�k çalışmalarda farklı 

kanserler arasında TMÇ kompoz�syonunda öneml� farklılıklar olduğunu tesp�t ed�lm�şt�r [3, 39].

Her ne kadar bevac�zumab g�b� VEGF �nh�b�törler�, çeş�tl� �ler� evre kanserlerde hastalıksız sağ kalımı uzatsa da, 

genel olarak toplam sağ kalım üzer�ndek� etk�ler�n� bel�rlemek pek mümkün değ�ld�r. Çünkü VEGF blokajı tarafından 

�ndüklenen h�poks�n�n, mal�gn hücreler� daha �nvaz�v ve metastat�k hale get�rd�ğ� gözlenm�şt�r. Ek olarak, TMÇ’n�n 

VEGF’ye alternat�f başka anj�yogen�k faktörler üret�r hale geld�ğ� de tesp�t ed�lm�şt�r. Bu nedenle, TMÇ'y� hedefleyen 

yaklaşımların eş zamanlı olarak kanser�n b�rtakım özell�kler�n� değ�şt�rerek (evr�mleşt�rerek) tedav�ye d�renc�n� 

arttırab�leceğ� sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak günümüzde ant�tümöral tedav�ler�n sadece mal�gn hücreler� hedeflememes� gerekt�ğ� görüşünün yanı 

sıra TMÇ üzer�ndek� etk�ler�n�n tedav�n�n başarısına veya başarısızlığına katkıda bulunab�leceğ� olasılığı yaygın olarak 

kabul ed�lmekted�r. Bu nedenle, TMÇ’n�n farklı yönler�n� hedef alan çalışmaların yen� ant�-kanser rej�mler�n�n 

tasarlanmasında ve hal� hazırda kullanımda olan rej�mlere d�renç gel�ş�m�n� önlemek ve bu rej�mler�n başarısını 

artırmakta önem� büyüktür ve umut vaad ed�c�d�r. 
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gelen değ�ş�kl�kler hakkında pek çok b�l�nmezl�k mevcuttur. Ancak, hem hematoloj�k kanserlerde hem de sol�d 

tümörlerde, mal�gn hücreler�n hem aynı tümör �ç�nde ve hem de metastaz yaptığı farklı bölgelerde heterojen 

mutasyonlara yol açarak değ�ş�m gösterd�ğ� b�l�nmekted�r [3, 38]. Bu mal�gn hücrelerdek� transformasyonun, TMÇ 

b�leşenler�nde de meydana gel�p gelmed�ğ�n� sorgulamaya neden olmaktadır. Ek olarak, metastazların TMÇ’s� pr�mer 

tümörlerden farklı olup olmadığı, TMÇ'n�n b�leş�m�n�n onkojen�k mutasyonlarla değ�şt�r�l�p değ�şt�r�lemeyeceğ� 

sorularına halen yanıt aranmaktadır. Ancak, meme kanserler�nde hem mal�gn hem de stromal hücreler�n gen ekspresyon 

�mzalarında heterojen�te saptanmıştır [3, 39]. Aynı zamanda, vücuttak� farklı bölgelerdek� tümörler�n farklı b�r TMÇ 

kompoz�syonuna sah�p olup olmadığı henüz açık değ�ld�r. Ancak, hem deneysel hem de kl�n�k çalışmalarda farklı 

kanserler arasında TMÇ kompoz�syonunda öneml� farklılıklar olduğunu tesp�t ed�lm�şt�r [3, 39].

Her ne kadar bevac�zumab g�b� VEGF �nh�b�törler�, çeş�tl� �ler� evre kanserlerde hastalıksız sağ kalımı uzatsa da, 

genel olarak toplam sağ kalım üzer�ndek� etk�ler�n� bel�rlemek pek mümkün değ�ld�r. Çünkü VEGF blokajı tarafından 

�ndüklenen h�poks�n�n, mal�gn hücreler� daha �nvaz�v ve metastat�k hale get�rd�ğ� gözlenm�şt�r. Ek olarak, TMÇ’n�n 

VEGF’ye alternat�f başka anj�yogen�k faktörler üret�r hale geld�ğ� de tesp�t ed�lm�şt�r. Bu nedenle, TMÇ'y� hedefleyen 

yaklaşımların eş zamanlı olarak kanser�n b�rtakım özell�kler�n� değ�şt�rerek (evr�mleşt�rerek) tedav�ye d�renc�n� 

arttırab�leceğ� sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak günümüzde ant�tümöral tedav�ler�n sadece mal�gn hücreler� hedeflememes� gerekt�ğ� görüşünün yanı 

sıra TMÇ üzer�ndek� etk�ler�n�n tedav�n�n başarısına veya başarısızlığına katkıda bulunab�leceğ� olasılığı yaygın olarak 

kabul ed�lmekted�r. Bu nedenle, TMÇ’n�n farklı yönler�n� hedef alan çalışmaların yen� ant�-kanser rej�mler�n�n 

tasarlanmasında ve hal� hazırda kullanımda olan rej�mlere d�renç gel�ş�m�n� önlemek ve bu rej�mler�n başarısını 

artırmakta önem� büyüktür ve umut vaad ed�c�d�r. 
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ÖZET

Enfeks�yöz etkenlerle savaşmanın yanı sıra, transforme hücreler�n büyümes�n�n önlenmes� veya yok ed�lmes� 

bağışıklık s�stem�n�n temel fonks�yonlarından b�r�d�r. Tümör hücreler� de değ�ş�me uğramış ve kontrolsüz büyüme 

eğ�l�m�nde olmaları neden�yle �mmün�ten�n hedefler� arasında yer almaktadır. İmmün gözet�m mekan�zmalarından �mmün 

kaçış mekan�zmalarına kadar konak �mmün s�stem� �le tümör hücreler� arasında k� etk�leş�mler �mmün düzenleme olarak 

adlandırılır. İmmün s�stem, bu şek�lde erken dönemde kanser oluşumunu engeller. Ancak, �mmün gözet�m �le yok 

ed�lemeyen kanser hücreler�, �mmün s�stem tarafından uzun yıllar hücresel ve moleküler dengede tutulab�ld�kler� g�b� daha 

�ler� evrelere geçerek yayılab�l�rler. Bu şek�lde �mmün s�stem, kanser�n başlangıç aşamasında koruyucu rol üstlen�rken 

kanser�n �lerleyen aşamalarında tümöre karşı b�r tolerans cevabı gel�şt�r�r. Kansere karşı etk�l� b�r �mmün cevap gel�şt�rmek 

amacıyla çeş�tl� �mmün tedav� yaklaşımları günümüzde kullanılmaktadır.

Anahtar kel�meler: Kanser, tümör, �mmünoloj�, tümöre karşı �mmün yanıt

ABSTRACT: 

In add�t�on to fight�ng �nfect�ous agents, the prevent�on or destruct�on of growth of transformed cells �s one of the 

bas�c funct�ons of the �mmune system. Tumor cells are among the targets of �mmun�ty as they are mod�fied cells w�th a 

propens�ty for an uncontrolled growth. From �mmune surve�llance mechan�sms to �mmune escape mechan�sms, the 

�nteract�ons between host �mmune system and tumor cells �s named to �mmunoed�t�ng. In the early stages of cancer 

development �mmune system may prevent cancer growth. Some cancer cells may stay under molecular and cellular control 

of the �mmune system for years or eventually may progress. Dur�ng the progress�on of cancer there �s a tolerance response 
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ÖZET

Enfeks�yöz etkenlerle savaşmanın yanı sıra, transforme hücreler�n büyümes�n�n önlenmes� veya yok ed�lmes� 

bağışıklık s�stem�n�n temel fonks�yonlarından b�r�d�r. Tümör hücreler� de değ�ş�me uğramış ve kontrolsüz büyüme 

eğ�l�m�nde olmaları neden�yle �mmün�ten�n hedefler� arasında yer almaktadır. İmmün gözet�m mekan�zmalarından �mmün 

kaçış mekan�zmalarına kadar konak �mmün s�stem� �le tümör hücreler� arasında k� etk�leş�mler �mmün düzenleme olarak 
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ed�lemeyen kanser hücreler�, �mmün s�stem tarafından uzun yıllar hücresel ve moleküler dengede tutulab�ld�kler� g�b� daha 

�ler� evrelere geçerek yayılab�l�rler. Bu şek�lde �mmün s�stem, kanser�n başlangıç aşamasında koruyucu rol üstlen�rken 

kanser�n �lerleyen aşamalarında tümöre karşı b�r tolerans cevabı gel�şt�r�r. Kansere karşı etk�l� b�r �mmün cevap gel�şt�rmek 

amacıyla çeş�tl� �mmün tedav� yaklaşımları günümüzde kullanılmaktadır.
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In add�t�on to fight�ng �nfect�ous agents, the prevent�on or destruct�on of growth of transformed cells �s one of the 

bas�c funct�ons of the �mmune system. Tumor cells are among the targets of �mmun�ty as they are mod�fied cells w�th a 

propens�ty for an uncontrolled growth. From �mmune surve�llance mechan�sms to �mmune escape mechan�sms, the 

�nteract�ons between host �mmune system and tumor cells �s named to �mmunoed�t�ng. In the early stages of cancer 

development �mmune system may prevent cancer growth. Some cancer cells may stay under molecular and cellular control 

of the �mmune system for years or eventually may progress. Dur�ng the progress�on of cancer there �s a tolerance response 

aga�nst tumor. In order to develop an e�ect�ve �mmune response aga�nst cancer, d��erent �mmuno therapeut�c approaches 

are �n use.
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enfeks�yöz etkenler�n yanı sıra enfeks�yon dışı transplant dokuları ve tümörlere de cevap vermekted�r. Tümörlere karşı hem 

doğal, hem de adapt�f �mmün yanıtlar b�rl�kte yanıt vermekted�rler. İmmün s�stem�n tümöre yanıt vermes�n�n zorluğu 

tümörler�n kend� dokularımızdan kaynaklanmalarıdır. İmmün s�stem komponentler�n�n tümör oluşumunu kontrol ett�ğ� 

düşünülen �mmün gözet�m (Immune surve�llance) h�potez�, kanser �mmünoloj�s� �ç�n rönesans kabul ed�len 2000’l� yıllarda 

�mmün s�stem b�leşenler�n�n tümör oluşumunu kontrol ett�ğ� kanser �mmün şek�llend�r�lmes� (cancer �mmunoed�t�ng) 

h�potez�ne yer�n� bırakmıştır. Kanser �mmün şek�llend�r�lmes�nde; �mmün s�stem�n hem konağı koruyucu hem de tümör 

şek�llend�r�c� �k�l� görev�n� tanımlar.

 İmmün s�stem�n tümörü tanımasındak� temel zorluk ve karmaşıklık, tümörler�n kend� dokularımızdan kaynaklanması 

neden�yle, normal hücresel büyüme ve değ�ş�mler�n tümöral olandan ayırt ed�lmes�d�r. Çünkü �mmün s�stemden beklenen 

kend� öz dokularımızı tanıması ve yanıt vermemes� �ken, kend� dokularımızdan kaynaklanan tümörler� ayırt ederek mücadele 

etmes�d�r. Tümör ant�jenler�n�n efektör hücreler tarafından tanınarak �mmün yanıtın başlatılması ve sürdürülmes� şekl�nde 

�lerlemekted�r [4,5].

Tümör m�kroçevres�; tümörün başlangıcı, �lerley�ş� ve tedav� yanıtı üzer�nde bel�rg�n etk�ler� olan, �mmünoloj�n�n ve 

kanser b�yoloj�s�n�n öneml� b�r bölümüdür [6,7]. M�kroçevren�n yapısında, kanser hücreler�n�n yanı sıra, normal genet�k 

yapıya sah�p stromal hücreler, ekstrasellüler matr�ks ve büyüme faktörler�, s�tok�nler ve kemok�nler bulunmaktadır. Kanser 

hücreler� �le m�kroçevre arasında karşılıklı sıkı b�r �l�şk� bulunmaktadır. İmmün s�stem�n hücreler� ve moleküller� de tümör 

m�kroçevres�n�n temel elemanlarıdır. Kanser tedav�s�nde son yıllarda �mmün s�steme a�t elemanların tümör hücreler�n� 

spes�fik hedef almasını sağlayacak tedav� yöntemler� öneml� gel�şmeler göstermekted�r.

İmmün�te, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye karşı vücudun verd�ğ� reaks�yonu tanımlayan b�r kavramdır. 

İmmün yanıt �se yabancı madde �le karşılaşmayı tak�ben �mmun s�stem hücre ve moleküller�n�n karşılıklı ve düzenl� etk�le-

ş�mler�yle gel�şen savunma mekan�zmasıdır. Bu yanıtı başlatan yabancı maddeler ant�jen veya �mmunojen olab�l�r. İmmu-

nojen ter�m�, sadece �mmun yanıt oluşturma yeteneğ�ndek� herhang� b�r madde �ç�n kullanılır [4,5,8]. Ant�jen b�r molekülün, 

spes�fik �mmun�ten�n ürünler� �le reaks�yona g�reb�lme yeteneğ�n� tanımlar, her zaman spes�fik �mmun�tey� oluşturması 

beklenmez. Tümör ant�jenler� �mmun yanıtın başlaması �ç�n anahtar rol üstlenmekted�rler. İmmun s�stem vücudun hemen 

her yer�nde karşılaştığı sayısız yabancı ant�jene karşı defans göstermek zorundadır. Böylece �mmun s�stem hücreler�n�n kan, 

lenf ve dokular arasında dolaşab�lme ve gerekl� bölgelerde yerleşeb�lme özell�kler� savunmada d�nam�k b�r ağ oluşturur 

[4,5,8]. Yabancı ant�jen organ�zmaya g�rd�ğ�nde kend�ne özgü yüzey reseptörünü taşıyan lenfos�t klonu akt�ve olur, çoğalır 

b�r kısmı hafıza hücres� olarak farklılaşır. Bu olaya “pr�mer �mmun yanıt” den�r. Aynı ant�jen �le tekrar karşılaşmada; öncek� 

karşılaşmada gerçekleşen �mmun�zasyon sonucu, ant�jen spes�fik lenfos�tler�n klonal olarak gen�şlemes� �le �mmun yanıt 

daha erken ve daha kuvvetl� gel�ş�r. Buna “sekonder �mmun yanıt” adı ver�l�r [4,5,8]. Ed�nsel bağışıklık s�stem�n�n temel 

fonks�yonları arasında değ�ş�kl�ğe uğramış hücreler�n büyümes�n� engellemek veya zararlı tümöral hale gelmeden yok 

etmek vardır. Bu �şleme kanser �mmün gözet�m� (cancer surve�llance) adı ver�l�r. Son yıllarda yapılan çalışmalar; �mmün 

s�stem�n kansere karşı koruyucu etk�s�n�n yanısıra tümör oluşumuna şek�llend�r�c� �şlevler�n�n olduğunu gösterm�şt�r. Bu 

nedenle �mmun s�stem�n hem kanser oluşumunu engelley�c� hem de neoplast�k hastalığı şek�llend�ren �k�l� �şlev�n� �çeren 

kanser �mmun düzenlenmes� (cancer �mmunoed�t�ng) tanımı kullanılmaktadır. İmmun s�stem bazı tümörler�n oluşumunu 

tamamen engellerken bazı tümörlerde korumasız, bazılarında �se görmezden gelmekte ve �mmünoloj�k anerj� (tolerans) 

oluşumuna neden olmaktadır. Kanser�n 3 E evres�: El�m�nat�on – Equ�l�br�um – Escape olarak adlandırılmaktadır. 

El�m�nasyon (El�m�nat�on): İmmün gözet�me karşılık gelmekted�r. Equ�l�br�um (Denge): İmmun s�stem�m�z�n ve kanser 

hücreler�n�n b�r düzen �çer�s�nde b�rl�ktel�ğ� olarak �fade ed�leb�l�r. İmmun s�stem kanser hücreler�n� tamamen el�m�ne 

edememekle b�rl�kte büyümes�ne ve yayılımına da �z�n vermemekted�r. Escape (Kaçış); �mmunoloj�k olarak şek�llend�r�lm�ş 

tümörün kontrolsüz b�r şek�lde �mmun yeterl� k�ş�lerde hızla �lerlemes� ve yayılmasıdır [4,5,8-10].

Tümör tanıma ve redd� �le �lg�l� hücre t�pler�, b�r tümöre karşı etk�l� ve spes�fik b�r s�totoks�k �mmün yanıt, adapt�f ve 

doğal �mmün s�stemdek� çeş�tl� �mmün hücre t�pler� arasında karmaşık, hızla gel�şen b�r etk�leş�m gerekt�rmekted�r. CD8+ 

lenfos�tler ve Th1/Th2 CD4+ T lenfos�tler�n alt sınıfları, geleneksel olarak s�totoks�k T hücreler� ve yardımcı T hücreler� olarak 

adlandırılır. CD8+ ve CD4+ lenfos�tler, kend�s�nden olmayan ant�jenler arasındak� ayrımı başlatır. Doğal öldürücü (NK) 

hücreler, s�totoks�k akt�v�te �ç�n major h�sto-kompat�b�l�te komplex� (MHC) tarafından ant�jen sunumu gerekt�rmez. NK 

hücreler� tümör redd� �ç�n genell�kle düşük MHC sınıf 1 ekspresyonu olan hücreler� hedef alır. T hücreler� g�b�, NK hücreler� de 

sayısız �nh�b�tör molekül eksprese eder, en öneml�s� çeş�tl� k�ller �mmunoglobul�n-l�ke receptor (KIR) alt t�pler�d�r. FoxP3+ 

CD25+ CD4+ T regülatuar (Treg) ve m�yelo�d kökenl� baskılayıcı hücreler (MDSCs) g�b� ek hücre türler� büyük ölçüde 

s�totoks�k T lenfos�t akt�v�tes�n� �nh�be eder [3, 4]. İnterlök�n (IL) -17 salgılayan CD4+ T hücreler�n�n alt kümeler� olan Th17 

hücreler�, oto�mmün�te ve kanserde rol oynar [5]. Makrofajlar, en az �k� farklı fenot�pe farklılaşır: �nterferon gama (IFN) 

salgılayan ve fagos�tozdan sorumlu olan M1 makrofajları ve IL-4, IL-10 g�b� s�tok�nler� salgılayan ve transform�ng growth 

faktör beta (TGF-beta) salgılayan ve ant�-enflamatuar etk�ler�yle toleransı arttıran M2 makrofajlarıdır [6].

İmmünoloj�k gözet�mde en çok �ncelenen fenomen, T lenfos�tler�n, dendr�t�k hücreler g�b� ant�jen sunan hücreler 

(APC'ler) tarafından sunulan, kend�ne ant�jen olmayanları ayırt etme yeteneğ�d�r. Genel olarak, b�r CD8+ T hücres�n�n 

s�totoks�k etk�nl�ğ�, ekspresyonu sayısız s�tok�n tarafından düzenlenen b�r d�z� uyarıcı ve önley�c� reseptörün mevcud�yet� �le 

düzenlen�r ve "İmmün s�naps" olarak adlandırılır. İlk olarak, CD8a/b z�nc�rler�, b�r ant�jen sunulan hücre tarafından sunulan 

b�r pept�d�n MHC sınıf 1’ � tanır. CD28, CD80/86'ya bağlanır ve bu, IL-12, IFN-gama salgılayan aşağı akış akt�vasyonuna ve 

bu arada s�toplazmada hızla yüzeye çıkan CTLA-4'ün (cytotox�c T-lymphocyte-assoc�ated prote�n 4) ger� b�ld�r�m 

üret�m�ne yol açar. Akt�fleşt�r�lm�ş T hücres� / APC (ant�gen-present�ng cells) s�napslarındak� �lave kost�mulatör reseptörler 

arasında OX40 / OX40-l�gand, CD40-L/CD40, glukokort�ko�d kaynaklı tümör nekroz faktörü (GITR)/GITR-L bulunur [1, 7, 8]. 

T hücre reseptörü (TCR) kompleks� �k� ana transmembran b�leşenden oluşur: MHC'ye bağlanan CD4 veya CD8 reseptörü. 

CD4/CD8 molekülünün değ�şken bölgeler�, b�r ant�korun değ�şken parçasına (Fab) benzer ve bel�rl� b�r ant�jen �ç�n spes�fik 

b�r T hücres�n�n spes�fites�nden sorumludur. İk�nc� olarak CD3 molekülü �se yüzey s�nyaller�n� hücre �ç� efektörlere �leten 

t�roz�n kaynaklı b�leşene sah�p, değ�şken olmayan b�r transmembran prote�n kompleks� kodlar [9].

TCR, MHC moleküller� tarafından sunulan spes�fik kısa am�no as�t uzantılarını bağlar [10]. MHC sınıf 1 tüm çek�rdekl� 

hücreler tarafından �fade ed�l�r ve CD8+ T hücreler� tarafından tanınırken, MHC sınıf 2 moleküller� yapısal olarak APC'ler 

tarafından �fade ed�l�r ve CD4+ T hücreler� tarafından tanınır. B�r doğal CD8+ T hücres�n�n etk�l� akt�vasyonu �ç�n, onun TCR 

kost�mülatör s�nyaller�n varlığında, MHC tarafından sunulan b�r pept�de bağlanması gerek�r. Bu etk�leş�m, IL-12 ve IFN gama 

g�b� pro�nflamatuar s�tok�nler�n salgılanmasına neden olan CD3 hücre �ç� s�nyal�ne yol açar. B�r uyarıcı s�nyal�n yokluğunda, 

ant�jene karşı çevresel tolerans yan� "anerj�" durumu gel�ş�r [11]. Na�v T hücreler�nde en öneml� kost�mülatör s�nyal, APC'de 

B7-1 ve B7-2'ye (CD80/86) bağlanan CD28' d�r. Bu kost�mülasyon sürec�, hem "agon�st" moleküller (örneğ�n, GITR, OX40, 

ICOS) hem de APC ve T hücreler�nde genell�kle topluca "�mmune check-po�nt” yan� “�mmün kontrol noktası" moleküller� 

olarak adlandırılan �nh�be ed�c� s�nyaller tarafından sıkı b�r şek�lde düzenlen�r. Ko-�nh�b�tör veya "�mmün kontrol noktası" 

moleküller�n�n örnekler�, s�totoks�k T-lenfos�t �le �l�şk�l� prote�n 4 (CTLA-4), programlanmış hücre ölümü-1 (PD-1), TIM3 ve 

LAG3'ü �çer�r. B�r ant�jen�n mal�gn klonda veya kron�k v�ral enfeks�yonda olduğu g�b� kron�k olarak tanınması efektör T hücre 

fonks�yonunun ger� b�ld�r�m �nh�b�syonuna yol açarak “exhaust�on” yan� "tükenme" olarak adlandırılan b�r fenot�ple 

sonuçlanab�l�r. 

2. İmmün Gözet�m (Immune Surve�llance) 

Kanserle �lg�l� tümör �mmune gözet�m�nde hak�m teor� üç aşamadan oluşmaktadır. El�m�nasyon fazı, spes�fik tümörle 

�l�şk�l� ant�jenlere karşı doğal ve adapt�f �mmün yanıtlardan oluşur ve IFN alfa, IFN gamma ve IL-12 g�b� s�tok�nler�n aracılık 

ett�ğ� T, B ve NK hücre efektör fonks�yonu �le karakter�ze ed�l�r [11]. İmmünoloj�k kaçış mekan�zmalarından b�r� bel�rl� 

ant�jenler�n veya ant�jen�k yapıların kaybı veya değ�şt�r�lmes�d�r [12].Tümörler, T hücreler�n�n tanınması �ç�n tümör 

ant�jenler�n� tümör yüzey�ne taşımak �ç�n gereken ana MHC sınıf 1 ekspresyonunu veya hücre �ç� yapıları kaybedeb�l�r [13,14]. 

Tümörler, Treg hücreler�n�n, m�yelo�d kökenl� baskılayıcı hücreler�n ve s�totoks�k T hücre fonks�yonunu �nh�be eden d�ğer 
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tümörler�n kend� dokularımızdan kaynaklanmalarıdır. İmmün s�stem komponentler�n�n tümör oluşumunu kontrol ett�ğ� 

düşünülen �mmün gözet�m (Immune surve�llance) h�potez�, kanser �mmünoloj�s� �ç�n rönesans kabul ed�len 2000’l� yıllarda 

�mmün s�stem b�leşenler�n�n tümör oluşumunu kontrol ett�ğ� kanser �mmün şek�llend�r�lmes� (cancer �mmunoed�t�ng) 

h�potez�ne yer�n� bırakmıştır. Kanser �mmün şek�llend�r�lmes�nde; �mmün s�stem�n hem konağı koruyucu hem de tümör 

şek�llend�r�c� �k�l� görev�n� tanımlar.

 İmmün s�stem�n tümörü tanımasındak� temel zorluk ve karmaşıklık, tümörler�n kend� dokularımızdan kaynaklanması 

neden�yle, normal hücresel büyüme ve değ�ş�mler�n tümöral olandan ayırt ed�lmes�d�r. Çünkü �mmün s�stemden beklenen 

kend� öz dokularımızı tanıması ve yanıt vermemes� �ken, kend� dokularımızdan kaynaklanan tümörler� ayırt ederek mücadele 

etmes�d�r. Tümör ant�jenler�n�n efektör hücreler tarafından tanınarak �mmün yanıtın başlatılması ve sürdürülmes� şekl�nde 

�lerlemekted�r [4,5].

Tümör m�kroçevres�; tümörün başlangıcı, �lerley�ş� ve tedav� yanıtı üzer�nde bel�rg�n etk�ler� olan, �mmünoloj�n�n ve 

kanser b�yoloj�s�n�n öneml� b�r bölümüdür [6,7]. M�kroçevren�n yapısında, kanser hücreler�n�n yanı sıra, normal genet�k 

yapıya sah�p stromal hücreler, ekstrasellüler matr�ks ve büyüme faktörler�, s�tok�nler ve kemok�nler bulunmaktadır. Kanser 

hücreler� �le m�kroçevre arasında karşılıklı sıkı b�r �l�şk� bulunmaktadır. İmmün s�stem�n hücreler� ve moleküller� de tümör 

m�kroçevres�n�n temel elemanlarıdır. Kanser tedav�s�nde son yıllarda �mmün s�steme a�t elemanların tümör hücreler�n� 

spes�fik hedef almasını sağlayacak tedav� yöntemler� öneml� gel�şmeler göstermekted�r.

İmmün�te, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye karşı vücudun verd�ğ� reaks�yonu tanımlayan b�r kavramdır. 

İmmün yanıt �se yabancı madde �le karşılaşmayı tak�ben �mmun s�stem hücre ve moleküller�n�n karşılıklı ve düzenl� etk�le-

ş�mler�yle gel�şen savunma mekan�zmasıdır. Bu yanıtı başlatan yabancı maddeler ant�jen veya �mmunojen olab�l�r. İmmu-

nojen ter�m�, sadece �mmun yanıt oluşturma yeteneğ�ndek� herhang� b�r madde �ç�n kullanılır [4,5,8]. Ant�jen b�r molekülün, 

spes�fik �mmun�ten�n ürünler� �le reaks�yona g�reb�lme yeteneğ�n� tanımlar, her zaman spes�fik �mmun�tey� oluşturması 

beklenmez. Tümör ant�jenler� �mmun yanıtın başlaması �ç�n anahtar rol üstlenmekted�rler. İmmun s�stem vücudun hemen 

her yer�nde karşılaştığı sayısız yabancı ant�jene karşı defans göstermek zorundadır. Böylece �mmun s�stem hücreler�n�n kan, 

lenf ve dokular arasında dolaşab�lme ve gerekl� bölgelerde yerleşeb�lme özell�kler� savunmada d�nam�k b�r ağ oluşturur 

[4,5,8]. Yabancı ant�jen organ�zmaya g�rd�ğ�nde kend�ne özgü yüzey reseptörünü taşıyan lenfos�t klonu akt�ve olur, çoğalır 

b�r kısmı hafıza hücres� olarak farklılaşır. Bu olaya “pr�mer �mmun yanıt” den�r. Aynı ant�jen �le tekrar karşılaşmada; öncek� 

karşılaşmada gerçekleşen �mmun�zasyon sonucu, ant�jen spes�fik lenfos�tler�n klonal olarak gen�şlemes� �le �mmun yanıt 

daha erken ve daha kuvvetl� gel�ş�r. Buna “sekonder �mmun yanıt” adı ver�l�r [4,5,8]. Ed�nsel bağışıklık s�stem�n�n temel 

fonks�yonları arasında değ�ş�kl�ğe uğramış hücreler�n büyümes�n� engellemek veya zararlı tümöral hale gelmeden yok 

etmek vardır. Bu �şleme kanser �mmün gözet�m� (cancer surve�llance) adı ver�l�r. Son yıllarda yapılan çalışmalar; �mmün 

s�stem�n kansere karşı koruyucu etk�s�n�n yanısıra tümör oluşumuna şek�llend�r�c� �şlevler�n�n olduğunu gösterm�şt�r. Bu 

nedenle �mmun s�stem�n hem kanser oluşumunu engelley�c� hem de neoplast�k hastalığı şek�llend�ren �k�l� �şlev�n� �çeren 

kanser �mmun düzenlenmes� (cancer �mmunoed�t�ng) tanımı kullanılmaktadır. İmmun s�stem bazı tümörler�n oluşumunu 

tamamen engellerken bazı tümörlerde korumasız, bazılarında �se görmezden gelmekte ve �mmünoloj�k anerj� (tolerans) 

oluşumuna neden olmaktadır. Kanser�n 3 E evres�: El�m�nat�on – Equ�l�br�um – Escape olarak adlandırılmaktadır. 

El�m�nasyon (El�m�nat�on): İmmün gözet�me karşılık gelmekted�r. Equ�l�br�um (Denge): İmmun s�stem�m�z�n ve kanser 

hücreler�n�n b�r düzen �çer�s�nde b�rl�ktel�ğ� olarak �fade ed�leb�l�r. İmmun s�stem kanser hücreler�n� tamamen el�m�ne 

edememekle b�rl�kte büyümes�ne ve yayılımına da �z�n vermemekted�r. Escape (Kaçış); �mmunoloj�k olarak şek�llend�r�lm�ş 

tümörün kontrolsüz b�r şek�lde �mmun yeterl� k�ş�lerde hızla �lerlemes� ve yayılmasıdır [4,5,8-10].

Tümör tanıma ve redd� �le �lg�l� hücre t�pler�, b�r tümöre karşı etk�l� ve spes�fik b�r s�totoks�k �mmün yanıt, adapt�f ve 

doğal �mmün s�stemdek� çeş�tl� �mmün hücre t�pler� arasında karmaşık, hızla gel�şen b�r etk�leş�m gerekt�rmekted�r. CD8+ 

lenfos�tler ve Th1/Th2 CD4+ T lenfos�tler�n alt sınıfları, geleneksel olarak s�totoks�k T hücreler� ve yardımcı T hücreler� olarak 

adlandırılır. CD8+ ve CD4+ lenfos�tler, kend�s�nden olmayan ant�jenler arasındak� ayrımı başlatır. Doğal öldürücü (NK) 

hücreler, s�totoks�k akt�v�te �ç�n major h�sto-kompat�b�l�te komplex� (MHC) tarafından ant�jen sunumu gerekt�rmez. NK 

hücreler� tümör redd� �ç�n genell�kle düşük MHC sınıf 1 ekspresyonu olan hücreler� hedef alır. T hücreler� g�b�, NK hücreler� de 

sayısız �nh�b�tör molekül eksprese eder, en öneml�s� çeş�tl� k�ller �mmunoglobul�n-l�ke receptor (KIR) alt t�pler�d�r. FoxP3+ 

CD25+ CD4+ T regülatuar (Treg) ve m�yelo�d kökenl� baskılayıcı hücreler (MDSCs) g�b� ek hücre türler� büyük ölçüde 

s�totoks�k T lenfos�t akt�v�tes�n� �nh�be eder [3, 4]. İnterlök�n (IL) -17 salgılayan CD4+ T hücreler�n�n alt kümeler� olan Th17 

hücreler�, oto�mmün�te ve kanserde rol oynar [5]. Makrofajlar, en az �k� farklı fenot�pe farklılaşır: �nterferon gama (IFN) 

salgılayan ve fagos�tozdan sorumlu olan M1 makrofajları ve IL-4, IL-10 g�b� s�tok�nler� salgılayan ve transform�ng growth 

faktör beta (TGF-beta) salgılayan ve ant�-enflamatuar etk�ler�yle toleransı arttıran M2 makrofajlarıdır [6].

İmmünoloj�k gözet�mde en çok �ncelenen fenomen, T lenfos�tler�n, dendr�t�k hücreler g�b� ant�jen sunan hücreler 

(APC'ler) tarafından sunulan, kend�ne ant�jen olmayanları ayırt etme yeteneğ�d�r. Genel olarak, b�r CD8+ T hücres�n�n 

s�totoks�k etk�nl�ğ�, ekspresyonu sayısız s�tok�n tarafından düzenlenen b�r d�z� uyarıcı ve önley�c� reseptörün mevcud�yet� �le 

düzenlen�r ve "İmmün s�naps" olarak adlandırılır. İlk olarak, CD8a/b z�nc�rler�, b�r ant�jen sunulan hücre tarafından sunulan 

b�r pept�d�n MHC sınıf 1’ � tanır. CD28, CD80/86'ya bağlanır ve bu, IL-12, IFN-gama salgılayan aşağı akış akt�vasyonuna ve 

bu arada s�toplazmada hızla yüzeye çıkan CTLA-4'ün (cytotox�c T-lymphocyte-assoc�ated prote�n 4) ger� b�ld�r�m 

üret�m�ne yol açar. Akt�fleşt�r�lm�ş T hücres� / APC (ant�gen-present�ng cells) s�napslarındak� �lave kost�mulatör reseptörler 

arasında OX40 / OX40-l�gand, CD40-L/CD40, glukokort�ko�d kaynaklı tümör nekroz faktörü (GITR)/GITR-L bulunur [1, 7, 8]. 

T hücre reseptörü (TCR) kompleks� �k� ana transmembran b�leşenden oluşur: MHC'ye bağlanan CD4 veya CD8 reseptörü. 

CD4/CD8 molekülünün değ�şken bölgeler�, b�r ant�korun değ�şken parçasına (Fab) benzer ve bel�rl� b�r ant�jen �ç�n spes�fik 

b�r T hücres�n�n spes�fites�nden sorumludur. İk�nc� olarak CD3 molekülü �se yüzey s�nyaller�n� hücre �ç� efektörlere �leten 

t�roz�n kaynaklı b�leşene sah�p, değ�şken olmayan b�r transmembran prote�n kompleks� kodlar [9].

TCR, MHC moleküller� tarafından sunulan spes�fik kısa am�no as�t uzantılarını bağlar [10]. MHC sınıf 1 tüm çek�rdekl� 

hücreler tarafından �fade ed�l�r ve CD8+ T hücreler� tarafından tanınırken, MHC sınıf 2 moleküller� yapısal olarak APC'ler 

tarafından �fade ed�l�r ve CD4+ T hücreler� tarafından tanınır. B�r doğal CD8+ T hücres�n�n etk�l� akt�vasyonu �ç�n, onun TCR 

kost�mülatör s�nyaller�n varlığında, MHC tarafından sunulan b�r pept�de bağlanması gerek�r. Bu etk�leş�m, IL-12 ve IFN gama 

g�b� pro�nflamatuar s�tok�nler�n salgılanmasına neden olan CD3 hücre �ç� s�nyal�ne yol açar. B�r uyarıcı s�nyal�n yokluğunda, 

ant�jene karşı çevresel tolerans yan� "anerj�" durumu gel�ş�r [11]. Na�v T hücreler�nde en öneml� kost�mülatör s�nyal, APC'de 

B7-1 ve B7-2'ye (CD80/86) bağlanan CD28' d�r. Bu kost�mülasyon sürec�, hem "agon�st" moleküller (örneğ�n, GITR, OX40, 

ICOS) hem de APC ve T hücreler�nde genell�kle topluca "�mmune check-po�nt” yan� “�mmün kontrol noktası" moleküller� 

olarak adlandırılan �nh�be ed�c� s�nyaller tarafından sıkı b�r şek�lde düzenlen�r. Ko-�nh�b�tör veya "�mmün kontrol noktası" 

moleküller�n�n örnekler�, s�totoks�k T-lenfos�t �le �l�şk�l� prote�n 4 (CTLA-4), programlanmış hücre ölümü-1 (PD-1), TIM3 ve 

LAG3'ü �çer�r. B�r ant�jen�n mal�gn klonda veya kron�k v�ral enfeks�yonda olduğu g�b� kron�k olarak tanınması efektör T hücre 

fonks�yonunun ger� b�ld�r�m �nh�b�syonuna yol açarak “exhaust�on” yan� "tükenme" olarak adlandırılan b�r fenot�ple 

sonuçlanab�l�r. 

2. İmmün Gözet�m (Immune Surve�llance) 

Kanserle �lg�l� tümör �mmune gözet�m�nde hak�m teor� üç aşamadan oluşmaktadır. El�m�nasyon fazı, spes�fik tümörle 

�l�şk�l� ant�jenlere karşı doğal ve adapt�f �mmün yanıtlardan oluşur ve IFN alfa, IFN gamma ve IL-12 g�b� s�tok�nler�n aracılık 

ett�ğ� T, B ve NK hücre efektör fonks�yonu �le karakter�ze ed�l�r [11]. İmmünoloj�k kaçış mekan�zmalarından b�r� bel�rl� 

ant�jenler�n veya ant�jen�k yapıların kaybı veya değ�şt�r�lmes�d�r [12].Tümörler, T hücreler�n�n tanınması �ç�n tümör 

ant�jenler�n� tümör yüzey�ne taşımak �ç�n gereken ana MHC sınıf 1 ekspresyonunu veya hücre �ç� yapıları kaybedeb�l�r [13,14]. 

Tümörler, Treg hücreler�n�n, m�yelo�d kökenl� baskılayıcı hücreler�n ve s�totoks�k T hücre fonks�yonunu �nh�be eden d�ğer 
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hücre t�pler�n�n �nfiltrasyonunu artıran s�tok�nler�n (IL-6, IL-10 ve TGF-beta sekresyonunun artması; IL-2 tüket�m�) 

man�pülasyonu yoluyla �mmün toleran b�r m�kroçevrey� teşv�k edeb�l�r. Buradak� hücreler daha sonra tümör ant�jenler�n� 

tanıyan CD4+ ve CD8+ T lenfos�tler�n prol�ferasyonunu akt�f olarak baskılayab�l�r [15,16]. Tümörler, per�fer�k T hücres� 

tüket�m�n� destekleyen PD-1 ve PD l�gand 1 (PD-L1) g�b� �mmün kontrol noktası moleküller�n�n ekspresyonunu 

düzenleyeb�l�r [17]. Önceler� hücre bölünmes� ve büyümes�nde saf hızlandırıcı olarak görülen b�r çok onkojen�k hücre s�nyal 

yollarının artık �mmünoloj�k kaçış aracıları olduğu anlaşılmıştır. Örneğ�n, gastro�ntest�nal stromal tümörlerde yapısal KIT 

s�nyal�, tümör büyümes�n� destekleyen Treg �nfiltrasyonunu artıran, �ndolam�n-2,3-d�oks�jenazın (IDO) aşırı 

ekspresyonuna yol açar; bu da, CD8+ T hücres�ne bağlı b�r KIT �nh�b�törü olan �mat�n�b �le ters�ne çevr�leb�l�r[18]. Beta-

caten�n/Wnt s�nyal�ne sah�p melanomlar dendr�t�k hücre aracılı ant�jen sunumunu �nh�be eder [19].

3. Kanser İmmün S�klusu

Kanser gel�ş�m�n� önlemek �ç�n bağışıklık s�stem� kanser 

�mmun�te s�klusu adı ver�len ve 7 öneml� basamaktan oluşan b�r 

döngüyü gerçekleşt�r�r [21].

Kanserl� hastada etk�n hücresel �mmun yanıtın oluşab�lmes� 

�ç�n �mmun s�stem �çer�s�nde yer alan üç temel unsurun, yan�, ant�jen 

sunan hücren�n, yardımcı (CD4) T-lenfos�t�n, s�totoks�k (CD8) T-

lenfos�t�n, uyumla b�rl�kte çalışması gerekmekted�r. Ant�jen sunucu 

hücre, yardımcı (CD4) ve s�totoks�k (CD8) T-lenfos�tlere hazırladığı 

ant�jenler�, yardımcı akt�vasyon moleküller� �le b�rl�kte sunmakta, 

akt�ve yardımcı T-lenfos�tler de, monos�t/makrofajlarla b�rl�kte 

s�totoks�k T-lenfos�t�n klonal çoğalması �ç�n etk�n s�tok�n desteğ� 

sağlamaktadır [21].

1. Basamak: İmmunojen�k veya nekrot�k hücre ölümü sonucunda tümör spes�fik neo-ant�jenler açığa çıkar. 

2. Basamak: Dendr�t�k hücreler; b�l�nen en etk�n ant�jen sunucu hücrelerd�r. Dokuda tümörle �lg�l� ant�jenler�n T-

lenfos�tlere sunulmasında ve böylece ant� tümöral bağışıklık yanıtının oluşturulmasında b�r�nc� derece görevl�d�rler. Açığa 

çıkan tümör spes�fik ant�jenler lenf nodlarında ant�jen sunan hücreler tarafından fagos�tozla hücre �ç�ne alınır ve b�r ser� 

�şlemden geç�r�ld�kten sonra T lenfos�tlere sunulur. Ant�jen sunan hücrelerde sınıf 2 MHC prote�nler� bulunur. MHC sınıf 2 

kompleks� tek a ve b z�nc�r�nden oluşan b�r d�merd�r. Her �k� z�nc�r de pept�d bağlanmasına katkıda bulunur ve T hücre 

reseptörü (TCR ) �le etk�leş�r. Sınıf 2 MHC kompleks� hücre �ç�nde endoplazm�k ret�kulumda (ER) sentezlen�r ve bağlanma 

oluğunu stab�l�ze etmes� �ç�n �nvaryant z�nc�r eklen�r. Hücre �ç� vez�küle alındığında kateps�n z�nc�r� parçalar ve böylece MHC 

kompleks�n bağlanma bölges�nde küçük b�r fragman kalır. Bu fragmana class II �l�şk�l� �nvaryant z�nc�r pept�d� (CLİP) den�r. 

Sınıf 2 MHC �çeren vez�kül endos�toz �le alınan part�küller�n pept�d parçalarını �çeren d�ğer vez�küller �le b�rleş�r. CLİP 

pept�dle yer değ�şt�r�r ve CD4+ (yardımcı) T hücreler� �le b�rleşecek şek�lde hücre yüzey�ne ulaştırılır. 

3. Basamak: Ant�jen sunan hücreler�n yüzey�ndek� Sınıf 2 MHC prote�nler� �le tümör spes�fik neoant�jenler�n e�ektör T 

hücreler�ne sunulması �le akt�vasyon basamağı başlar. 

4. Basamak: Lenf nodlarında akt�ve olan e�ektör T lenfos�tler tümör dokusuna g�der. 

5. Basamak: Tümör dokusuna ulaşan e�ektör T lenfos�tler tümör m�kroçevres�n� �nfiltre eder. Tümör m�kroçevres�; 

tümör hücreler�, tümör �nfiltre eden �mmün hücreler ve stromal hücrelerden oluşur. 

6. Basamak: Tümör m�kroçevres�ndek� e�ektör T lenfos�tler kanser hücreler�n� tanıyıp onlara bağlanır. 

7. Basamak: E�ektör T lenfos�tler kanser hücreler�n� öldürür [21]. Kanserler, kanser �mmün s�klusu sürec�n� bozarak 

�mmün s�stem yanıtından kaçab�l�rler.

4. Kanser ve İmmün S�stemle Savaş, Tedav�de kullanıma örnekler:

Son b�rkaç sened�r ant�tümör �mmünoterap� �le �lg�l� yayınlar artış göstermekted�r. İmmün s�stem�n b�r hastalık tedav� 

etmek amaçlı kullanıldığı herhang� b�r yönteme �mmünoterap� d�yoruz. Tümörlere karşı ant�korlar veya T hücreler� g�b� efek-

törler oluşturmak suret�yle b�reyler� kend� tümörler�ne karşı �mmün�ze etmek ve kend� �mmün cevaplarını oluşturmalarını 

sağlamak kanser �mmünoterp�s�n�n temel hedefler�ndend�r. Aşağıda bu konu �le �lg�l� örnekler yer almaktadır. 

4.1. Aşılar: Akt�f �mmünoterap�. HBV ve HPV �le aşılamak suret�yle karac�ğer kanser� ve serv�ks kanser oluşumunu 

engellemey� hedefler [22]. BCG aşısı mesane kanser�nde kemoterp�ye alternat�f olarak �mmün s�tem nonspesfik olarak akt�f 

hale get�r�lmes� amacıyla uygulanmaktadır [23].

4.2. Dendr�t�k Hücre Aşıları: Tümör m�kroçevres� dendr�t�k hücren�n �mmatür kalmasını sağlar bu da toleransı sağlar. 

Prostat kanser�ne karşı gel�şt�r�lm�ş, otolog prostat�k as�t fosfataz yüklenm�ş dentr�t�k hücre �mmunoterap�s� olan 

S�puleucel-T kullanılan çalışmada metastat�k hormona refrakter prostat kanser�nde plaseboya karşın sağkalım avantajı 

göster�lm�şt�r. S�puleucel-T lökoferez �le hastaların per�fer�k kanından mononükleer hücreler�n alınması ve hedef ant�jen 

olan prostat�k as�t fosfataz ve GM-CSF ç�ft� �le �nkübasyonu esasına dayanan b�r �mmunoterap� yöntem�d�r [24]. Bu 

tedav�ler�n önem� özgül ve hafıza özell�ğ�n�n bulunmasıdır.

4.3. İmmün Check Po�nt Inh�b�törler�: İmmün denet�m noktası baskılayıcı gel�şt�r�len monoklonal ant�korlarla: En 

bel�rg�n Sonuçlar �mmün denet�m noktalarından s�totoks�k T lenfos�t �l�şk�l� prote�n 4 (CTLA-4) ve programlı hücre ölüm 

prote�n� 1 (PD-1) ve onun l�gandı PD-L1’ � baskılamak amacıyla gel�şt�r�len monoklonal ant�korlarla sağlanmıştır. Burada 

amaç �mmün denet�m noktalarının baskılanması suret�yle T hücre akt�vasyonun devamlılığını ve tümöre karşı �mmün yanıtın 

etk�n b�r şek�lde ortaya çıkmasını sağlamaktır[6,25]. Ant� CTLA-4 melanom tedav�s�nde önem kazanmıştır.

4.4. Tümör Ant�jenler�ne Karşı Gel�şt�r�len Özgül Ant�korlara Toks�nler Bağlanarak Konağın Bağışıklık 

S�stem�n�n Uyarılması: Meme kanser�nde aşırı m�ktarda eksprese olan Her2/neu onkogen�ne karşı oluşan ant�kor tedav� 

amacıyla kullanılmaktadır [26].
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Şek�l 2: Kanser �mmün s�klusu [21].



hücre t�pler�n�n �nfiltrasyonunu artıran s�tok�nler�n (IL-6, IL-10 ve TGF-beta sekresyonunun artması; IL-2 tüket�m�) 

man�pülasyonu yoluyla �mmün toleran b�r m�kroçevrey� teşv�k edeb�l�r. Buradak� hücreler daha sonra tümör ant�jenler�n� 

tanıyan CD4+ ve CD8+ T lenfos�tler�n prol�ferasyonunu akt�f olarak baskılayab�l�r [15,16]. Tümörler, per�fer�k T hücres� 
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düzenleyeb�l�r [17]. Önceler� hücre bölünmes� ve büyümes�nde saf hızlandırıcı olarak görülen b�r çok onkojen�k hücre s�nyal 

yollarının artık �mmünoloj�k kaçış aracıları olduğu anlaşılmıştır. Örneğ�n, gastro�ntest�nal stromal tümörlerde yapısal KIT 
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ekspresyonuna yol açar; bu da, CD8+ T hücres�ne bağlı b�r KIT �nh�b�törü olan �mat�n�b �le ters�ne çevr�leb�l�r[18]. Beta-

caten�n/Wnt s�nyal�ne sah�p melanomlar dendr�t�k hücre aracılı ant�jen sunumunu �nh�be eder [19].

3. Kanser İmmün S�klusu

Kanser gel�ş�m�n� önlemek �ç�n bağışıklık s�stem� kanser 

�mmun�te s�klusu adı ver�len ve 7 öneml� basamaktan oluşan b�r 

döngüyü gerçekleşt�r�r [21].

Kanserl� hastada etk�n hücresel �mmun yanıtın oluşab�lmes� 

�ç�n �mmun s�stem �çer�s�nde yer alan üç temel unsurun, yan�, ant�jen 

sunan hücren�n, yardımcı (CD4) T-lenfos�t�n, s�totoks�k (CD8) T-
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sağlamaktadır [21].
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pept�dle yer değ�şt�r�r ve CD4+ (yardımcı) T hücreler� �le b�rleşecek şek�lde hücre yüzey�ne ulaştırılır. 
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4.1. Aşılar: Akt�f �mmünoterap�. HBV ve HPV �le aşılamak suret�yle karac�ğer kanser� ve serv�ks kanser oluşumunu 

engellemey� hedefler [22]. BCG aşısı mesane kanser�nde kemoterp�ye alternat�f olarak �mmün s�tem nonspesfik olarak akt�f 
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S�puleucel-T kullanılan çalışmada metastat�k hormona refrakter prostat kanser�nde plaseboya karşın sağkalım avantajı 

göster�lm�şt�r. S�puleucel-T lökoferez �le hastaların per�fer�k kanından mononükleer hücreler�n alınması ve hedef ant�jen 

olan prostat�k as�t fosfataz ve GM-CSF ç�ft� �le �nkübasyonu esasına dayanan b�r �mmunoterap� yöntem�d�r [24]. Bu 

tedav�ler�n önem� özgül ve hafıza özell�ğ�n�n bulunmasıdır.

4.3. İmmün Check Po�nt Inh�b�törler�: İmmün denet�m noktası baskılayıcı gel�şt�r�len monoklonal ant�korlarla: En 

bel�rg�n Sonuçlar �mmün denet�m noktalarından s�totoks�k T lenfos�t �l�şk�l� prote�n 4 (CTLA-4) ve programlı hücre ölüm 

prote�n� 1 (PD-1) ve onun l�gandı PD-L1’ � baskılamak amacıyla gel�şt�r�len monoklonal ant�korlarla sağlanmıştır. Burada 

amaç �mmün denet�m noktalarının baskılanması suret�yle T hücre akt�vasyonun devamlılığını ve tümöre karşı �mmün yanıtın 

etk�n b�r şek�lde ortaya çıkmasını sağlamaktır[6,25]. Ant� CTLA-4 melanom tedav�s�nde önem kazanmıştır.

4.4. Tümör Ant�jenler�ne Karşı Gel�şt�r�len Özgül Ant�korlara Toks�nler Bağlanarak Konağın Bağışıklık 

S�stem�n�n Uyarılması: Meme kanser�nde aşırı m�ktarda eksprese olan Her2/neu onkogen�ne karşı oluşan ant�kor tedav� 

amacıyla kullanılmaktadır [26].
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4.5. Adopt�f Immünoterap�: B�rçok metastat�k kanserde denenm�ş olup, hastanın kend� bağışıklık s�stem�n� 

güçlend�ren ve spes�fik tümör hücres� öldürülmes�ne yol açab�len yen�l�kç� b�r tedav� yaklaşımıdır. B�rey�n kanından veya 

tümör çevres�nden elde ed�len T lenfos�tler�n büyüme faktörler� �le muamele ed�lerek artırılmasından sonra hastaya tekrar 

ver�lmes�d�r. Böylel�kle tümöre özgül s�totoks�k T lenfos�tler�n tümör hücreler�n� tanıyarak yok etmeler� hedeflen�r [27].

4.6. IL-12 g�b� S�tok�n Tedav�ler�: B7 g�b� kost�mülatör tedav�ler�, T reg aşıları.

Tümörü ortadan kaldırmaya yönel�k �mmünoterap� yaklaşımında burada bahsed�lemeyen pek çok yen� yöntem 

gel�şt�r�lmekte ve yayınlanmaya devam etmekted�r. 
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4.5. Adopt�f Immünoterap�: B�rçok metastat�k kanserde denenm�ş olup, hastanın kend� bağışıklık s�stem�n� 
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ÖZET 

Kanser tüm dünyada en sık �k�nc� ölüm neden�d�r. Kanser tanısı almak hastaların tüm hayatını etk�leyen travmat�k b�r 

süreçt�r. Hastalar bununla b�rl�kte kanser�n lokal ve s�stem�k b�r çok etk�s�yle karşı karşıya kalmaktadırlar. Hayat� b�r organ 

yakınında ya da komşuluğunda lokal�ze olan tümörün büyümes�yle tıkanma, kanama, perforasyon ya da organ 

d�sfonks�yonları g�b� kl�n�k bulgular ortaya çıkab�lmekted�r. İntrakran�al yer tutan her türlü neoplast�k gel�ş�m artan kafa �ç� 

basıncına ve buna bağlı semptomlara, tuttuğu alana göre nöroloj�k bulgulara neden olab�lmekted�r. Endokr�n bezlerden 

kaynaklanan tümörler �se üret�len hormonun aşırı artışına bağlı çok çeş�tl� bulgular vereb�lmekted�r. Bu süreçte b�r çok 

paraneoplast�k sendrom da kl�n�ğe eşl�k edeb�lmekted�r. Paraneoplast�k sendromlar kanser�n metastazından farklı olarak 

gel�şen ve bazen de kanser�n �lk bulgusu olarak erken tanıya neden olab�len endokr�n, nöroloj�k, hematoloj�k, dermatoloj�k, 

metabol�k Sonuçlara neden olmaktadır.

Anahtar kel�meler: tümör, lokal etk�, paraneoplast�k sendrom

ABSTRACT

Cancer �s the second most common cause of death worldw�de. D�agnos�ng cancer �s a traumat�c process a�ect�ng the 

l�ves of pat�ents. Pat�ents, however, face many local and system�c e�ects of cancer. A tumor that �s local�zed near or near a 

v�tal organ may cause cl�n�cal s�gns such as obstruct�on, bleed�ng, perforat�on or organ dysfunct�ons. Any neoplast�c 

development �nvolv�ng �ntracran�al space may lead to �ncreased �ntracran�al pressure and related symptoms and 

neurolog�cal find�ngs accord�ng to the area �t holds. Tumors from endocr�ne glands can g�ve a w�de var�ety of find�ngs due to 

excess�ve product�on of hormones. In th�s process, many paraneoplast�c syndromes may accompany the cl�n�c. 

Paraneoplast�c syndromes cause endocr�ne, neurolog�cal, hematolog�cal, dermatolog�cal, metabol�c results wh�ch may 

develop as d��erent from the metastas�s of cancer and somet�mes cause an early d�agnos�s as the first s�gn of cancer.
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1. G�r�ş

Kanser, kalp hastalıklarından sonra en sık �k�nc� ölüm neden�d�r. Kanser tanısı almak, hasta �ç�n tüm hayatını etk�leyen 

oldukça travmat�k b�r süreçt�r. Erken evrede tanı alan hastalar �ç�n b�le bu durum çok sarsıcı olab�l�r. Bunun yanında hastalar 

tümörün lokal ve s�stem�k çok çeş�tl� semptom ve bulgularıyla karşı karşıya kalmaktadır. Tümörün yerleşt�ğ� alanla �lg�l� 

b�rçok lokal etk�ler�n yanında tümörün salgıladığı b�r takım pept�d yapılı maddelere bağlı paraneoplast�k sendromlar 

gel�şeb�lmekted�r. Ayrıca tümörün metastazlarına bağlı gel�şen çok farklı kl�n�k durumlar da hastayı etk�lemekted�r.

2. Tümörün Lokal Etk�ler�

B�r tümörün lokal etk�ler� tümör hayat� açıdan öneml� b�r lokal�zasyonda büyümeye başladıkça görülür. Tümörün 

yerleş�m yer�ne göre lokal etk�ler değ�şeb�l�r.

İntrakran�al tümörler lokal�zasyona göre çok çeş�tl� nöroloj�k semptomlarla karşımıza gel�rken, ödem ve k�tle etk�s�yle 

kafa �ç� basınç artışına ve dolayısıyla baş ağrısı, bulantı-kusma �le başlayan kafa �ç� basınç artış sendromu (KİBAS)’na neden 

olab�l�rler.
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Y�ne �ntrakran�al tümörlerden h�pofiz adenomları �se endokr�n b�r hastalık olarak büyürken ger� kalan h�pofiz alanlarını 

tahr�p edeb�l�r. Böylel�kle salgıladığı hormonun artışına bağlı semptom ve bulgulara veya h�pofizer yetmezl�ğe sebep 

olab�l�r. Gastro�ntest�nal s�stem tümörler�; bağırsak obstrüks�yonu, perforasyon, ülser ya da kanamaya neden olab�l�r.

Tümör bağırsak, trakea, üreter g�b� lümenl� organları tıkayarak fonks�yonlarını bozar ve tıkanma ya da yetmezl�k 

bel�rt�ler� ortaya çıkab�l�r.

3. Tümörün Hormonal Etk�ler�

Endokr�n bezlerden kaynaklanan tümörler hormon düzeyler�n� yükselteb�l�r. Bu durum ben�gn ya da �y� d�ferans�ye 

tümörlerde mal�gn tümörlere göre daha sık görülür. Yükselen hormona göre semptom ve bulgular ortaya çıkar. Çoğunluğu 

nöroendokr�n tümörler olup, en öneml�ler� �nsül�noma, VIPoma, glukagonoma, gastr�noma, somatostat�nomadır. 

İnsül�noma pankreasın beta adacık hücreler�nden kaynaklanır ve açlık h�pogl�sem�s� �le nörogl�kopen�k semptomlar 

görülür. Postprand�al h�pogl�sem� �se bazı hastalarda tek bulgu olab�l�r [1].

VIPomada vasoakt�f �ntest�nal pept�d salınımı artmıştır. Pankreat�k kolera olarak adlandırılır; sulu d�yare, h�pokalem�, 

h�poklorh�dr� ya da aklorh�dr� sendromudur [2, 3].

Glukagonoma �se mult�ple endokr�n neoplaz� t�p 1(MEN 1) �le �l�şk�l� olab�l�r. Pankreasın alfa hücreler�nden kaynaklanır. 

Kl�n�k non spes�fik olup, k�lo kaybı, kron�k �shal, nekrol�t�k m�gratuar er�tem (yaklaşık % 70’�nde ), glukoz �ntoleransı, 

nörops�kyatr�k semptomlar, venöz tromboz görüleb�l�r [4].

Gastr�noma, gastr�k as�t h�persekresyonu �le karakter�ze olup Zoll�nger-Ell�son Sendromu (ZES) olarak adlandırılır. 

Duodenal ya da pankreat�k kaynaklı olab�l�r. Hastaların % 20-30’u MEN 1 �le �l�şk�l� olab�l�r. Pept�k ülserler, d�yare, kanama, 

perforasyon g�b� as�t h�persekresyonuna a�t kompl�kasyonlar görüleb�l�r [5].

Somatostat�noma nad�r görülen, pankreasın D hücre kaynaklı nöroendokr�n tümörüdür. Hastaların % 35-45’� MEN 1 ya 

da d�ğer a�lesel sendromlarla b�rl�kte görüleb�l�r. Çoğu mal�gnd�r. Artan somatostat�n sev�yes�ne bağlı k�lo kaybı ve 

lokal�zasyondan bağımsız karın ağrısı görüleb�l�r [6]. 

4. Paraneoplast�k Sendromlar

Neoplast�k hücreler, ürett�kler� çeş�tl� ürünlerle hormonal, hematoloj�k, dermatoloj�k, romatoloj�k, renal ve nöroloj�k 

Sonuçlara neden olab�l�rler.

Paraneoplast�k sendromlar (PNS), d�rek olarak tümörün lokal etk�s�yle ya da metastazlarıyla �l�şk�l� değ�ld�r. Bazen 

tümörün en erken kl�n�k bel�rt�s� olab�l�r ve uzak metastazı takl�t edeb�l�r.

Küçük hücrel� akc�ğer kars�nomu ve kars�no�dler g�b� nöroendokr�n kaynaklı tümörler çok çeş�tl� pept�d hormon ve 

ant�korlar üret�rler ve bu tümörlerde PNS’lar sık gözleneb�l�r.

Sık görülen PNS’lar

 Endokr�n sendromlar

  H�perkalsem�,

  Uygunsuz ADH sendromu, 

  Cush�ng sendromu,

  H�pogl�sem�,

 Hematoloj�k sendromlar

  Er�tros�toz 

  Granülos�toz

  Trombos�toz

  Eoz�nofil�

  Trombofleb�tler ve der�n ven trombozları

 Nöroloj�k sendromlar

  Ensefalomyel�t ve fokal ensefal�tler

  Serebellar dejenerasyon

  Opsoklonus-myoklonus sendromu

  Sp�nal kord sendromları

  St��-person sendromu

  Dorsal kök gangl�onopat�ler�

  Per�feral nöropat�ler

  Lambert-Eaton sendromu

  Myasten�a grav�s

  Akut nekrot�zan myopat�

  V�zual sendromlar

 Dermatoloj�k sendromlar

  Akantoz�s n�gr�kans

  Büllöz pemfigo�d

  H�perkeratoz�s

  İkt�yos�z

 Romatoloj�k sendromlar

  H�pertrofik osteoartropat�

  Romato�d artr�t

  Vaskül�tler

  Pol�myoz�t-dermatomyoz�t

  Sjögren sendromu

  Am�l�odoz

  S�stem�k lupus er�tamatoz�s

  Skleroderma

  Sarko�doz 

 Renal sendromlar

  Nefrot�k sendrom

  Membranöz glomerulonefr�t

  M�n�mal change glomerulonefr�t

4.1. Endokr�n Sendromlar

H�perkalsem�:  Kanserl� hastaların yaklaşık % 20’s�nde h�perkalsem� görüleb�l�r. En sık nedenler� akc�ğer, baş-boyun, 

der�, özefagus, meme ve gen�toür�ner kanserler �le mult�ple myeloma ve lenfomalardır. Paraneoplast�k h�perkalsem�n�n en 

sık neden� aşırı salınan parathormon-releated prote�n (PTHrP)’d�r. PTHrP, yapısal olarak PTH reseptörüne bağlanır ve 

h�perparat�ro�d� �le benzer b�yok�myasal Sonuçlara neden olur [7].

H�perkalsem�ye neden olan faktörlerden d�ğer� de 1,25 d�h�drox� D v�tam�n�n�n aşırı üret�m�d�r. Granülomatöz 

hastalıklardak� h�perkalsem�de olduğu g�b� lenfomalarda da artan akt�f D v�tam�n� bağırsaktan kals�yum em�l�m�n� artırır. 

Y�ne osteol�t�k s�tok�nler�n ve �nflamatuar med�atörler�n tümör aracılı üret�m� de h�perkalsem�ye neden olab�l�r.

Kals�yum sev�yeler� 14 mg/dL’ y� aştığında hastalarda hals�zl�k, mental durum değ�ş�kl�ğ�, deh�dratasyon ve 

nefrol�tyaz�s semptomları görüleb�l�r.

Uygunsuz ADH sendromu: Ant�d�üret�k hormon (ADH), normalde poster�or p�tu�ter glanddan salınır. Ektop�k ADH 

salınımı �se çoğunlukla küçük hücrel� akc�ğer kars�nomunda görülen b�r durumdur ve paraneoplast�k olarak uygunsuz ADH 
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Y�ne �ntrakran�al tümörlerden h�pofiz adenomları �se endokr�n b�r hastalık olarak büyürken ger� kalan h�pofiz alanlarını 

tahr�p edeb�l�r. Böylel�kle salgıladığı hormonun artışına bağlı semptom ve bulgulara veya h�pofizer yetmezl�ğe sebep 

olab�l�r. Gastro�ntest�nal s�stem tümörler�; bağırsak obstrüks�yonu, perforasyon, ülser ya da kanamaya neden olab�l�r.

Tümör bağırsak, trakea, üreter g�b� lümenl� organları tıkayarak fonks�yonlarını bozar ve tıkanma ya da yetmezl�k 

bel�rt�ler� ortaya çıkab�l�r.

3. Tümörün Hormonal Etk�ler�

Endokr�n bezlerden kaynaklanan tümörler hormon düzeyler�n� yükselteb�l�r. Bu durum ben�gn ya da �y� d�ferans�ye 

tümörlerde mal�gn tümörlere göre daha sık görülür. Yükselen hormona göre semptom ve bulgular ortaya çıkar. Çoğunluğu 

nöroendokr�n tümörler olup, en öneml�ler� �nsül�noma, VIPoma, glukagonoma, gastr�noma, somatostat�nomadır. 

İnsül�noma pankreasın beta adacık hücreler�nden kaynaklanır ve açlık h�pogl�sem�s� �le nörogl�kopen�k semptomlar 

görülür. Postprand�al h�pogl�sem� �se bazı hastalarda tek bulgu olab�l�r [1].

VIPomada vasoakt�f �ntest�nal pept�d salınımı artmıştır. Pankreat�k kolera olarak adlandırılır; sulu d�yare, h�pokalem�, 

h�poklorh�dr� ya da aklorh�dr� sendromudur [2, 3].

Glukagonoma �se mult�ple endokr�n neoplaz� t�p 1(MEN 1) �le �l�şk�l� olab�l�r. Pankreasın alfa hücreler�nden kaynaklanır. 

Kl�n�k non spes�fik olup, k�lo kaybı, kron�k �shal, nekrol�t�k m�gratuar er�tem (yaklaşık % 70’�nde ), glukoz �ntoleransı, 

nörops�kyatr�k semptomlar, venöz tromboz görüleb�l�r [4].

Gastr�noma, gastr�k as�t h�persekresyonu �le karakter�ze olup Zoll�nger-Ell�son Sendromu (ZES) olarak adlandırılır. 

Duodenal ya da pankreat�k kaynaklı olab�l�r. Hastaların % 20-30’u MEN 1 �le �l�şk�l� olab�l�r. Pept�k ülserler, d�yare, kanama, 

perforasyon g�b� as�t h�persekresyonuna a�t kompl�kasyonlar görüleb�l�r [5].

Somatostat�noma nad�r görülen, pankreasın D hücre kaynaklı nöroendokr�n tümörüdür. Hastaların % 35-45’� MEN 1 ya 

da d�ğer a�lesel sendromlarla b�rl�kte görüleb�l�r. Çoğu mal�gnd�r. Artan somatostat�n sev�yes�ne bağlı k�lo kaybı ve 

lokal�zasyondan bağımsız karın ağrısı görüleb�l�r [6]. 

4. Paraneoplast�k Sendromlar

Neoplast�k hücreler, ürett�kler� çeş�tl� ürünlerle hormonal, hematoloj�k, dermatoloj�k, romatoloj�k, renal ve nöroloj�k 

Sonuçlara neden olab�l�rler.

Paraneoplast�k sendromlar (PNS), d�rek olarak tümörün lokal etk�s�yle ya da metastazlarıyla �l�şk�l� değ�ld�r. Bazen 

tümörün en erken kl�n�k bel�rt�s� olab�l�r ve uzak metastazı takl�t edeb�l�r.

Küçük hücrel� akc�ğer kars�nomu ve kars�no�dler g�b� nöroendokr�n kaynaklı tümörler çok çeş�tl� pept�d hormon ve 

ant�korlar üret�rler ve bu tümörlerde PNS’lar sık gözleneb�l�r.

Sık görülen PNS’lar

 Endokr�n sendromlar

  H�perkalsem�,

  Uygunsuz ADH sendromu, 

  Cush�ng sendromu,

  H�pogl�sem�,

 Hematoloj�k sendromlar

  Er�tros�toz 

  Granülos�toz

  Trombos�toz

  Eoz�nofil�

  Trombofleb�tler ve der�n ven trombozları

 Nöroloj�k sendromlar

  Ensefalomyel�t ve fokal ensefal�tler

  Serebellar dejenerasyon

  Opsoklonus-myoklonus sendromu

  Sp�nal kord sendromları

  St��-person sendromu

  Dorsal kök gangl�onopat�ler�

  Per�feral nöropat�ler

  Lambert-Eaton sendromu

  Myasten�a grav�s

  Akut nekrot�zan myopat�

  V�zual sendromlar

 Dermatoloj�k sendromlar

  Akantoz�s n�gr�kans

  Büllöz pemfigo�d

  H�perkeratoz�s

  İkt�yos�z

 Romatoloj�k sendromlar

  H�pertrofik osteoartropat�

  Romato�d artr�t

  Vaskül�tler

  Pol�myoz�t-dermatomyoz�t

  Sjögren sendromu

  Am�l�odoz

  S�stem�k lupus er�tamatoz�s

  Skleroderma

  Sarko�doz 

 Renal sendromlar

  Nefrot�k sendrom

  Membranöz glomerulonefr�t

  M�n�mal change glomerulonefr�t

4.1. Endokr�n Sendromlar

H�perkalsem�:  Kanserl� hastaların yaklaşık % 20’s�nde h�perkalsem� görüleb�l�r. En sık nedenler� akc�ğer, baş-boyun, 

der�, özefagus, meme ve gen�toür�ner kanserler �le mult�ple myeloma ve lenfomalardır. Paraneoplast�k h�perkalsem�n�n en 

sık neden� aşırı salınan parathormon-releated prote�n (PTHrP)’d�r. PTHrP, yapısal olarak PTH reseptörüne bağlanır ve 

h�perparat�ro�d� �le benzer b�yok�myasal Sonuçlara neden olur [7].

H�perkalsem�ye neden olan faktörlerden d�ğer� de 1,25 d�h�drox� D v�tam�n�n�n aşırı üret�m�d�r. Granülomatöz 

hastalıklardak� h�perkalsem�de olduğu g�b� lenfomalarda da artan akt�f D v�tam�n� bağırsaktan kals�yum em�l�m�n� artırır. 

Y�ne osteol�t�k s�tok�nler�n ve �nflamatuar med�atörler�n tümör aracılı üret�m� de h�perkalsem�ye neden olab�l�r.

Kals�yum sev�yeler� 14 mg/dL’ y� aştığında hastalarda hals�zl�k, mental durum değ�ş�kl�ğ�, deh�dratasyon ve 

nefrol�tyaz�s semptomları görüleb�l�r.

Uygunsuz ADH sendromu: Ant�d�üret�k hormon (ADH), normalde poster�or p�tu�ter glanddan salınır. Ektop�k ADH 

salınımı �se çoğunlukla küçük hücrel� akc�ğer kars�nomunda görülen b�r durumdur ve paraneoplast�k olarak uygunsuz ADH 
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sendromuna neden olur [8]. D�ğer akc�ğer kanserler�n�n �ntrakran�al metastazlarında, baş-boyun kanserler�nde, gen�to-

ür�ner, gastro�ntest�nal ve over kanserler�nde de görüleb�l�r. Tümörler dışında santral s�n�r s�stem�ne travma, enfeks�yon ya 

da �laçlar da uygunsuz ADH sendromuna neden olab�l�r. H�ponatrem�, azalmış plazma osmolal�tes� �le uygunsuz olarak 

normal ya da artmış �drar osmolal�tes� tesb�t ed�l�r. Hastalar genell�kle asemptomat�k olup, b�yok�mya test�nde h�ponatrem� 

görülmes�yle ortaya çıkab�l�r. Semptomları �se genell�kle güçsüzlük, letarj�, bulantı, konfüzyon, mental fonks�yonların 

baskılanmsı ya da nöbet olab�l�r.

Cush�ng sendromu: Cush�ng sendromunun yaklaşık % 10-20’s�nde ektop�k ACTH üret�m� vardır. Ektop�k ACTH üret�m� 

çoğunlukla nöroendokr�n kaynaklı tümörelerde sıktır. Küçük hücrel� akc�ğer kars�nomu en sık sebepler�nden olup, bronş�al 

ve t�m�k kars�no�dler, adacık hücre tümörler�, feokromas�tomalarda da görüleb�l�r [9, 10]. Nad�ren kortr�kotrop�n releas�ng 

hormon pankreat�k adacık hücre tümörler�nden, küçük hücrel� akc�ğer kars�nomundan, medüller t�ro�d kanser�, kars�no�d 

tümörler ve prostat kars�nomundan salınab�l�r. H�perkort�zol�zm bulguları gel�şmekle b�rl�kte bu hastalarda santral obez�te 

yer�ne kaşeks� görüleb�l�r. Ayrıca sıvı retans�yonu, h�pertans�yon, h�pokalem�, metabol�k alkaloz, glukoz �ntoleransı da 

bulgular arasındadır.

H�pogl�sem�: İnsül�n l�ke growth faktör t�p II (IGF-II) prekürsörü bazı tümörlerden aşırı salınab�l�r. IGF-II, �nsül�n 

reseptörüne zayıf bağlanmakla b�rl�kte IGF-I reseptörüne daha güçlü bağlanır ve �nsül�n benzer� etk�nl�k ortaya çıkarır. 

Mezanş�mal tümörler, hemanj�oper�s�toma, hepatosellüler kars�nom, adrenal kars�nomlar ve büyük tümörler aşırı IGF-II 

prekürsör üret�m� yapab�l�rler. Wh�pple tr�adı tanıda kullanılır (1. H�pogl�sem� semptomlarının olması, 2. Semptomlar ortaya 

çıktığında h�pogl�sem�n�n laboratuvarda göster�lmes�, 3. Plazma glukoz sev�yes� yükseld�ğ�nde bu semptomların 

hafiflemes�). Hastalarda çoğunlukla h�pogl�sem� ve bunun sebep olduğu açlık görülür.

4.2. Hematoloj�k Sendromlar

Er�tros�toz: Tümörlerden ektop�k er�tropoet�n�n (EPO) salınımı paraneoplast�k er�tros�toza neden olur. Renal hücrel� 

kars�nom, hepatoma, serebellar hemanj�oblastomada görüleb�l�r [11, 12, 13]. 

Hastalarda hematokr�tte yükselme (erkekte > % 52, kadında > % 48) ve buna bağlı baş ağrısı, yüzlerde pletore, 

kulaklarda çınlama, banyo sonrası kaşıntı g�b� h�perv�skoz�te semptomları ortaya çıkab�l�r.

Granülos�toz: Sol�d tümörlü hastaların yaklaşık % 30’unda granülos�toz olab�l�r (granülos�t > 8.000). Bu durum 

çoğunlukla enfeks�yon, tümör nekrozu ya da glukokort�ko�d kullanımı g�b� paraneoplast�k olmayan sebeplere bağlıdır. 

Akc�ğer, over, mesane kars�nomlarında G-CSF (granulocyte colony st�mulat�ng factor), GM-CSF (granulocyte-

macrophage colony st�mulat�ng factor) ya da �nterlök�n-6 (IL-6) salınımına bağlı olab�l�r [14].

Trombos�toz: Kanser tanısı alan hastaların yaklaşık % 35’�nde trombos�toz (trombos�t > 400.000) görüleb�l�r. IL-6 

paraneoplast�k trombos�tozun etyoloj�s�nde yer almaktadır. Megakaryos�t prol�ferasyonuna neden olan trombopo�et�n de 

d�ğer b�r etkend�r. Ancak b�rçok hastada trombos�tozun etyoloj�s� net değ�ld�r. Akc�ğer, gastro�ntest�nal, meme, 

endometr�um, over kanser�nde görüleb�l�r.

Eoz�nofil�: Kanser hastalarında yaklaşık % 1 c�varında görülür. Lösem� ve lenfomalarda �nterlök�n-5 (IL-5) 

akt�vasyonuyla olmaktadır. Ayrıca akc�ğer, serv�kal, gastro�ntest�nal, renal ve meme kanserler�nde de görüleb�l�r [15]. 

Trombofleb�tler ve der�n ven trombozları: Der�n ven trombozları ve pulmoner embol� kanser seyr�nde sık görüleb�len 

durumlardır (yaklaşık % 15). M�gratuar ya da tekrarlayan trombofleb�tler kanser�n �lk bulgusu da olab�l�r. Ancak kanser 

hastalarında �mmob�l�zasyonun fazla olması, tümörün kan akımını yavaşlatması ya da tıkaması, �ntravenöz kateter olması, 

kemoterap�ler�n damar duvarında hasara neden olab�lmes� g�b� nedenlere bağlı olarak tromboza eğ�l�m vardır. Tümör 

hücreler�nden prokoagülan ya da s�tok�nler�n salınımı da trombozu tet�klemekted�r. Bu hastalarda tromboz proflaks�s� de 

sağkalımı etk�leyen öneml� faktörlerdend�r [16, 17]. 

4.3. Nöroloj�k Sendromlar

Kanser tanısı alan hastaların yaklaşık % 60’ında çeş�tl� nedenlere bağlı nöroloj�k semptomlar olab�l�r. Metastaz, 

koagülopat�, �nme, metabol�k ve beslenmeyle �l�şk�l� durumlar, enfeks�yonlar ya da tedav� �l�şk�l� yan etk�ler bu 

nedenlerdend�r. Paraneoplast�k nöroloj�k sendromlar �se tüm kanser hastalarının yaklaşık % 1’�nde görüleb�l�r. Küçük 

hücrel� akc�ğer kanser� ve t�moma sık görüldüğü hastalık grubudur. Patogenezde sıklıkla tümörden salınan onkonöronal 

ant�jenler�n uyardığı �mmün yanıt yer almaktadır.

Ensefalomyel�t ve fokal ensefal�tler: Ensefalomyel�t, bey�n, bey�n sapı, serebellum ve sp�nal kordda �nflamatuar b�r 

proçes� tar�flemekted�r. Tutulum alanına göre semptomlar ortaya çıkar. Dorsal kök gangl�on tutulumu ve otonom�k 

d�sfonks�yonlar b�le olab�l�r. En sık küçük hücrel� akc�ğer kanser�nde görülür. Genell�kle serum ve bey�n om�r�l�k sıvısı 

(BOS)’nda ant�-Hu ant�koru tesb�t ed�leb�l�r. Daha nad�r olarak ant�-CRMP5 ant�korları da görüleb�l�r [18].

Serebellar dejenerasyon: Genell�kle baş dönmes�, bulanık ya da ç�ft görme g�b� semptomlar olab�l�r. D�zartr�, d�sfaj� 

ve ataks�ye kadar �lerleyeb�l�r. Sıklıkla küçük hücrel� akc�ğer kanser�, meme ve over kanser� �le Hodgk�n lenfomada olab�l�r. 

Ant�-Yo (PCA1) ant�koru meme ve j�nekoloj�k kanserlerdek� serebellar dejenerasyon �le �l�şk�l� olab�l�r [19].

Opsoklonus-myoklonus sendromu: Opsoklonus �stems�z anormal göz hareketler� �le karakter�ze olup, sıklıkla 

myoklonus ve ataks� �le b�rl�kted�r. Myoklonus �se musküler kontraks�yon ya da �nh�b�syonların neden olduğu şok benzer� 

�stems�z hareketlerle karakter�zed�r. Opsoklonus-myoklonus �d�yopat�k ya da kanser �l�şk�l� olab�l�r. Paraneoplast�k 

opsoklonus-myoklonus genell�kle er�şk�nde akc�ğer ya da meme kanser� �le çocuklarda �se nöroblastom �le �l�şk�l�d�r. [20, 

21]. Hastaların az b�r kısmında ant�-R� ant�korları tesb�t ed�leb�l�r.

Sp�nal kord sendromları: Son zamanlarda görülme sıklığı azalan sendromlardandır. Üst ya da alt motor nöron 

d�sfonks�yonları veya her �k�s� b�rden görüleb�l�r. Am�yotrofik lateral skleroz�se benzer. 

St��-person sendromu: İş�tsel, sensör�nöral ya da emosyonel uyaranlarla tet�klenen progres�f kas r�j�d�tes�, sertl�k ve 

ağrılı spazmlarla karakter�zed�r. Genelde vücudun alt kısmı ve alt ekstrem�teler etk�len�r. Bazen sadece b�r ekstrem�te 

etk�len�r (st��-l�mb sendromu). Küçük hücrel� akc�ğer kanser� ve meme kanser�nde amfifis�n ant�korlarının (GAD ant�korları) 

göster�lmes� paraneoplast�k sendroma �şaret eder [22, 23]. 

Dorsal kök gangl�onopat�ler�: S�metr�k ya da as�metr�k duyusal defis�tlerle, ağrılı d�sestez�ler, reflekslerde azalma ya 

da kaybolma ve rad�küler ağrılarla karakter�zed�r. Küçük hücrel� akc�ğer kanser�nde görülür, ant�-Hu ant�korları �le �l�şk�l�d�r 

[24]. 

Per�feral nöropat�ler: Genell�kle aksonal dejenerasyon ya da b�l�nmeyen b�r nedenle sensör�motor defis�t 

gel�şmes�yle oluşur. Ant�-CRMP5 ve ant�-Hu ant�korları görüleb�l�r.

Lambert-Eaton sendromu: Nöromuskuler aralığın etk�lend�ğ�, kas güçsüzlüğü �le g�den b�r sendromdur. Küçük 

hücrel� akc�ğer kars�nomunda görüleb�l�r. Pres�napt�k aralıkta aset�lkol�n eks�kl�ğ� semptomlara neden olur [25, 26].

Myasten�a grav�s: Nöromuskuler aralıkta posts�napt�k alanda gel�şen T hücre aracılı oto�mmun b�r sendromdur. 

Aset�lkol�n reseptörler�ne karşı gel�şen ant�korlar sonucu oküler, ekstrem�te ve solunum kaslarında güçsüzlük gel�ş�r [27, 

28]. Sıklıkla t�moma �le b�rl�kte görülür.

Akut nekrot�zan myelopat�: Bu hastalarda ekstrem�teler, boyun, far�ngeal, solunumsal bazen de kard�yak kaslarda 

hızlı �lerleyen kas güçsüzlüğü görülür [29].

V�zual sendromlar: Ret�na, üvea ya da opt�k s�n�rde gel�şen patoloj�lerle �l�şk�l�d�r. Sıklıkla küçük hücrel� akc�ğer 

kanser�nde görülür [30]. 

4.4. Dermatoloj�k Sendromlar 

Akantoz�s n�gr�kans: Der�n�n katlantı bölgeler�nde görüleb�len, kad�fems�, h�perp�gmente lezyonlardır. Paraneo-

plast�k olduğunda v�sseral mal�gnens�lerle �l�şk�l� olab�l�r. Genell�kle obez�te ve h�per�nsül�zmde görülür. Büllöz pemfigo�d, 

h�perkeratoz�s, �kt�yos�z g�b� b�rçok dermatoloj�k bulgular paraneoplast�k olab�l�r [31].

4.5. Romatoloj�k Sendromlar

H�pertrofik osteoartropat�: H�pertrofik osteoartropat�, akc�ğer kanser� (sıklıkla adenokars�nom) ve d�ğer pulmoner 

hastalıklarla b�rl�kte olab�l�r [32]. Ekstrem�teler�n d�stal�nde c�lt ve kem�k dokusunun anormal prol�ferasyonu �le karakte-
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sendromuna neden olur [8]. D�ğer akc�ğer kanserler�n�n �ntrakran�al metastazlarında, baş-boyun kanserler�nde, gen�to-

ür�ner, gastro�ntest�nal ve over kanserler�nde de görüleb�l�r. Tümörler dışında santral s�n�r s�stem�ne travma, enfeks�yon ya 

da �laçlar da uygunsuz ADH sendromuna neden olab�l�r. H�ponatrem�, azalmış plazma osmolal�tes� �le uygunsuz olarak 

normal ya da artmış �drar osmolal�tes� tesb�t ed�l�r. Hastalar genell�kle asemptomat�k olup, b�yok�mya test�nde h�ponatrem� 

görülmes�yle ortaya çıkab�l�r. Semptomları �se genell�kle güçsüzlük, letarj�, bulantı, konfüzyon, mental fonks�yonların 

baskılanmsı ya da nöbet olab�l�r.

Cush�ng sendromu: Cush�ng sendromunun yaklaşık % 10-20’s�nde ektop�k ACTH üret�m� vardır. Ektop�k ACTH üret�m� 

çoğunlukla nöroendokr�n kaynaklı tümörelerde sıktır. Küçük hücrel� akc�ğer kars�nomu en sık sebepler�nden olup, bronş�al 

ve t�m�k kars�no�dler, adacık hücre tümörler�, feokromas�tomalarda da görüleb�l�r [9, 10]. Nad�ren kortr�kotrop�n releas�ng 

hormon pankreat�k adacık hücre tümörler�nden, küçük hücrel� akc�ğer kars�nomundan, medüller t�ro�d kanser�, kars�no�d 

tümörler ve prostat kars�nomundan salınab�l�r. H�perkort�zol�zm bulguları gel�şmekle b�rl�kte bu hastalarda santral obez�te 

yer�ne kaşeks� görüleb�l�r. Ayrıca sıvı retans�yonu, h�pertans�yon, h�pokalem�, metabol�k alkaloz, glukoz �ntoleransı da 

bulgular arasındadır.

H�pogl�sem�: İnsül�n l�ke growth faktör t�p II (IGF-II) prekürsörü bazı tümörlerden aşırı salınab�l�r. IGF-II, �nsül�n 

reseptörüne zayıf bağlanmakla b�rl�kte IGF-I reseptörüne daha güçlü bağlanır ve �nsül�n benzer� etk�nl�k ortaya çıkarır. 

Mezanş�mal tümörler, hemanj�oper�s�toma, hepatosellüler kars�nom, adrenal kars�nomlar ve büyük tümörler aşırı IGF-II 

prekürsör üret�m� yapab�l�rler. Wh�pple tr�adı tanıda kullanılır (1. H�pogl�sem� semptomlarının olması, 2. Semptomlar ortaya 

çıktığında h�pogl�sem�n�n laboratuvarda göster�lmes�, 3. Plazma glukoz sev�yes� yükseld�ğ�nde bu semptomların 

hafiflemes�). Hastalarda çoğunlukla h�pogl�sem� ve bunun sebep olduğu açlık görülür.

4.2. Hematoloj�k Sendromlar

Er�tros�toz: Tümörlerden ektop�k er�tropoet�n�n (EPO) salınımı paraneoplast�k er�tros�toza neden olur. Renal hücrel� 

kars�nom, hepatoma, serebellar hemanj�oblastomada görüleb�l�r [11, 12, 13]. 

Hastalarda hematokr�tte yükselme (erkekte > % 52, kadında > % 48) ve buna bağlı baş ağrısı, yüzlerde pletore, 

kulaklarda çınlama, banyo sonrası kaşıntı g�b� h�perv�skoz�te semptomları ortaya çıkab�l�r.

Granülos�toz: Sol�d tümörlü hastaların yaklaşık % 30’unda granülos�toz olab�l�r (granülos�t > 8.000). Bu durum 

çoğunlukla enfeks�yon, tümör nekrozu ya da glukokort�ko�d kullanımı g�b� paraneoplast�k olmayan sebeplere bağlıdır. 

Akc�ğer, over, mesane kars�nomlarında G-CSF (granulocyte colony st�mulat�ng factor), GM-CSF (granulocyte-

macrophage colony st�mulat�ng factor) ya da �nterlök�n-6 (IL-6) salınımına bağlı olab�l�r [14].

Trombos�toz: Kanser tanısı alan hastaların yaklaşık % 35’�nde trombos�toz (trombos�t > 400.000) görüleb�l�r. IL-6 

paraneoplast�k trombos�tozun etyoloj�s�nde yer almaktadır. Megakaryos�t prol�ferasyonuna neden olan trombopo�et�n de 

d�ğer b�r etkend�r. Ancak b�rçok hastada trombos�tozun etyoloj�s� net değ�ld�r. Akc�ğer, gastro�ntest�nal, meme, 

endometr�um, over kanser�nde görüleb�l�r.

Eoz�nofil�: Kanser hastalarında yaklaşık % 1 c�varında görülür. Lösem� ve lenfomalarda �nterlök�n-5 (IL-5) 

akt�vasyonuyla olmaktadır. Ayrıca akc�ğer, serv�kal, gastro�ntest�nal, renal ve meme kanserler�nde de görüleb�l�r [15]. 

Trombofleb�tler ve der�n ven trombozları: Der�n ven trombozları ve pulmoner embol� kanser seyr�nde sık görüleb�len 

durumlardır (yaklaşık % 15). M�gratuar ya da tekrarlayan trombofleb�tler kanser�n �lk bulgusu da olab�l�r. Ancak kanser 

hastalarında �mmob�l�zasyonun fazla olması, tümörün kan akımını yavaşlatması ya da tıkaması, �ntravenöz kateter olması, 

kemoterap�ler�n damar duvarında hasara neden olab�lmes� g�b� nedenlere bağlı olarak tromboza eğ�l�m vardır. Tümör 

hücreler�nden prokoagülan ya da s�tok�nler�n salınımı da trombozu tet�klemekted�r. Bu hastalarda tromboz proflaks�s� de 

sağkalımı etk�leyen öneml� faktörlerdend�r [16, 17]. 

4.3. Nöroloj�k Sendromlar

Kanser tanısı alan hastaların yaklaşık % 60’ında çeş�tl� nedenlere bağlı nöroloj�k semptomlar olab�l�r. Metastaz, 

koagülopat�, �nme, metabol�k ve beslenmeyle �l�şk�l� durumlar, enfeks�yonlar ya da tedav� �l�şk�l� yan etk�ler bu 

nedenlerdend�r. Paraneoplast�k nöroloj�k sendromlar �se tüm kanser hastalarının yaklaşık % 1’�nde görüleb�l�r. Küçük 

hücrel� akc�ğer kanser� ve t�moma sık görüldüğü hastalık grubudur. Patogenezde sıklıkla tümörden salınan onkonöronal 

ant�jenler�n uyardığı �mmün yanıt yer almaktadır.

Ensefalomyel�t ve fokal ensefal�tler: Ensefalomyel�t, bey�n, bey�n sapı, serebellum ve sp�nal kordda �nflamatuar b�r 

proçes� tar�flemekted�r. Tutulum alanına göre semptomlar ortaya çıkar. Dorsal kök gangl�on tutulumu ve otonom�k 

d�sfonks�yonlar b�le olab�l�r. En sık küçük hücrel� akc�ğer kanser�nde görülür. Genell�kle serum ve bey�n om�r�l�k sıvısı 

(BOS)’nda ant�-Hu ant�koru tesb�t ed�leb�l�r. Daha nad�r olarak ant�-CRMP5 ant�korları da görüleb�l�r [18].

Serebellar dejenerasyon: Genell�kle baş dönmes�, bulanık ya da ç�ft görme g�b� semptomlar olab�l�r. D�zartr�, d�sfaj� 

ve ataks�ye kadar �lerleyeb�l�r. Sıklıkla küçük hücrel� akc�ğer kanser�, meme ve over kanser� �le Hodgk�n lenfomada olab�l�r. 

Ant�-Yo (PCA1) ant�koru meme ve j�nekoloj�k kanserlerdek� serebellar dejenerasyon �le �l�şk�l� olab�l�r [19].

Opsoklonus-myoklonus sendromu: Opsoklonus �stems�z anormal göz hareketler� �le karakter�ze olup, sıklıkla 

myoklonus ve ataks� �le b�rl�kted�r. Myoklonus �se musküler kontraks�yon ya da �nh�b�syonların neden olduğu şok benzer� 

�stems�z hareketlerle karakter�zed�r. Opsoklonus-myoklonus �d�yopat�k ya da kanser �l�şk�l� olab�l�r. Paraneoplast�k 

opsoklonus-myoklonus genell�kle er�şk�nde akc�ğer ya da meme kanser� �le çocuklarda �se nöroblastom �le �l�şk�l�d�r. [20, 

21]. Hastaların az b�r kısmında ant�-R� ant�korları tesb�t ed�leb�l�r.

Sp�nal kord sendromları: Son zamanlarda görülme sıklığı azalan sendromlardandır. Üst ya da alt motor nöron 

d�sfonks�yonları veya her �k�s� b�rden görüleb�l�r. Am�yotrofik lateral skleroz�se benzer. 

St��-person sendromu: İş�tsel, sensör�nöral ya da emosyonel uyaranlarla tet�klenen progres�f kas r�j�d�tes�, sertl�k ve 

ağrılı spazmlarla karakter�zed�r. Genelde vücudun alt kısmı ve alt ekstrem�teler etk�len�r. Bazen sadece b�r ekstrem�te 

etk�len�r (st��-l�mb sendromu). Küçük hücrel� akc�ğer kanser� ve meme kanser�nde amfifis�n ant�korlarının (GAD ant�korları) 

göster�lmes� paraneoplast�k sendroma �şaret eder [22, 23]. 

Dorsal kök gangl�onopat�ler�: S�metr�k ya da as�metr�k duyusal defis�tlerle, ağrılı d�sestez�ler, reflekslerde azalma ya 

da kaybolma ve rad�küler ağrılarla karakter�zed�r. Küçük hücrel� akc�ğer kanser�nde görülür, ant�-Hu ant�korları �le �l�şk�l�d�r 

[24]. 

Per�feral nöropat�ler: Genell�kle aksonal dejenerasyon ya da b�l�nmeyen b�r nedenle sensör�motor defis�t 

gel�şmes�yle oluşur. Ant�-CRMP5 ve ant�-Hu ant�korları görüleb�l�r.

Lambert-Eaton sendromu: Nöromuskuler aralığın etk�lend�ğ�, kas güçsüzlüğü �le g�den b�r sendromdur. Küçük 

hücrel� akc�ğer kars�nomunda görüleb�l�r. Pres�napt�k aralıkta aset�lkol�n eks�kl�ğ� semptomlara neden olur [25, 26].

Myasten�a grav�s: Nöromuskuler aralıkta posts�napt�k alanda gel�şen T hücre aracılı oto�mmun b�r sendromdur. 

Aset�lkol�n reseptörler�ne karşı gel�şen ant�korlar sonucu oküler, ekstrem�te ve solunum kaslarında güçsüzlük gel�ş�r [27, 

28]. Sıklıkla t�moma �le b�rl�kte görülür.

Akut nekrot�zan myelopat�: Bu hastalarda ekstrem�teler, boyun, far�ngeal, solunumsal bazen de kard�yak kaslarda 

hızlı �lerleyen kas güçsüzlüğü görülür [29].

V�zual sendromlar: Ret�na, üvea ya da opt�k s�n�rde gel�şen patoloj�lerle �l�şk�l�d�r. Sıklıkla küçük hücrel� akc�ğer 

kanser�nde görülür [30]. 

4.4. Dermatoloj�k Sendromlar 

Akantoz�s n�gr�kans: Der�n�n katlantı bölgeler�nde görüleb�len, kad�fems�, h�perp�gmente lezyonlardır. Paraneo-

plast�k olduğunda v�sseral mal�gnens�lerle �l�şk�l� olab�l�r. Genell�kle obez�te ve h�per�nsül�zmde görülür. Büllöz pemfigo�d, 

h�perkeratoz�s, �kt�yos�z g�b� b�rçok dermatoloj�k bulgular paraneoplast�k olab�l�r [31].

4.5. Romatoloj�k Sendromlar

H�pertrofik osteoartropat�: H�pertrofik osteoartropat�, akc�ğer kanser� (sıklıkla adenokars�nom) ve d�ğer pulmoner 

hastalıklarla b�rl�kte olab�l�r [32]. Ekstrem�teler�n d�stal�nde c�lt ve kem�k dokusunun anormal prol�ferasyonu �le karakte-
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r�zed�r. Parmaklarda çomaklaşma, tübüler kem�k per�ostoz�s� (genell�kle �lg�l� alanın palpasyonunda ağrı eşl�k eder), büyük 

eklemlerde s�novyal efüzyonla karakter�zed�r.

Romato�d artr�t: Romato�d artr�tte orta derecede lenfoma r�sk� artmıştır [33]. 

Vaskül�tler: S�stem�k nekrot�zan vaskül�tler ha�ry cell lösem� �le b�rl�kte görüleb�l�r. Pol�arter�t�s nodoza sol�d tümörler, 

lenfo�d mal�gnens�ler ve m�yelod�splaz� �le �l�şk�l�d�r. Ayrıca c�ltte palpabl purpura ve ülserasyonlarla g�den, küçük damar 

vaskül�t� olan lökos�toklast�k vaskül�tler de b�rçok mal�gn hastalıklarla b�rl�kte olab�l�r [34, 35].

Pol�myoz�t-dermatomyoz�t: Dermatom�yaz�t ve pol�m�yoz�t proks�mal kas güçsüzlüğü ve kaslarda �nflamasyon 

bulgularıyla b�rl�kte g�den �d�yopat�k �nflamatuar m�yopat�lerd�r. Dermatomyoz�tte ve daha az sıklıkla pol�myoz�tte kanserle 

b�rl�ktel�k r�sk� vardır. Serv�ks, akc�ğer, over, pankreas, mesane ve m�de adenokars�nomlarıyla �nflamatuar m�yopat�ler 

b�rl�kte olab�l�r [36].

Sjögren sendromu: Sjögren sendromunda lenfoprol�ferat�f hastalık r�sk� artmaktadır [37]. 

S�stem�k lupus er�tamatoz�s: S�stem�k lupus er�tamatoz�sl� hastalarda başta Hodgk�n lenfoma olmak üzere b�r çok 

kanser r�sk�nde artış olmaktadır [38]. 

Skleroderma: Skleroderma, akc�ğer, karac�ğer, hematoloj�k, mesane ve d�l kanserler�nde artmış r�skle �l�şk�l�d�r [39]. 

4.6. Renal Sendromlar

Membranöz glomerulonefr�t: Yet�şk�ndek� nefrot�k sendromun en öneml� sebepler�ndend�r. Genell�kle 

�d�yopat�kt�r ancak sekonder nedenler� arasında B hepat�t�, oto�mmün hastalıklar, t�ro�d�tler, kars�nomlar ve �laçlar 

bulunmaktadır. Membranöz glomerulonefr�tler�n yaklaşık % 5-20’s� mal�gnens�lerle �l�şk�l�d�r. Prostat, akc�ğer, meme, 

mesane ya da gastro�ntest�nal s�stem tümörler� ve daha az sıklıkta kron�k lenfos�t�k lösem� g�b� hematoloj�k 

mal�gnens�lerle b�rl�kte olab�l�r [40].

M�n�mal change glomerulonefr�t: N�l hastalığı da den�r ve çocuklardak� nefrot�k sendromun en öneml� 

sebepler�ndend�r. Yet�şk�nlerde �se �laçlar, neoplazmlar, �nfeks�yonlar ya da allerj� etyoloj�de rol oynar. Neoplazmlar arasında 

özell�kle Hodgk�n lenfoma g�b� hematoloj�k mal�gnens�ler yer almaktadır [41].

Kaşeks�: Kaşeks�, vücut ağırlığının % 10’undan fazlasının �stems�z olarak kaybed�lmes�d�r [42]. Altta yatan hastalıkla 

�l�şk�l�, yağ k�tles� kaybının eşl�k ett�ğ� ya da etmed�ğ� kas k�tles� kaybı �le g�den kompleks metabol�k b�r sendrom olarak 

tanımlanmıştır [43]. Anoreks�, �nflamasyon, �nsül�n d�renc� ve kas prote�n yıkımında artış kaşeks� �le �l�şk�l�d�r. Kaşekt�k 

hastalarda anoreks�, azalmış bes�n alımı, s�stem�k �nflamasyon, sarkopen� (azalmış kas k�tles�), güçsüzlük ve hals�zl�k 

görülür. Sarkopen� b�rçok nedene bağlı olarak karşımıza çıkab�l�r. Bu nedenler arasında endokr�n, kron�k hastalıklar, 

�nflamasyon, �nsül�n d�renc�, beslenmede yeters�zl�k, bazı kanserler ve kanser tedav�ler� (özell�kle sorafen�b ve androjen 

depr�vasyon tedav�s� g�b�) olab�l�r [44, 45]. Kaşeks� �ler� evre kanserl� hastalarda kötü prognozla �l�şk�l�d�r.

5. Sonuç

Tümör, çok farklı yollarla konak üzer�nde etk� göster�r. Bu çoğu zaman lokal k�tle etk�s�ne ya da �ler� dönemlerde 

metastazlarına bağlı gel�şen, hastanın yaşam standartlarını daha da zorlaştıran b�r sürece neden olab�l�r. Paraneoplast�k 

sendromlar da özell�kle nöroendokr�n tümörler olmak üzere b�rçok tümörün seyr�nde karşılaşab�leceğ�m�z, çok çeş�tl� 

kl�n�klerle karşımıza çıkab�len durumlardır. 
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r�zed�r. Parmaklarda çomaklaşma, tübüler kem�k per�ostoz�s� (genell�kle �lg�l� alanın palpasyonunda ağrı eşl�k eder), büyük 

eklemlerde s�novyal efüzyonla karakter�zed�r.

Romato�d artr�t: Romato�d artr�tte orta derecede lenfoma r�sk� artmıştır [33]. 

Vaskül�tler: S�stem�k nekrot�zan vaskül�tler ha�ry cell lösem� �le b�rl�kte görüleb�l�r. Pol�arter�t�s nodoza sol�d tümörler, 

lenfo�d mal�gnens�ler ve m�yelod�splaz� �le �l�şk�l�d�r. Ayrıca c�ltte palpabl purpura ve ülserasyonlarla g�den, küçük damar 

vaskül�t� olan lökos�toklast�k vaskül�tler de b�rçok mal�gn hastalıklarla b�rl�kte olab�l�r [34, 35].

Pol�myoz�t-dermatomyoz�t: Dermatom�yaz�t ve pol�m�yoz�t proks�mal kas güçsüzlüğü ve kaslarda �nflamasyon 

bulgularıyla b�rl�kte g�den �d�yopat�k �nflamatuar m�yopat�lerd�r. Dermatomyoz�tte ve daha az sıklıkla pol�myoz�tte kanserle 

b�rl�ktel�k r�sk� vardır. Serv�ks, akc�ğer, over, pankreas, mesane ve m�de adenokars�nomlarıyla �nflamatuar m�yopat�ler 

b�rl�kte olab�l�r [36].

Sjögren sendromu: Sjögren sendromunda lenfoprol�ferat�f hastalık r�sk� artmaktadır [37]. 

S�stem�k lupus er�tamatoz�s: S�stem�k lupus er�tamatoz�sl� hastalarda başta Hodgk�n lenfoma olmak üzere b�r çok 

kanser r�sk�nde artış olmaktadır [38]. 

Skleroderma: Skleroderma, akc�ğer, karac�ğer, hematoloj�k, mesane ve d�l kanserler�nde artmış r�skle �l�şk�l�d�r [39]. 

4.6. Renal Sendromlar

Membranöz glomerulonefr�t: Yet�şk�ndek� nefrot�k sendromun en öneml� sebepler�ndend�r. Genell�kle 

�d�yopat�kt�r ancak sekonder nedenler� arasında B hepat�t�, oto�mmün hastalıklar, t�ro�d�tler, kars�nomlar ve �laçlar 

bulunmaktadır. Membranöz glomerulonefr�tler�n yaklaşık % 5-20’s� mal�gnens�lerle �l�şk�l�d�r. Prostat, akc�ğer, meme, 

mesane ya da gastro�ntest�nal s�stem tümörler� ve daha az sıklıkta kron�k lenfos�t�k lösem� g�b� hematoloj�k 

mal�gnens�lerle b�rl�kte olab�l�r [40].

M�n�mal change glomerulonefr�t: N�l hastalığı da den�r ve çocuklardak� nefrot�k sendromun en öneml� 

sebepler�ndend�r. Yet�şk�nlerde �se �laçlar, neoplazmlar, �nfeks�yonlar ya da allerj� etyoloj�de rol oynar. Neoplazmlar arasında 

özell�kle Hodgk�n lenfoma g�b� hematoloj�k mal�gnens�ler yer almaktadır [41].

Kaşeks�: Kaşeks�, vücut ağırlığının % 10’undan fazlasının �stems�z olarak kaybed�lmes�d�r [42]. Altta yatan hastalıkla 

�l�şk�l�, yağ k�tles� kaybının eşl�k ett�ğ� ya da etmed�ğ� kas k�tles� kaybı �le g�den kompleks metabol�k b�r sendrom olarak 

tanımlanmıştır [43]. Anoreks�, �nflamasyon, �nsül�n d�renc� ve kas prote�n yıkımında artış kaşeks� �le �l�şk�l�d�r. Kaşekt�k 

hastalarda anoreks�, azalmış bes�n alımı, s�stem�k �nflamasyon, sarkopen� (azalmış kas k�tles�), güçsüzlük ve hals�zl�k 

görülür. Sarkopen� b�rçok nedene bağlı olarak karşımıza çıkab�l�r. Bu nedenler arasında endokr�n, kron�k hastalıklar, 

�nflamasyon, �nsül�n d�renc�, beslenmede yeters�zl�k, bazı kanserler ve kanser tedav�ler� (özell�kle sorafen�b ve androjen 

depr�vasyon tedav�s� g�b�) olab�l�r [44, 45]. Kaşeks� �ler� evre kanserl� hastalarda kötü prognozla �l�şk�l�d�r.

5. Sonuç

Tümör, çok farklı yollarla konak üzer�nde etk� göster�r. Bu çoğu zaman lokal k�tle etk�s�ne ya da �ler� dönemlerde 

metastazlarına bağlı gel�şen, hastanın yaşam standartlarını daha da zorlaştıran b�r sürece neden olab�l�r. Paraneoplast�k 

sendromlar da özell�kle nöroendokr�n tümörler olmak üzere b�rçok tümörün seyr�nde karşılaşab�leceğ�m�z, çok çeş�tl� 

kl�n�klerle karşımıza çıkab�len durumlardır. 
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ÖZET

Gen�ş b�r hastalık grubunu kapsayan kanser, gel�şen ülkelerde kadın ve erkekler �ç�n ölüm nedenler�n başlarında yer 

almaktadır. B�yobel�rteç, kl�n�syene tanıda tutarlı b�lg�ler sunab�len b�yoloj�k örneklerde tesp�t ed�leb�len med�atördür. 

Tümör bel�rtec�, kanser hücres� tarafından oluşturulan veya kansere karşı vücutta yanıt olarak oluşan kanser�, sağlıklı 

dokudan ayırmak �ç�n kullanılan veya kanser�n varlığını tesp�t etmek �ç�n kanda veya vücut sıvılarında saptanan 

maddelerd�r. İy� b�r tümör bel�rtec�, toplam tümör yükünü yansıtmalı, tedav�den sonra kanser�n nüksünü tanımlamalı ve 

kanser tedav�s�nden veya kanser tedav�s�yle �l�şk�l� ters olaylardan etk�lenmemel�d�r. Tümör bel�rteçler�, kl�n�k bölüm 

bazında, kullanım amacına göre veya b�yomolekül yapısına göre sınıflandırılırlar. Tümör bel�rteçler�n�n en etk�n kullanım 

alanları prognozun bel�rlenmes�, tedav�ye yanıtın değerlend�r�lmes� ve erken rekürrens�n tesp�t�d�r. Tümör bel�rteçler�nde 

fizyoloj�k durumlara veya ben�gn d�ğer bazı hastalık durumlarına bağlı yanlış poz�t�f Sonuçlar olab�leceğ� �ç�n kl�n�syenler 

tarafından tarama test� olarak kullanılmamalıdır.

Anahtar Kel�meler: Kanser, Tümör Bel�rtec�, Prognoz, Rekürrens

ABSTRACT

Cancer, wh�ch covers a w�de range group of d�seases, �s one of the lead�ng causes of death for women and men �n 
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ÖZET

Gen�ş b�r hastalık grubunu kapsayan kanser, gel�şen ülkelerde kadın ve erkekler �ç�n ölüm nedenler�n başlarında yer 

almaktadır. B�yobel�rteç, kl�n�syene tanıda tutarlı b�lg�ler sunab�len b�yoloj�k örneklerde tesp�t ed�leb�len med�atördür. 

Tümör bel�rtec�, kanser hücres� tarafından oluşturulan veya kansere karşı vücutta yanıt olarak oluşan kanser�, sağlıklı 

dokudan ayırmak �ç�n kullanılan veya kanser�n varlığını tesp�t etmek �ç�n kanda veya vücut sıvılarında saptanan 

maddelerd�r. İy� b�r tümör bel�rtec�, toplam tümör yükünü yansıtmalı, tedav�den sonra kanser�n nüksünü tanımlamalı ve 

kanser tedav�s�nden veya kanser tedav�s�yle �l�şk�l� ters olaylardan etk�lenmemel�d�r. Tümör bel�rteçler�, kl�n�k bölüm 

bazında, kullanım amacına göre veya b�yomolekül yapısına göre sınıflandırılırlar. Tümör bel�rteçler�n�n en etk�n kullanım 

alanları prognozun bel�rlenmes�, tedav�ye yanıtın değerlend�r�lmes� ve erken rekürrens�n tesp�t�d�r. Tümör bel�rteçler�nde 

fizyoloj�k durumlara veya ben�gn d�ğer bazı hastalık durumlarına bağlı yanlış poz�t�f Sonuçlar olab�leceğ� �ç�n kl�n�syenler 

tarafından tarama test� olarak kullanılmamalıdır.
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Sağlık Bakanlığı’nın en önem verd�ğ� konulardan b�r�d�r. Günümüz kl�n�k prat�ğ�nde asemtomat�k sağlıklı popülasyonun 

taranması, erken tanı konulması �ç�n b�yobel�rteçler, rut�n kl�n�k uygulamalarda ve kl�n�k araştırmalarda oldukça sık 

kullanılmaktadır. 

2. B�yok�myasal Bel�rteç ne demekt�r? 

B�yomarkerlar, d�ğer adı �le b�yobel�rteçler, hastalık ve sağlık durumundak� değ�ş�kl�kler� göstereb�len, patoloj�k 

durumların ortaya konulmasını sağlayan b�yoloj�k sürec�n göstergeler�d�r. B�yobel�rteç, kl�n�syene tanıda tutarlı b�lg�ler 

sunab�len b�yoloj�k örneklerde (kan, �drar vs.) tesp�t ed�leb�len med�atördür. Hastalık r�sk�, hastalığın tanısı, ayırıcı tanısı, 

hastalığın durumu, hastalığın hızı ve tedav�s�n�n tak�b� hakkında b�lg� vereb�lmel�d�r [4,5].

B�yobel�rteç ter�m�, �lk kez 1989 yılında US Nat�onal Academy of Sc�ences Report 'da kullanılmış, ardından 

“B�yobel�rteç kavramı” DSÖ ve Ulusal Kanser Enst�tüsü (The Nat�onal Cancer Inst�tute; NCI) g�b� öneml� kuruluşlar 

tarafından kabul ed�lm�ş ve tanımlanmıştır [4,6]. DSÖ’ne göre b�yobel�rteçler, vücutta kend�s� veya metabol�t� ölçüleb�len 

herhang� b�r madde yapı veya oluşum ve tedav� veya hastalık durumunu etk�leyen veya bel�rleyen madde veya süreç 

olarak tanımlamıştır [1]. B�yobel�rteç, NCI tarafından kan, vücut sıvıları veya dokularda bulunan, normal/anormal b�r 

durum veya hastalığın gösterges� olan b�yoloj�k b�r molekül olarak tanımlanmaktadır [2,4]. 2001 yılında, “B�omarkers 

Defin�t�ons Work�ng Group” normal b�yoloj�k süreçler, patoloj�k süreçler veya terapöt�k b�r �şleme karşı farmakoloj�k 

cevabın gösterges� olab�len, objekt�f olarak ölçülüp değerlend�r�lmes� yapılab�len özell�ğe “b�yobel�rteç” tanımını 

get�rm�şt�r [7]. 

B�r bel�rtec�n, herhang� b�r kl�n�k değerlend�rmede uygun kullanıma sah�p olduğuna karar vereb�lmek �ç�n kullanım 

end�kasyonları, kısıtlılıkları ve bunların nasıl tanımlandığı b�l�nmel�d�r. İdeal b�r bel�rteç, a�t olduğu s�stem dışındak� 

bozukluklardan etk�lenmemel�, Sonuçları kolaylıkla yorumlanab�lmel�d�r. Hastalık durumu �ç�n kes�n, duyarlı ve özgül 

olmalıdır. Laborauvar anal�z�nde, vücut doku ve sıvılarından uygun, güven�l�r m�ktarda tesp�t ed�leb�lmel�, ölçümü prat�k 

ve kolay, düzeyler� hastalığın evreler� �le uyumlu olmalı ve anal�z� pahalı donanımlar gerekt�rmemel�d�r [6,8].

3. Tümör Bel�rtec� ne demekt�r?

Kanser hücres� tarafından oluşturulan veya kansere karşı vücutta yanıt olarak oluşan, kanser� sağlıklı dokudan 

ayırmak �ç�n kullanılan veya kanser�n varlığını tesp�t etmek �ç�n kanda veya vücut sıvılarında saptanan maddelerd�r

 [ 9,10,11,12]. 

4. İdeal B�r Tümör Bel�rtec� var mıdır?

Gerçek olarak söylemek gerek�rse, �deal b�r tümör bel�rtec� bulunmamaktadır. İdeal b�r tümör bel�rtec�n�n özell�kler� 

Tablo 1.’de özetlenm�şt�r [5,6,8,9,10,12].

Tablo 1. İdeal b�r tümör bel�rtec�n�n özell�kler� 

Özell�k Değerlend�rme

Özgül Sadece b�r tümör t�p�nde tesp�t ed�lmes�

Duyarlı F�zyoloj�k veya ben�n durumlarda tesp�t ed�lmemes�

Uzun zaman yol göster�c� Hastalık durumundak� değ�ş�kler� zamanında göstermek

Tümör yükü �le �y� oransal �l�şk�  Prognost�k ve Pred�kt�f kullanım

Kısa yarı ömür  5-6 yarı ömür sonrasında sık ve ser� tak�p

Bas�t ve ucuz olmak Tarama test� olarak uygulanab�l�rl�k

Örneklerden kolay elde ed�leb�lmes�  Hedef populasyona uygulanab�l�rl�k 

Tümör bel�rteçler� �lk olarak 2000 yıl önces�nde pap�rüs dönem�nde meme kanserler� �le mast�t�n ayırıcı tanısını 

yapmak �ç�n kullanılmıştır. Modern tıpta �lk tümör bel�rtec� 1846 yılında Moll�teus osseum ş�kâyet� olan hastalarda, 

as�d�fiye ed�len �drarlarda ısıya bağlı çökme oluşması �le bel�rlenen “Bence Jones” prote�n� modern tıpta bel�rlenen �lk 

tümör bel�rtec�d�r. Bu ısıya duyarlı prote�n halen Mult�ple Myeloma hastalarında kullanılmaktadır. Daha sonra prostat 

kanserl� hastalarda, yen� b�r tümör bel�rtec� olarak as�t fosfataz kullanılmışken, günümüzde yer�n� Prostat spes�fik 

ant�jen’e (PSA) bırakmıştır. Daha sonra tümör bel�rtec� tesp�t� yavaşlamıştır. 1965 yılında Gold ve arkadaşları gl�koprote�n 

molekülünü kolon�k kanserl� hastalarda bulmuştur ve halen kullanılmaktadır. 1985 yılında Gıda ve İlaç İdares� ( Food and 

Drug Adm�n�strat�on; FDA) tarafından onaylanmıştır [6,8,13,14]. Günümüzde �se �deal tümör bel�rtec� arayışları halen 

devam etmekted�r.

5. Tümör Bel�rteçler�n�n Kl�n�k Kullanımı

Tümör bel�rteçler� tarama, tanı ve tedav� tak�b�nde sıklıkla kullanılmaktadır [6,12,13]. Aşağıda kanser�n tarama 

aşamasından tak�b�ne kadark� tüm aşamalar �ç�n kullanılan tümör bel�rteçler� �ç�n örnekler şemat�ze ed�lm�şt�r. 

 

 

Şek�l 1. Kanser�n tarama aşamasından tak�b�ne kadark� aşamalarda kullanılan tümör bel�rteçler� 

Nat�onal Academy of Cl�n�cal B�ochem�stry (NACB) ve Laboratory Med�c�ne Pract�ce yayınladıkları kılavuzlar �le tüm 

sağlık profesyoneller�n�n, test�kuler, prostat, kolorektal, meme ve over kanserler�nde tümör bel�rteç testler�n�n daha 

uygun kullanımını teşv�k etmey� amaçlamıştır [15]. Kanserde, tümör bel�rteçler�n�n kullanımında, erken tanı 

sağlayab�lmes� en öneml� konulardan b�r� olsa da, günümüzde kullandığımız kanser bel�rteçler� erken tanı yan� tarama 

amaçlı kullanılmamaktadır. Tarama amaçlı kullanılab�len tek bel�rteç, PSA test�d�r. Tarama amaçlı olarak, daha çok 

radyoloj�k tetk�kler ve genet�k tetk�kler kullanılmaktadır. Tümör bel�rtec�n�n tanı koydurucu olması veya tanıyı 

desteklemes� �sten�r. Tümör bel�rteçler�n�n en etk�n kullanım amacı �se kanser tanısı aldıktan sonra, prognozun 

bel�rlenmes�, tedav�ye yanıtın değerlend�r�leb�lmes�, k�ş�ye özel ve çoğunlukla nad�r �laç seç�m� ve tedav� yanıtının 

ölçülmes� olarak bel�rt�l�r. En sık olarak tedav� sonrasında nüksün değerlend�rmes�nde kullanılır [6,12,13]. Dolayısıyla 

tümör bel�rteçler�, tarama test� olarak kullanılmamalıdır. Bu hem kl�n�syenler�n hem de laboratuvar uzmanlarının 

unutmaması gereken b�r konudur. 

İy� b�r tümör bel�rtec� toplam tümör yükünü yansıtmalı, tedav�den sonra tümör nüksünü tanımlamalıdır. Kanser 

tedav�s�nden veya kanser tedav�s�yle �l�şk�l� ters olaylardan etk�lenmemel�d�r. Tümör bel�rteçler�, laboratuvarlar arasında 

tekrar üret�leb�l�r olmalı ve sağlık �le hastalık arasında ayrım yapmak �ç�n �y� tanımlanmış b�r referans aralığına sah�p 

olmalıdır. Günlük kl�n�k laboratuvar prat�ğ�nde, tümör bel�rteçler�n�n kullanımı, hastalar �ç�n yüksek yaşam kal�tes� veya 

sağlık harcamalarının azalmasıyla Sonuçlanacağı durumlarda öner�lmekted�r [16]. 

6. Tümör Bel�rteçler�n�n Sınıflandırılması 

Tümör bel�rteçler�, bel�rteç sınıflandırmasında etk�n�n bel�rteçler� grubu �ç�nde yer almaktadır. Tümör bel�rteçler� 

kend� �ç�nde b�rden çok sınıflandırma gruplarında değerlend�r�lmekted�r [5,8]. 

Tümör bel�rteçler� kullanım durumlarına göre sınıflandırıldığında 4 ana grupta değerlend�r�l�r. Bunlar aşağıda yer 

almaktadır. 
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Sağlık Bakanlığı’nın en önem verd�ğ� konulardan b�r�d�r. Günümüz kl�n�k prat�ğ�nde asemtomat�k sağlıklı popülasyonun 

taranması, erken tanı konulması �ç�n b�yobel�rteçler, rut�n kl�n�k uygulamalarda ve kl�n�k araştırmalarda oldukça sık 

kullanılmaktadır. 

2. B�yok�myasal Bel�rteç ne demekt�r? 

B�yomarkerlar, d�ğer adı �le b�yobel�rteçler, hastalık ve sağlık durumundak� değ�ş�kl�kler� göstereb�len, patoloj�k 

durumların ortaya konulmasını sağlayan b�yoloj�k sürec�n göstergeler�d�r. B�yobel�rteç, kl�n�syene tanıda tutarlı b�lg�ler 

sunab�len b�yoloj�k örneklerde (kan, �drar vs.) tesp�t ed�leb�len med�atördür. Hastalık r�sk�, hastalığın tanısı, ayırıcı tanısı, 

hastalığın durumu, hastalığın hızı ve tedav�s�n�n tak�b� hakkında b�lg� vereb�lmel�d�r [4,5].

B�yobel�rteç ter�m�, �lk kez 1989 yılında US Nat�onal Academy of Sc�ences Report 'da kullanılmış, ardından 

“B�yobel�rteç kavramı” DSÖ ve Ulusal Kanser Enst�tüsü (The Nat�onal Cancer Inst�tute; NCI) g�b� öneml� kuruluşlar 

tarafından kabul ed�lm�ş ve tanımlanmıştır [4,6]. DSÖ’ne göre b�yobel�rteçler, vücutta kend�s� veya metabol�t� ölçüleb�len 

herhang� b�r madde yapı veya oluşum ve tedav� veya hastalık durumunu etk�leyen veya bel�rleyen madde veya süreç 

olarak tanımlamıştır [1]. B�yobel�rteç, NCI tarafından kan, vücut sıvıları veya dokularda bulunan, normal/anormal b�r 

durum veya hastalığın gösterges� olan b�yoloj�k b�r molekül olarak tanımlanmaktadır [2,4]. 2001 yılında, “B�omarkers 

Defin�t�ons Work�ng Group” normal b�yoloj�k süreçler, patoloj�k süreçler veya terapöt�k b�r �şleme karşı farmakoloj�k 

cevabın gösterges� olab�len, objekt�f olarak ölçülüp değerlend�r�lmes� yapılab�len özell�ğe “b�yobel�rteç” tanımını 

get�rm�şt�r [7]. 

B�r bel�rtec�n, herhang� b�r kl�n�k değerlend�rmede uygun kullanıma sah�p olduğuna karar vereb�lmek �ç�n kullanım 

end�kasyonları, kısıtlılıkları ve bunların nasıl tanımlandığı b�l�nmel�d�r. İdeal b�r bel�rteç, a�t olduğu s�stem dışındak� 

bozukluklardan etk�lenmemel�, Sonuçları kolaylıkla yorumlanab�lmel�d�r. Hastalık durumu �ç�n kes�n, duyarlı ve özgül 

olmalıdır. Laborauvar anal�z�nde, vücut doku ve sıvılarından uygun, güven�l�r m�ktarda tesp�t ed�leb�lmel�, ölçümü prat�k 

ve kolay, düzeyler� hastalığın evreler� �le uyumlu olmalı ve anal�z� pahalı donanımlar gerekt�rmemel�d�r [6,8].

3. Tümör Bel�rtec� ne demekt�r?

Kanser hücres� tarafından oluşturulan veya kansere karşı vücutta yanıt olarak oluşan, kanser� sağlıklı dokudan 

ayırmak �ç�n kullanılan veya kanser�n varlığını tesp�t etmek �ç�n kanda veya vücut sıvılarında saptanan maddelerd�r

 [ 9,10,11,12]. 

4. İdeal B�r Tümör Bel�rtec� var mıdır?

Gerçek olarak söylemek gerek�rse, �deal b�r tümör bel�rtec� bulunmamaktadır. İdeal b�r tümör bel�rtec�n�n özell�kler� 

Tablo 1.’de özetlenm�şt�r [5,6,8,9,10,12].

Tablo 1. İdeal b�r tümör bel�rtec�n�n özell�kler� 

Özell�k Değerlend�rme

Özgül Sadece b�r tümör t�p�nde tesp�t ed�lmes�

Duyarlı F�zyoloj�k veya ben�n durumlarda tesp�t ed�lmemes�

Uzun zaman yol göster�c� Hastalık durumundak� değ�ş�kler� zamanında göstermek

Tümör yükü �le �y� oransal �l�şk�  Prognost�k ve Pred�kt�f kullanım

Kısa yarı ömür  5-6 yarı ömür sonrasında sık ve ser� tak�p

Bas�t ve ucuz olmak Tarama test� olarak uygulanab�l�rl�k

Örneklerden kolay elde ed�leb�lmes�  Hedef populasyona uygulanab�l�rl�k 

Tümör bel�rteçler� �lk olarak 2000 yıl önces�nde pap�rüs dönem�nde meme kanserler� �le mast�t�n ayırıcı tanısını 

yapmak �ç�n kullanılmıştır. Modern tıpta �lk tümör bel�rtec� 1846 yılında Moll�teus osseum ş�kâyet� olan hastalarda, 

as�d�fiye ed�len �drarlarda ısıya bağlı çökme oluşması �le bel�rlenen “Bence Jones” prote�n� modern tıpta bel�rlenen �lk 

tümör bel�rtec�d�r. Bu ısıya duyarlı prote�n halen Mult�ple Myeloma hastalarında kullanılmaktadır. Daha sonra prostat 

kanserl� hastalarda, yen� b�r tümör bel�rtec� olarak as�t fosfataz kullanılmışken, günümüzde yer�n� Prostat spes�fik 

ant�jen’e (PSA) bırakmıştır. Daha sonra tümör bel�rtec� tesp�t� yavaşlamıştır. 1965 yılında Gold ve arkadaşları gl�koprote�n 

molekülünü kolon�k kanserl� hastalarda bulmuştur ve halen kullanılmaktadır. 1985 yılında Gıda ve İlaç İdares� ( Food and 

Drug Adm�n�strat�on; FDA) tarafından onaylanmıştır [6,8,13,14]. Günümüzde �se �deal tümör bel�rtec� arayışları halen 

devam etmekted�r.

5. Tümör Bel�rteçler�n�n Kl�n�k Kullanımı

Tümör bel�rteçler� tarama, tanı ve tedav� tak�b�nde sıklıkla kullanılmaktadır [6,12,13]. Aşağıda kanser�n tarama 

aşamasından tak�b�ne kadark� tüm aşamalar �ç�n kullanılan tümör bel�rteçler� �ç�n örnekler şemat�ze ed�lm�şt�r. 

 

 

Şek�l 1. Kanser�n tarama aşamasından tak�b�ne kadark� aşamalarda kullanılan tümör bel�rteçler� 

Nat�onal Academy of Cl�n�cal B�ochem�stry (NACB) ve Laboratory Med�c�ne Pract�ce yayınladıkları kılavuzlar �le tüm 

sağlık profesyoneller�n�n, test�kuler, prostat, kolorektal, meme ve over kanserler�nde tümör bel�rteç testler�n�n daha 

uygun kullanımını teşv�k etmey� amaçlamıştır [15]. Kanserde, tümör bel�rteçler�n�n kullanımında, erken tanı 

sağlayab�lmes� en öneml� konulardan b�r� olsa da, günümüzde kullandığımız kanser bel�rteçler� erken tanı yan� tarama 

amaçlı kullanılmamaktadır. Tarama amaçlı kullanılab�len tek bel�rteç, PSA test�d�r. Tarama amaçlı olarak, daha çok 

radyoloj�k tetk�kler ve genet�k tetk�kler kullanılmaktadır. Tümör bel�rtec�n�n tanı koydurucu olması veya tanıyı 

desteklemes� �sten�r. Tümör bel�rteçler�n�n en etk�n kullanım amacı �se kanser tanısı aldıktan sonra, prognozun 

bel�rlenmes�, tedav�ye yanıtın değerlend�r�leb�lmes�, k�ş�ye özel ve çoğunlukla nad�r �laç seç�m� ve tedav� yanıtının 

ölçülmes� olarak bel�rt�l�r. En sık olarak tedav� sonrasında nüksün değerlend�rmes�nde kullanılır [6,12,13]. Dolayısıyla 

tümör bel�rteçler�, tarama test� olarak kullanılmamalıdır. Bu hem kl�n�syenler�n hem de laboratuvar uzmanlarının 

unutmaması gereken b�r konudur. 

İy� b�r tümör bel�rtec� toplam tümör yükünü yansıtmalı, tedav�den sonra tümör nüksünü tanımlamalıdır. Kanser 

tedav�s�nden veya kanser tedav�s�yle �l�şk�l� ters olaylardan etk�lenmemel�d�r. Tümör bel�rteçler�, laboratuvarlar arasında 

tekrar üret�leb�l�r olmalı ve sağlık �le hastalık arasında ayrım yapmak �ç�n �y� tanımlanmış b�r referans aralığına sah�p 

olmalıdır. Günlük kl�n�k laboratuvar prat�ğ�nde, tümör bel�rteçler�n�n kullanımı, hastalar �ç�n yüksek yaşam kal�tes� veya 

sağlık harcamalarının azalmasıyla Sonuçlanacağı durumlarda öner�lmekted�r [16]. 

6. Tümör Bel�rteçler�n�n Sınıflandırılması 

Tümör bel�rteçler�, bel�rteç sınıflandırmasında etk�n�n bel�rteçler� grubu �ç�nde yer almaktadır. Tümör bel�rteçler� 

kend� �ç�nde b�rden çok sınıflandırma gruplarında değerlend�r�lmekted�r [5,8]. 

Tümör bel�rteçler� kullanım durumlarına göre sınıflandırıldığında 4 ana grupta değerlend�r�l�r. Bunlar aşağıda yer 

almaktadır. 
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1. Tahm�n edeb�len (Pred�kt�f ) bel�rteçler

2. Tesp�t edeb�len bel�rteçler 

3. Tanısal bel�rteçler 

4. Prognost�k bel�rteçler 

 

Tümör bel�rteçler� b�yomoleküller�ne göre sınıflandırıldığında tümör bel�rteçler� 8 ana grupta değerlend�r�l�r. Bunlar 

bazı örnekler� �le b�rl�kte aşağıda �zlenmekted�r [5,8]. 

Onkofetal ant�jenler: [Örneğ�n; Alfa-fetoprote�n (AFP), Kars�noemb�r�yon�k ant�jen (CEA), Pankreat�k onkofetal 

ant�jen, fetal sulfogl�koprote�n).

Tümör �l�şk�l� ant�jenler /Kanser ant�jenler: (Örneğ�n; CA125, CA19-9, CA15-3, CA27-29,CA72-4 CA50 v.s).

Hormonlar: [Örneğ�n; Beta-human koryon�k gonadotrop�n (b–HCG), kals�ton�n, human plasental laktojen, 

Parat�ro�d hormon (PTH), gast�r�n, büyüme hormonu (GH) v.s).

Hormon reseptörler�: (Örneğ�n; östrojen ve progesterone reseptörler�).

Enz�mler ve �zoenz�mler: (Örneğ�n; PSA, prostat�k as�tfosfataz (PAP), nöron spes�fik enolaz (NSE), gl�koz�l 

transferaz, plasental alkalen fosfataz (PALP), term�nal deoks� nükleot�d�l transferaz (TDT), Gama glutam�l transferaz 

(GGT), t�m�d�n k�naz, Laktat deh�drogenaz (LDH), Kreat�n�n k�naz ve �zoenz�mler�) 

Serum ve doku prote�nler�: (Örneğ�n; beta-2 m�kroglobul�n, monoklonal �mmunoglobul�n/paraprote�nler, S-100, 

ferr�t�n,)

D�ğer b�yomoleküller: (Örneğ�n; Homoval�n�k as�t, van�lmandel�k as�t (VMA), katekolam�nler) 

Onkogenler: Tümör bel�rteçler� kl�n�k/bölüm bazında radyoloj�k patoloj�k ve genet�k bel�rteçler olarak da 

gruplanmaktadır. 

Günlük kl�n�k laboratuvar prat�ğ�nde kullandığımız ve FDA tarafından onaylanmış tümör bel�rteçler�n�n hang� kanser 

türünde, hang� amaç �ç�n kullanıldığını ve hang� yılda onaylandığını gösteren tablo aşağıda �zlenmekted�r (Tablo 2) [13]. 

Tablo 2. Kl�n�k Prat�kte FDA tarafından onaylanmış kanser bel�rteçler�n�n l�stes� 

7. Sonuç

Tümör bel�rteçler�, kanser hücres� tarafından oluşturulan veya kansere karşı vücutta yanıt olarak oluşan, kanser� 

sağlıklı dokudan ayırım �ç�n kullanılan, kanda veya vücut sıvılarında saptanan maddelerd�r. Tümör bel�rteçler�, 

kl�n�syenlere d�ğer bulgular �le b�rl�kte değerlend�rmede yardımcı olan testlerd�r. Tümör bel�rteçler�n�n kullanım alanları 

olarak r�sk bel�rlenmes�, kanser taraması, tanının ve prognozun bel�rlenmes�, tedav� seç�m� ve tak�b�, rekürrens�n tespt� 

sayılab�l�r. Sağlıklı b�reyler�n taraması amacıyla kullanılab�len tek bel�rteç PSA test�d�r. Ancak en etk�n kullanım alanları 

prognozun bel�rlenmes�, tedav�ye yanıtın değerlend�r�lmes� ve erken rekürrens�n tesp�t�d�r. F�zyoloj�k durumlara veya 

ben�gn d�ğer bazı hastalık durumlarına bağlı yanlış poz�t�f Sonuçlar hastalarda pan�ğe sebep vereceğ� �ç�n kl�n�syenler 

tarafından tarama test� olarak kullanılmamalıdır. Bu durum gereks�z tetk�k �stem�ne ve sağlık harcamalarında artışa 

sebep olacaktır. 
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Tümör bel�rteçler� b�yomoleküller�ne göre sınıflandırıldığında tümör bel�rteçler� 8 ana grupta değerlend�r�l�r. Bunlar 

bazı örnekler� �le b�rl�kte aşağıda �zlenmekted�r [5,8]. 

Onkofetal ant�jenler: [Örneğ�n; Alfa-fetoprote�n (AFP), Kars�noemb�r�yon�k ant�jen (CEA), Pankreat�k onkofetal 

ant�jen, fetal sulfogl�koprote�n).

Tümör �l�şk�l� ant�jenler /Kanser ant�jenler: (Örneğ�n; CA125, CA19-9, CA15-3, CA27-29,CA72-4 CA50 v.s).

Hormonlar: [Örneğ�n; Beta-human koryon�k gonadotrop�n (b–HCG), kals�ton�n, human plasental laktojen, 

Parat�ro�d hormon (PTH), gast�r�n, büyüme hormonu (GH) v.s).

Hormon reseptörler�: (Örneğ�n; östrojen ve progesterone reseptörler�).

Enz�mler ve �zoenz�mler: (Örneğ�n; PSA, prostat�k as�tfosfataz (PAP), nöron spes�fik enolaz (NSE), gl�koz�l 
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Serum ve doku prote�nler�: (Örneğ�n; beta-2 m�kroglobul�n, monoklonal �mmunoglobul�n/paraprote�nler, S-100, 
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ÖZET

Tümör bel�rtec�, mal�gn�teye yanıt olarak veya tümör hücreler� tarafından, vücutta üret�len b�r med�atör olarak 

tanımlanır. Mevcut prat�k uygulamada, tümör bel�rteçler�, çoğu zaman kl�n�syen�n b�reysel terc�h�ne bağlı olarak 

kullanılmaktadır. Tümör bel�rtec�n�n yapısı, fizyoloj�k fonks�yonu, yarılanma ömrü, etk�leyen fizyoloj�k ve ben�gn durumları ve 

�nterferans etk�leş�mler�n�n �y� b�l�nmes� test sonucunu değerlend�rmede ve �stem algort�masını bel�rlemede oldukça 

öneml�d�r. Bazı tümör bel�rteçler� tek t�p kanserde �zleneb�l�rken bazı tümör bel�rteçler� b�rden fazla kanser t�p�nde 

kullanılmaktadır. Tümör bel�rteçler� �ç�n tek başına b�r test sonucu güven�l�r değ�ld�r. Tümör bel�rteçler�n�n rut�n 

uygulamasında ser� tümör bel�rteçler�n�n tak�b� öneml�d�r. Kanserl� hastanın değerlend�rmes�nde taramadan tedav� sonrası 

tak�be kadar gen�ş b�r yelpazede kullanılan tümör bel�rteçler�, en sık olarak tedav� tak�b�nde ve sonrasında �se rekürrens�n 

değerlend�rmes�nde kullanılır. Sağlıklı b�reyler�n taranması amacıyla kullanılan tek tümör bel�rtec� PSA’dır. Kanserl� 

vakalarda prognoz değerlend�rmes�nde, kolorektal kanserlerde CEA, germ gücrel� tümörlerde AFP ve HCG, over 

kanserler�nde CA125, prostat kanserler�nde PSA, pankreas kanserler�n CA19-9, ve meme kanserler�nde CA15-3 sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bazı durumlarda bel�rteçler karar verme noktasındak� tek kr�ter olab�leceğ� g�b� bazı durumlarda 

bel�rteçler�n değer� bel�rs�z veya düşük olab�lmekted�r. 
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ABSTRACT

The tumor marker �s defined as a med�ator produced �n the body by the tumor cells or �n response to mal�gnancy. In the 

present pract�cal approach, tumor markers are often used depend�ng on the �nd�v�dual preference of the cl�n�c�an. Wh�le 

evaluat�ng the test result �t �s very �mportant to know about the structure, half-l�fe and phys�olog�cal funct�on of the tumor 

marker. Also, the other factors such as phys�olog�cal and ben�gn cond�t�ons, and �nterferences that could a�ect the results 

should be known. Some tumor markers can be observed �n only one type of cancer, some tumor markers are used �n more 

than one type of cancer. A s�ngle test result for the tumor markers �s not rel�able. In the rout�ne appl�cat�on of tumor markers, 

a follow-up of ser�al tumor markers �s essent�al. Tumor markers are used �n a w�de range; from screen�ng to post-treatment 

mon�tor�ng of the cancer pat�ent. They are frequently used �n the follow-up of the treatment. PSA �s the only tumor marker 

us�ng for screen�ng �n the healthy subjects. Tumor markers that can be used for the evaluat�on of the prognos�s �n some type 

of cancer as follows: CEA �n colorectal cancer, AFP, and HCG �n germ cell tumors, CA125 �n ovar�an cancers, PSA �n prostate 

cancers, CA19-9 �n pancreat�c cancers, and CA15-3 �n breast cancer. In some cases, tumor markers may be the only 

cr�ter�on at the dec�s�on-mak�ng po�nt, wh�le the value of markers somet�mes may be amb�guous or low.
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1. G�r�ş

Tümör bel�rtec�, b�r mal�gn�teye yanıt olarak, vücutta tümör hücreler� tarafından üret�len b�r med�atör olarak 

tanımlanır. Bel�rtec�n, kanserl� doku �le sağlıklı doku farkını göstereb�lmes� veya kanser�n varlığını, kanda veya vücut 

sıvılarında bel�rlemes� �sten�len b�r durumdur [1]. Bazı tümör bel�rteçler� tek t�p kanserde �zleneb�l�rken bazı tümör 
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bel�rteçler� b�rden fazla kanser t�p�nde kullanılmaktadır (Tablo 1.) [2]. Her kanserde tümör bel�rteçler�n�n kullanılması 

mümkün olmayab�l�r. Günümüz laboratuvar uygulamasında, tümör bel�rteçler�, çoğu zaman kl�n�syen�n b�reysel terc�h�ne 

bağlı olarak �stenmekted�r [2,3,4].

Tablo1. Tümör bel�rtec� ve kullanıldığı kanser türler� 

Tümör Bel�rtec�  Tümör t�pler� 

Kars�noembr�yon�k ant�jen (CEA) Kolorektal, meme, küçük hücrel� akc�ğer CA

Prostat-spes�fik ant�jen (PSA) Prostat, bazı meme kanserler�

CA 15-3 Meme

CA 19-9 Pankreas, karac�ğer, safra, m�de, kolon 

CA 27-29 Meme

CA 125 Over

Beta human kor�yon�k gonadotrop�n (b-HCG) Test�s, trofoblast�k neoplaz� 

Beta2 m�kroglobul�n Mult�ple myeloma (MM), lenfoma

T�roglobul�n T�ro�d

Tümör bel�rteçler�n�n kl�n�k kullanım durumunda objekt�f b�r değerlend�rme yapılması ve test �stemler�n�n kanıta 

dayalı uygulamalar çerçeves�nde yapılab�lmes� amacıyla ulusal ve uluslararası b�rçok kuruluş kılavuzlar hazırlamaktadır. 

Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır: Nat�onal Academy of Cl�n�cal B�ochem�stry (NACB), The European Group on tumor 

markers, Nat�onal Cancer Instut�on (NCI), The Amer�can Soc�ety Of Cl�n�cal Oncology (ASCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

v.b. Ülkem�zde de bazı kl�n�k bölümler kend� bölümler� �le �lg�l� kend� kılavuzlarını dernekler aracılığıyla hazırlamaktadır. 

Tümör bel�rteçler�n�n s�stem veya organ bazında, molekül yapısına göre ve kullanım amacına göre değerlend�r�ld�ğ� 

kılavuzlar bulunmaktadır [3,4,5].

Hem test �stem aşamasında hem de Sonuç değerlend�r�rken kl�n�syen�n ve laboratuvar uzmanlarının d�kkat etmes� 

gereken hususlar bulunmaktadır [2,5]. Tümör bel�rteçler�n�n laboratuvardak� test �stem �stat�st�ğ�, kl�n�syenler�n konuyu 

nasıl algıladığına bağlı olarak değ�şkenl�k göstermekted�r. Tümör bel�rtec� �sten�rken, tümör bel�rtec�n�n kullanımında 

kl�n�k fayda ve ölçümün performans özell�kler� ve görecel� olarak mal�yet anal�z� göz önünde bulundurulmalıdır [2]. 

Laboratuvarlar, test anal�z�nde preanal�t�k dönemden post-anal�t�k döneme kadar her �şlem basamağında özenle 

hareket etmel�d�r [5]. Test anal�z�nde terc�h ed�lecek numune türü ve örneklenme zamanlaması oldukça öneml� b�r 

konudur. Test yöntem� olarak tümör bel�rteçler�n�n çalışılmasında pek çok laboratuvar yöntem� kullanılmaktadır. Bunlar 

�mmunassay, kütle spektrometres�, elektroforet�k yöntemler, kromatografi, ELISA, Radyo�mmunoassay (RIA), akım 

s�tometre v.b. yöntemlerd�r. Ayrıca �mmunh�stok�myasal tekn�kler, proteom�ksler, s�togenet�k, genet�k anal�zler ve 

m�kroarray tekn�kler� de kullanılmaktadır. İsten�len ve öner�len, hastanın tak�b� boyunca yöntem ve c�haz değ�ş�m�n�n 

yapılmamasıdır [1,3,5]. Kullanılan metot terc�h�nde d�kkat ed�lmes� gereken b�r konu test�n saptanma sınır (l�m�t of 

detect�on; LOD) değerler�n�n göz önüne alınması ve eğer kılavuzlar tarafından b�r öner� var �se kal�brasyon ve kullanılan 

reakt�f �ç�n �sten�len özell�ğ� kapsayıp kapsamadığının kontrol ed�lmes�d�r. Hasta sonucu raporlanırken uygun referans 

aralık (eğer gerekl� �se yaş, c�ns�yet ve fizyoloj�k duruma göre düzenlenm�ş) ve kullanılan b�r�m mutlaka bel�rt�lmel�d�r 

[1,2,5]. Hastanın tümör bel�rteçler� değerlend�r�rken hastanın tüm laboratuvar Sonuçları, fizyoloj�k durumu (menapoz, 

ergenl�k v.b.) ve eşl�k eden d�ğer hastalıkları (obez�te, karac�ğer böbrek t�ro�d v.b.) hastanın sağlık veya hastalık durumu 

hakkında karar ver�lmes�nde katkıda bulunacaktır. Tümör bel�rtec�n�n yapısı, fizyoloj�k fonks�yonu, yarılanma ömrü, 

etk�leyen fizyoloj�k ve ben�gn durumları ve �nterferans etk�leş�mler�n�n �y� b�l�nmes� test sonucunu değerlend�rmede ve 

�stem algor�tmasını bel�rlemede oldukça öneml�d�r. Tümör bel�rteçler� �ç�n değerlend�rme modeller�nde test�n duyarlılığı, 

özgüllüğü, tahm�n edeb�lme değer� ve kes�m değer� (cut-o�) sev�yeler� yanı sıra kl�n�k duyarlılık ve kl�n�k özgüllük de 

değerlend�r�lmel�d�r. B�r bel�rtec�n dağılımı genell�kle yüzde değerler� �le �fade ed�lmekted�r. Kanserl� populasyonda 

yüzde (%) hang� değerlerde duyarlı ve özgül olduğu bel�rt�lmekted�r. Kanserl� hastanın değerlend�rmes�nde taramadan 

tedav� sonrası tak�be kadar gen�ş b�r yelpazede kullanılan tümör bel�rteçler� en sık olarak tedav� tak�b�nde ve sonrasında 

�se rekürrens�n değerlend�rmes�nde kullanılmaktadır [3,6,7]. Tanı anındak� tümör bel�rteçler� evre ve prognoz �le de 

�l�şk�lend�r�lmekted�r [3].

Tümör bel�rteçler� �ç�n tek başına b�r test sonucu güven�l�r değ�ld�r. Yüksek b�r değer�n hızla tekrar �ht�yacı hal�nde 

genell�kle 2-4 hafta �ç�nde �lk değer�ne bakılmaksızın yen�den çalışılmalıdır. Tümör bel�rtec�n�n yarılanma ömrüne göre 

süre değerlend�r�lmel�d�r [1,3,5]. Tümör bel�rteçler�n�n rut�n uygulamasında ser� tümör bel�rteçler�n�n tak�b� öneml�d�r. 

Dolayısı �le tümörün sebat etmes� hal�nde tümör bel�rteçler�n�n ser� tak�pler�nde yükselmeler görülür. Ser� ölçümler 

arasında tümör k�net�ğ� göz önüne alındığı durumda, tümör bel�rteç testler�n�n özell�kle �lk yıl, üç aylık dönemler �le 

yapılması öner�l�r. Hastanın evres� de tak�p �le �lg�l� ser� ölçümler�n sıklığının bel�rlenmes�nde öneml�d�r [1,3]. Kanser 

hastalarında cerrah� tedav� sonrasında tümör bel�rteçler�n�n kandak� sev�yeler�nde düşme beklen�r. Düşme gözlenmes� 

tak�p ed�l�rken tümör bel�rtec�n�n yarı ömrünün b�l�nmes� de tak�b�n nasıl yapılacağı ve nasıl yorumlanacağı konusunda 

yardımcı olacaktır [1,3]. Uygun tedav� seç�m� �ç�n de tümör bel�rteçler� etk�n olarak kullanılmaktadır ancak bu konuda 

genet�k ve patoloj�k testler b�yok�myasal parametrelere göre daha etk�nd�r [1,3]. Hasta akt�f tedav� altındayken veya yakın 

geçm�şte tedav� görmüş �se, hastanın tak�b�nde bel�rteç sev�yeler�ndek� değ�ş�kl�kler hastalığın kl�n�k �lerlemes�n� 

yansıtab�l�r. Kısm� rem�syon, bel�rteç sev�yeler�nde en az %50 azalma olarak tanımlanırken, �lerley�c� hastalık, tümör 

yükünün serum tümör bel�rteçler�n�n sev�yeler�ndek� en az % 25 oranında b�r artış olarak değerlend�r�l�r [3].

Tümör bel�rteçler� molekül yapılarına göre değerlend�r�ld�ğ�nde 8 ana grupta ele alınmaktadır. Bu gruplar: 

1. Onkofetal ant�jenler

2. Tümör �l�şk�l� ant�jenler /Kanser ant�jenler 

3. Hormonlar 

4. Hormon reseptörler� 

5. Enz�mler ve �zoenz�mler 

6. Serum ve doku prote�nler�

7. D�ğer b�yomoleküller

8. Onkogenler (Kaynak?)

Gruplar �çer�s�nde yer alan ve sıklıkla kullanılan tümör bel�rteçler� tek tek aşağıda ayrıntılı b�r şekl�de anlatılmak-

tadır. Tümör bel�rteçler�n�n yapısı, fizyoloj�k fonks�yonları, yarı ömrü, laboratuvar anal�z� �ç�n öneml� olan konular, 

kanserde kl�n�k kullanımı ve serum düzey�n� etk�leyen ben�gn durumlar değerlend�r�lmeye alınmıştır. 

2. Onkofetal Ant�jenler

2.1. Alfafetoprote�n (AFP) 

İlk kez 1956 yılında tanımlanmış olan AFP, esas olarak yolk sac ve fatal karac�ğerde üret�len, yaklaşık 70 kDa 

ağırlığında b�r gl�koprote�nd�r. AFP'n�n b�yoloj�k yarı ömrü yaklaşık beş gündür [1,7]. AFP, kanser sırasında term�nal 

s�al�lasyonunu ve çek�rdek fukos�lasyonunu değ�şt�ren �k� taraflı kompleks t�pl� b�r yapıya sah�pt�r. Bu fukos�lasyon, lekt�n 

Lens cul�nar�s agglut�n�n (LCA) �le tesp�t ed�leb�l�r ve toplam AFP'ye kıyasla AFP'n�n LCA-reakt�f fraks�yonunun (AFP-L3) 

oranı, Amer�ka B�rleş�k Devletler� (ABD) Gıda ve İlaç İdares� (FDA), tarafından gel�şm�ş b�r b�yobel�rteç olarak 

onaylanmıştır [8,9]. 

Fetal dönem�n �lk tr�mesterında masks�mum düzeyler�ne ulaşan AFP, yen� doğan dönem�nde de yüksek �zlen�rken 

(AFP düzey�> 100.000 ng/mL), �k� yaşına doğru er�şk�n sev�yes�ne ulaşır. Er�şk�nde düzey� 0-7 ng/L sev�yes�nded�r [1,10]. 

Ham�lel�k sırasında yükselen AFP’n�n doğumdan sonra annede yüksek düzeyde seyrett�ğ� nad�r görülen kalıtsal b�r 
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bel�rteçler� b�rden fazla kanser t�p�nde kullanılmaktadır (Tablo 1.) [2]. Her kanserde tümör bel�rteçler�n�n kullanılması 

mümkün olmayab�l�r. Günümüz laboratuvar uygulamasında, tümör bel�rteçler�, çoğu zaman kl�n�syen�n b�reysel terc�h�ne 

bağlı olarak �stenmekted�r [2,3,4].

Tablo1. Tümör bel�rtec� ve kullanıldığı kanser türler� 

Tümör Bel�rtec�  Tümör t�pler� 

Kars�noembr�yon�k ant�jen (CEA) Kolorektal, meme, küçük hücrel� akc�ğer CA

Prostat-spes�fik ant�jen (PSA) Prostat, bazı meme kanserler�

CA 15-3 Meme

CA 19-9 Pankreas, karac�ğer, safra, m�de, kolon 

CA 27-29 Meme

CA 125 Over

Beta human kor�yon�k gonadotrop�n (b-HCG) Test�s, trofoblast�k neoplaz� 

Beta2 m�kroglobul�n Mult�ple myeloma (MM), lenfoma

T�roglobul�n T�ro�d

Tümör bel�rteçler�n�n kl�n�k kullanım durumunda objekt�f b�r değerlend�rme yapılması ve test �stemler�n�n kanıta 

dayalı uygulamalar çerçeves�nde yapılab�lmes� amacıyla ulusal ve uluslararası b�rçok kuruluş kılavuzlar hazırlamaktadır. 

Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır: Nat�onal Academy of Cl�n�cal B�ochem�stry (NACB), The European Group on tumor 

markers, Nat�onal Cancer Instut�on (NCI), The Amer�can Soc�ety Of Cl�n�cal Oncology (ASCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

v.b. Ülkem�zde de bazı kl�n�k bölümler kend� bölümler� �le �lg�l� kend� kılavuzlarını dernekler aracılığıyla hazırlamaktadır. 

Tümör bel�rteçler�n�n s�stem veya organ bazında, molekül yapısına göre ve kullanım amacına göre değerlend�r�ld�ğ� 

kılavuzlar bulunmaktadır [3,4,5].

Hem test �stem aşamasında hem de Sonuç değerlend�r�rken kl�n�syen�n ve laboratuvar uzmanlarının d�kkat etmes� 

gereken hususlar bulunmaktadır [2,5]. Tümör bel�rteçler�n�n laboratuvardak� test �stem �stat�st�ğ�, kl�n�syenler�n konuyu 

nasıl algıladığına bağlı olarak değ�şkenl�k göstermekted�r. Tümör bel�rtec� �sten�rken, tümör bel�rtec�n�n kullanımında 

kl�n�k fayda ve ölçümün performans özell�kler� ve görecel� olarak mal�yet anal�z� göz önünde bulundurulmalıdır [2]. 

Laboratuvarlar, test anal�z�nde preanal�t�k dönemden post-anal�t�k döneme kadar her �şlem basamağında özenle 

hareket etmel�d�r [5]. Test anal�z�nde terc�h ed�lecek numune türü ve örneklenme zamanlaması oldukça öneml� b�r 

konudur. Test yöntem� olarak tümör bel�rteçler�n�n çalışılmasında pek çok laboratuvar yöntem� kullanılmaktadır. Bunlar 

�mmunassay, kütle spektrometres�, elektroforet�k yöntemler, kromatografi, ELISA, Radyo�mmunoassay (RIA), akım 

s�tometre v.b. yöntemlerd�r. Ayrıca �mmunh�stok�myasal tekn�kler, proteom�ksler, s�togenet�k, genet�k anal�zler ve 

m�kroarray tekn�kler� de kullanılmaktadır. İsten�len ve öner�len, hastanın tak�b� boyunca yöntem ve c�haz değ�ş�m�n�n 

yapılmamasıdır [1,3,5]. Kullanılan metot terc�h�nde d�kkat ed�lmes� gereken b�r konu test�n saptanma sınır (l�m�t of 

detect�on; LOD) değerler�n�n göz önüne alınması ve eğer kılavuzlar tarafından b�r öner� var �se kal�brasyon ve kullanılan 

reakt�f �ç�n �sten�len özell�ğ� kapsayıp kapsamadığının kontrol ed�lmes�d�r. Hasta sonucu raporlanırken uygun referans 

aralık (eğer gerekl� �se yaş, c�ns�yet ve fizyoloj�k duruma göre düzenlenm�ş) ve kullanılan b�r�m mutlaka bel�rt�lmel�d�r 

[1,2,5]. Hastanın tümör bel�rteçler� değerlend�r�rken hastanın tüm laboratuvar Sonuçları, fizyoloj�k durumu (menapoz, 

ergenl�k v.b.) ve eşl�k eden d�ğer hastalıkları (obez�te, karac�ğer böbrek t�ro�d v.b.) hastanın sağlık veya hastalık durumu 

hakkında karar ver�lmes�nde katkıda bulunacaktır. Tümör bel�rtec�n�n yapısı, fizyoloj�k fonks�yonu, yarılanma ömrü, 

etk�leyen fizyoloj�k ve ben�gn durumları ve �nterferans etk�leş�mler�n�n �y� b�l�nmes� test sonucunu değerlend�rmede ve 

�stem algor�tmasını bel�rlemede oldukça öneml�d�r. Tümör bel�rteçler� �ç�n değerlend�rme modeller�nde test�n duyarlılığı, 

özgüllüğü, tahm�n edeb�lme değer� ve kes�m değer� (cut-o�) sev�yeler� yanı sıra kl�n�k duyarlılık ve kl�n�k özgüllük de 

değerlend�r�lmel�d�r. B�r bel�rtec�n dağılımı genell�kle yüzde değerler� �le �fade ed�lmekted�r. Kanserl� populasyonda 

yüzde (%) hang� değerlerde duyarlı ve özgül olduğu bel�rt�lmekted�r. Kanserl� hastanın değerlend�rmes�nde taramadan 

tedav� sonrası tak�be kadar gen�ş b�r yelpazede kullanılan tümör bel�rteçler� en sık olarak tedav� tak�b�nde ve sonrasında 

�se rekürrens�n değerlend�rmes�nde kullanılmaktadır [3,6,7]. Tanı anındak� tümör bel�rteçler� evre ve prognoz �le de 

�l�şk�lend�r�lmekted�r [3].

Tümör bel�rteçler� �ç�n tek başına b�r test sonucu güven�l�r değ�ld�r. Yüksek b�r değer�n hızla tekrar �ht�yacı hal�nde 

genell�kle 2-4 hafta �ç�nde �lk değer�ne bakılmaksızın yen�den çalışılmalıdır. Tümör bel�rtec�n�n yarılanma ömrüne göre 

süre değerlend�r�lmel�d�r [1,3,5]. Tümör bel�rteçler�n�n rut�n uygulamasında ser� tümör bel�rteçler�n�n tak�b� öneml�d�r. 

Dolayısı �le tümörün sebat etmes� hal�nde tümör bel�rteçler�n�n ser� tak�pler�nde yükselmeler görülür. Ser� ölçümler 

arasında tümör k�net�ğ� göz önüne alındığı durumda, tümör bel�rteç testler�n�n özell�kle �lk yıl, üç aylık dönemler �le 

yapılması öner�l�r. Hastanın evres� de tak�p �le �lg�l� ser� ölçümler�n sıklığının bel�rlenmes�nde öneml�d�r [1,3]. Kanser 

hastalarında cerrah� tedav� sonrasında tümör bel�rteçler�n�n kandak� sev�yeler�nde düşme beklen�r. Düşme gözlenmes� 

tak�p ed�l�rken tümör bel�rtec�n�n yarı ömrünün b�l�nmes� de tak�b�n nasıl yapılacağı ve nasıl yorumlanacağı konusunda 

yardımcı olacaktır [1,3]. Uygun tedav� seç�m� �ç�n de tümör bel�rteçler� etk�n olarak kullanılmaktadır ancak bu konuda 

genet�k ve patoloj�k testler b�yok�myasal parametrelere göre daha etk�nd�r [1,3]. Hasta akt�f tedav� altındayken veya yakın 

geçm�şte tedav� görmüş �se, hastanın tak�b�nde bel�rteç sev�yeler�ndek� değ�ş�kl�kler hastalığın kl�n�k �lerlemes�n� 

yansıtab�l�r. Kısm� rem�syon, bel�rteç sev�yeler�nde en az %50 azalma olarak tanımlanırken, �lerley�c� hastalık, tümör 

yükünün serum tümör bel�rteçler�n�n sev�yeler�ndek� en az % 25 oranında b�r artış olarak değerlend�r�l�r [3].

Tümör bel�rteçler� molekül yapılarına göre değerlend�r�ld�ğ�nde 8 ana grupta ele alınmaktadır. Bu gruplar: 

1. Onkofetal ant�jenler

2. Tümör �l�şk�l� ant�jenler /Kanser ant�jenler 

3. Hormonlar 

4. Hormon reseptörler� 

5. Enz�mler ve �zoenz�mler 

6. Serum ve doku prote�nler�

7. D�ğer b�yomoleküller

8. Onkogenler (Kaynak?)

Gruplar �çer�s�nde yer alan ve sıklıkla kullanılan tümör bel�rteçler� tek tek aşağıda ayrıntılı b�r şekl�de anlatılmak-

tadır. Tümör bel�rteçler�n�n yapısı, fizyoloj�k fonks�yonları, yarı ömrü, laboratuvar anal�z� �ç�n öneml� olan konular, 

kanserde kl�n�k kullanımı ve serum düzey�n� etk�leyen ben�gn durumlar değerlend�r�lmeye alınmıştır. 

2. Onkofetal Ant�jenler

2.1. Alfafetoprote�n (AFP) 

İlk kez 1956 yılında tanımlanmış olan AFP, esas olarak yolk sac ve fatal karac�ğerde üret�len, yaklaşık 70 kDa 

ağırlığında b�r gl�koprote�nd�r. AFP'n�n b�yoloj�k yarı ömrü yaklaşık beş gündür [1,7]. AFP, kanser sırasında term�nal 

s�al�lasyonunu ve çek�rdek fukos�lasyonunu değ�şt�ren �k� taraflı kompleks t�pl� b�r yapıya sah�pt�r. Bu fukos�lasyon, lekt�n 

Lens cul�nar�s agglut�n�n (LCA) �le tesp�t ed�leb�l�r ve toplam AFP'ye kıyasla AFP'n�n LCA-reakt�f fraks�yonunun (AFP-L3) 

oranı, Amer�ka B�rleş�k Devletler� (ABD) Gıda ve İlaç İdares� (FDA), tarafından gel�şm�ş b�r b�yobel�rteç olarak 

onaylanmıştır [8,9]. 

Fetal dönem�n �lk tr�mesterında masks�mum düzeyler�ne ulaşan AFP, yen� doğan dönem�nde de yüksek �zlen�rken 

(AFP düzey�> 100.000 ng/mL), �k� yaşına doğru er�şk�n sev�yes�ne ulaşır. Er�şk�nde düzey� 0-7 ng/L sev�yes�nded�r [1,10]. 

Ham�lel�k sırasında yükselen AFP’n�n doğumdan sonra annede yüksek düzeyde seyrett�ğ� nad�r görülen kalıtsal b�r 



durum oluşab�l�r [1]. AFP’n�n anal�t�k ölçümü �ç�n standard�zasyonunda WHO72/225 standardına göre kal�bre ed�lmel�d�r. 

Raporlamada kullanılacak b�r�me d�kkat ed�lmel�d�r. Test�n saptmam sınır (LOD) ≤1µg/L (örneğ�n (≤0,8 µg/L) olmalıdır 

[10,11]. 

AFP, karac�ğer ve erken fetal yaşamda hepatoselüler kars�nom (HCC), hepatoblastom ve germ hücrel� tümörlerde 

(GCT) özell�kle nonsem�nomatous germ hücrel� kanserlerde (NSGCT) dah�l olmak üzere b�rçok tümörde, tanı, prognoz, 

evreleme ve tak�p amaçlı kullanılmaktadır [1,7,11]. Çoğu çalışmada, HCC hastaların yaklaşık % 70'�nde yüksek AFP düzeyler� 

b�ld�r�lm�şt�r [11]. Radyoloj�k tetk�kler, HCC'l� hastaların tanı, tedav� ve tak�b�n�n tüm aşamalarında anahtar role sah�p 

olmasına rağmen HCC’n�n etk�n tedav� tak�b� �ç�n en sık kullanılan bel�rteçt�r [2,12]. HCC'n�n prognozu tümör evres� �le 

�lg�l�d�r; HCC'de evreleme, hastanın karac�ğer fonks�yonu ve ek tüm kl�n�k bulgular �le tanımlamalıdır [12]. Ped�atr�k HCC 

nad�r görülen agres�f b�r karac�ğer mal�gn�tes�d�r. Ped�atr�k yaş grubunda, �k� farklı HCC alt grubu vardır; b�r�nc�s�, s�roz veya 

altta yatan metabol�k, enfeks�yöz veya vasküler karac�ğer hastalığı zem�n�nde gel�ş�rken, �k�nc�s� de karac�ğer hastalığı 

önces� sporad�k HCC’d�r [13]. Çok yüksek AFP değerler�ne sah�p t�roz�nem�l� çocuklarda, bazal ser�dek� değ�ş�kl�kler�n HCC 

erken tanısı açısından b�lg�lend�r�c� olduğu düşünülmel�d�r [13]. Ped�atr�k HCC �ç�n pred�spozan faktörler; t�roz�nem�, 

per�natal hepat�t-B, a�lesel �ntrahepat�k kolestaz, gl�kojen depo bozuklukları ve konjen�tal portos�stem�k şantlar olarak 

sayılab�l�r [13]. Ped�atr�k HCC hastalarında da tanı, yüksek AFP sev�yeler� ve ultrasonagarfik bulgular �le konur [13]. AFP �le 

HCC değerlend�r�l�rken karac�ğer fonks�yonunu yansıtan d�ğer laboratuvar testler� �le b�rl�kte tak�p ed�lmekted�r. Serum AFP 

yükselmes�, HCC �ç�n çok duyarlı değ�ld�r, ancak karac�ğer hastalığı olan ve r�sk altındak� popülasyonda HCC'n�n 

saptanmasında oldukça �y� b�r özgüllüğe sah�pt�r [13]. Tedav� sonrası AFP sev�yeler�n�n düşmes� gözlen�r. Tak�p altındak� 

hastalarda AFP sev�yeler�ndek� yükselmeler nüksün değerlend�r�lmes�nde oldukça öneml�d�r. 

Germ hücrel� tümörler�n (GCT) çoğu test�slerden kaynaklanır ve test�s kanserler�n�n yaklaşık % 95'�n� oluşturur. 

H�stoloj�k olarak, GCT'ler sem�nom ve NSGCT’ler olarak ayrılır. Sem�nomatoz ve nonsem�nomatoz komponentl� karışık 

GCT'ler NSGCT olarak kabul ed�l�r [14]. Test�s tümörlü hastaların %50 �le %70'�nde yüksek AFP düzeyler� bulunur [14]. 

Sem�noma hücreler� AFP üretmez; bu nedenle, normal aralığın üzer�ndek� düzeyler, NSGCT'l� hastalarda �zlen�rken, saf 

sem�noma olanlarda �zlenmez. GCT hastaların tak�b�nde AFP’n�n yanında Human kor�yon�k gonadotrop�n (HCG) ve laktat 

deh�drogenaz (LDH) testler� de b�rl�kte �stenmel� ve değerlend�r�lmel�d�r [14]. Test�küler kanserl� hastalarda AFP sev�yeler� 

tak�p �ç�n kullanılırken evres�ne ve tak�p yılına bağlı olarak per�yod�k tak�be alınır. Evre I �ç�n tanıdan sonrak� �lk yılda dört kez 

serum anal�z� öner�l�rken �ler� evre (Evre IV) hastalarda her ay tak�p ed�lmes� öner�lmekted�r. Tanıdan sonrak� beş�nc� yılda �se 

tüm evreler �ç�n yıllık tak�p yeterl� olmaktadır [7]. AFP düzey� NSGCT’de prognoz �le de �l�şk�l�d�r. AFP düzey�, - <1000 µg/L �y� 

prognoz, -≥1000µg/L - ≤10.000 µg/L �ntermed�ate, >10.000 µg/L �se kötü prognoz olarak değerlend�r�l�r [14].

Bazı durumlarda AFP düzeyler�nde yanlış poz�t�f yükselmeler �zlenmekted�r [14]. Bazı �nsanlarda serum AFP düzeyler� 

kron�k olarak hafif yüksek sev�yelerde olab�l�r. Ayırıcı tanı �ç�n ser� ölçümler yapılmalıdır. Yüksek AFP sev�yeler� kansere bağlı 

yüksel�yor �se bel�rg�n oranda yükselen b�r patern �zlenecekt�r. Tümör l�z�s sendromunda serum tümör bel�rtec� 

kemoterap�n�n �lk haftasında tümör l�z�s�ne bağlı olarak yüksel�r. Eğer tümör bel�rtec� kemoterap�n�n �lk ve �k�nc� s�klusunun 

b�r�nc� gününde yükselm�ş �se �k�nc� kemoterap� kürünün ortalarında sev�yeler�n düştüğünün gözlenmes� gerek�r [14]. 

Hepat�t, kemoterap�ye bağlı hepatotoks�s�te, d�ğer ben�gn karac�ğer bozuklukları, s�roz, safra yolu tıkanıklığı, alkol�k 

karac�ğer hastalığı, ataks� teleng�ektaz� ve hered�ter t�roz�nem�de serumda yükselm�ş AFP düzeyler� �zleneb�l�r [1,14]. 

2.2. CEA (Kars�noembr�yon�k Ant�jen )

Yaklaşık 200 kDa ağırlığında b�r gl�koprote�nd�r. Hücre adezyonu ve apoptozun �nh�b�syonunda görev alır. Referans 

aralığı 0-3.5 µg/L’d�r. S�gara kullanacıları �le kullanmayanlar �ç�n ayrı referans aralıkları raporda bel�rt�lmel�d�r [1, 7]. 

Yarılanma ömrü yaklaşık üç gündür [1].

CEA, kolorektal kanserl� hastaların prognozunun bel�rlenmes�nde, tedav� sonrası tak�pte ve rekürrens�n 

bel�rlenmes�nde kullanılan b�r bel�rteçt�r [7]. Tanıda CEA kullanımı yaygın olarak desteklenmemekted�r [11]. CEA, CA19-9 

�le b�rl�kte, özell�kle kolorektal metastast�k kanserde, kanser�n c�dd�yet�ne �l�şk�n tanısal faktör olarak kullanılmaktadır 

[2]. Kolerektal kanser tanısı almış hastaların, preoperat�f CEA düzeyler� değerlend�r�lmel�d�r ve 

> 5 µg/L düzey�ne sah�p hastalar uzak metastaz açısından araştırılmalıdır. Preoperat�f CEA değerler� adjuvan 

kemoterap� seç�m�nde kullanılmaz [7]. CEA sev�yeler� Evre II ve evre III kolorektal kanserl� vakalarda eğer hasta cerrah� 

veya metastat�k hastalığa sah�p ve s�stem�k tedav� alıyor �se üç ayda b�r per�yod�k olarak tak�p ed�lmel�d�r [7]. İlerlem�ş 

meme kanserl� hastaların kemoterap� tak�b�nde CEA, CA15-3 �le b�rl�kte FDA tarafından kabul ed�len �k� b�yobel�rteçden 

b�r�d�r [11]. CEA, sağlıklı popülasyonların taranması amacıyla kullanılmamalıdır. CEA ‘nın s�gara kullanımı �le �l�şk�s� ve 

tekrarlayan ölçümler�n sınırlı hassas�yet�, değerlend�r�lmes�nde zorluğa neden olab�lmekted�r [11]. CEA’nın yükseld�ğ� 

ben�gn durumlar: hepat�t, s�roz, obstrukt�f sarılık, ülserat�f kol�t, Chron hastalığı, pankreat�t, bronş�t, amfizem ve böbrek 

hastalığı olarak söyleneb�l�r [11]. D�ğer onkofetal ant�jenler rut�n kullanımda akt�f olarak kullanılmamaktadır. 

3. Kanser Ant�jenler

3.1. CA19-9

Karbonh�drat ant�jen� (CA)-19-9, b�r gl�koprote�nd�r [1]. Bu molekülün % 85'�n� oluşturan karbonh�drat kısmı 

özell�kle s�al�k as�t, fukoz ve s�al�yl lakto N fukopentozdan oluşurken prote�n kısmında, prol�n, ser�n ve treon�n bulunur [15]. 

Kolorektal kanser hücre hattında (SW1116) CA 19-9 �lk defa b�r monoklonal ant�kor (1116-NS-19-9) olarak 1979 yılında 

h�br�doma teknoloj�s� kullanılarak tar�f ed�lm�şt�r. FDA tarafından onaylanmış b�r tümör bel�rtec�d�r [1]. CA19-9, pankreat�k 

ve safra yollarında, m�de kolon endometr�um ve tükrük ep�tel�nden sentezlen�r. Serumda yüksek molekül kütles�ne sah�p 

(200-1000kDa) bu gl�koprote�n�n yarılanma ömrü yaklaşık b�r gündür. CA19-9 veya N19-9 ant�korundan S�alyl Lea (sLea), 

kan grup yapısında tanımlanmıştır [16]. Genot�p olarak Lea negat�f ve Leb negat�f olan hastalar (%5), CA19-9 ekprese 

etmezler [16]. Kafkas popülasyonunun yaklaşık % 10'unda kırmızı kan hücreler�nde kan grubu prote�n� olan bu Lew�s 

ant�jen� bulunmamaktadır [15]. Bunun yanı sıra sLea ant�jen� b�r kanser t�p� �ç�n özgül değ�l �ken sadece kanserde de 

eksprese olmaz. Sağlıklı popülasyonda �lg�l� kan grubuna sah�p b�reylerde düşük m�ktarda eksprese ed�leb�l�r [7]. CA19-

9’un üst referans l�m�t� 37kU/L’d�r. Bu l�m�t pankreas kanser� �le ben�gn pankreas hastalıklarının ayırımında % 63 �le % 93 

kl�n�k hassas�yete %76 �le % 99 kl�n�k özgüllüğe sah�pt�r [1].

CA19-9, öncel�kl� olarak pankreat�k kanserler�n�n değerlend�r�lmes�nde ve tak�b�nde kullanılır [16,17,18]. D�ğer tümör 

bel�rteçler�n�n komb�nasyonu �le b�rl�kte kullanılmaktadır. [1,16,17]. Tanı anında pankret�k kanserler�n prognozunu 

bel�rlemede kullanışlıdır. Yüksek veya yükselen düzeyler rekürrens� göstermede radyoloj�k veya kl�n�k bulgulardan 1-7 ay 

önces�nde tesp�t edeb�lse b�le bu erken tesp�t�n hastalar �ç�n pankreat�k kanserler�n etk�n b�r tedav�s�n�n olmamasına bağlı 

terapöt�k b�r faydası olamamaktadır [1,18]. CA-19-9'un pankreas kanser� �ç�n b�ld�r�len duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %80 

ve %90 olmakla b�rl�kte, bu değerler tümör büyüklüğü �le yakından �lg�l�d�r [17]. CA-19-9'un yükselme dereces� (tanı anıda 

ve postoperat�f dönemde) uzun sürel� prognoz �le �l�şk�l�d�r [17]. Ayrıca CA19-9 �le d�ğer tümör bel�rteçler�n�n b�rl�kte 

kullanımı kolorektal, özefagus, gastr�k ve hepatoseluler kanserler�n değerlend�r�lmes�nde sıklıkla kullanılır [16]. 

CA19-9 kanser dışında, akut veya kron�k pankreat�t, s�roz, Chron hastalığı, safra kanallarının hastalıklarında ve 

böbrek hastalıklarında yüksek sev�yelerde görüleb�l�r [15,17]. Ayrıca heterofil�k ant�korlara bağlı yanlış poz�t�f CA-19-9 

Sonuçları oluşab�l�r [17]. 

3.2. CA 125

CA125, muc�n 16 veya MUC16 b�r transmembran gl�koprote�nd�r ve coelom�c ep�telyum hücres� tarafından üret�l�r [5]. 

Serumdak� majör formunun molekül ağırlığı 200-400 kDa’dur [19]. F�zyoloj�k yarı ömrü yaklaşık olarak beş �le yed� gündür 

[1]. Kl�n�k prat�kte rut�n olarak kullanılır. 1997 yılında FDA tarafından onaylanmıştır [7].

Ep�tel�yal over kanserler�n�n tanısında en sık kullanılan b�yobel�rteç olsa da asıl kullanım alanı tedav�n�n tak�b� ve 

rekürrens�n tesp�t ed�lmes�d�r [7,20]. Serum düzeyler� tümörün evres� ve tümör yükü �le orantılıdır [11,12]. Over 
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durum oluşab�l�r [1]. AFP’n�n anal�t�k ölçümü �ç�n standard�zasyonunda WHO72/225 standardına göre kal�bre ed�lmel�d�r. 

Raporlamada kullanılacak b�r�me d�kkat ed�lmel�d�r. Test�n saptmam sınır (LOD) ≤1µg/L (örneğ�n (≤0,8 µg/L) olmalıdır 

[10,11]. 

AFP, karac�ğer ve erken fetal yaşamda hepatoselüler kars�nom (HCC), hepatoblastom ve germ hücrel� tümörlerde 

(GCT) özell�kle nonsem�nomatous germ hücrel� kanserlerde (NSGCT) dah�l olmak üzere b�rçok tümörde, tanı, prognoz, 

evreleme ve tak�p amaçlı kullanılmaktadır [1,7,11]. Çoğu çalışmada, HCC hastaların yaklaşık % 70'�nde yüksek AFP düzeyler� 

b�ld�r�lm�şt�r [11]. Radyoloj�k tetk�kler, HCC'l� hastaların tanı, tedav� ve tak�b�n�n tüm aşamalarında anahtar role sah�p 

olmasına rağmen HCC’n�n etk�n tedav� tak�b� �ç�n en sık kullanılan bel�rteçt�r [2,12]. HCC'n�n prognozu tümör evres� �le 

�lg�l�d�r; HCC'de evreleme, hastanın karac�ğer fonks�yonu ve ek tüm kl�n�k bulgular �le tanımlamalıdır [12]. Ped�atr�k HCC 

nad�r görülen agres�f b�r karac�ğer mal�gn�tes�d�r. Ped�atr�k yaş grubunda, �k� farklı HCC alt grubu vardır; b�r�nc�s�, s�roz veya 

altta yatan metabol�k, enfeks�yöz veya vasküler karac�ğer hastalığı zem�n�nde gel�ş�rken, �k�nc�s� de karac�ğer hastalığı 

önces� sporad�k HCC’d�r [13]. Çok yüksek AFP değerler�ne sah�p t�roz�nem�l� çocuklarda, bazal ser�dek� değ�ş�kl�kler�n HCC 

erken tanısı açısından b�lg�lend�r�c� olduğu düşünülmel�d�r [13]. Ped�atr�k HCC �ç�n pred�spozan faktörler; t�roz�nem�, 

per�natal hepat�t-B, a�lesel �ntrahepat�k kolestaz, gl�kojen depo bozuklukları ve konjen�tal portos�stem�k şantlar olarak 

sayılab�l�r [13]. Ped�atr�k HCC hastalarında da tanı, yüksek AFP sev�yeler� ve ultrasonagarfik bulgular �le konur [13]. AFP �le 

HCC değerlend�r�l�rken karac�ğer fonks�yonunu yansıtan d�ğer laboratuvar testler� �le b�rl�kte tak�p ed�lmekted�r. Serum AFP 

yükselmes�, HCC �ç�n çok duyarlı değ�ld�r, ancak karac�ğer hastalığı olan ve r�sk altındak� popülasyonda HCC'n�n 

saptanmasında oldukça �y� b�r özgüllüğe sah�pt�r [13]. Tedav� sonrası AFP sev�yeler�n�n düşmes� gözlen�r. Tak�p altındak� 

hastalarda AFP sev�yeler�ndek� yükselmeler nüksün değerlend�r�lmes�nde oldukça öneml�d�r. 

Germ hücrel� tümörler�n (GCT) çoğu test�slerden kaynaklanır ve test�s kanserler�n�n yaklaşık % 95'�n� oluşturur. 

H�stoloj�k olarak, GCT'ler sem�nom ve NSGCT’ler olarak ayrılır. Sem�nomatoz ve nonsem�nomatoz komponentl� karışık 

GCT'ler NSGCT olarak kabul ed�l�r [14]. Test�s tümörlü hastaların %50 �le %70'�nde yüksek AFP düzeyler� bulunur [14]. 

Sem�noma hücreler� AFP üretmez; bu nedenle, normal aralığın üzer�ndek� düzeyler, NSGCT'l� hastalarda �zlen�rken, saf 

sem�noma olanlarda �zlenmez. GCT hastaların tak�b�nde AFP’n�n yanında Human kor�yon�k gonadotrop�n (HCG) ve laktat 

deh�drogenaz (LDH) testler� de b�rl�kte �stenmel� ve değerlend�r�lmel�d�r [14]. Test�küler kanserl� hastalarda AFP sev�yeler� 

tak�p �ç�n kullanılırken evres�ne ve tak�p yılına bağlı olarak per�yod�k tak�be alınır. Evre I �ç�n tanıdan sonrak� �lk yılda dört kez 

serum anal�z� öner�l�rken �ler� evre (Evre IV) hastalarda her ay tak�p ed�lmes� öner�lmekted�r. Tanıdan sonrak� beş�nc� yılda �se 

tüm evreler �ç�n yıllık tak�p yeterl� olmaktadır [7]. AFP düzey� NSGCT’de prognoz �le de �l�şk�l�d�r. AFP düzey�, - <1000 µg/L �y� 

prognoz, -≥1000µg/L - ≤10.000 µg/L �ntermed�ate, >10.000 µg/L �se kötü prognoz olarak değerlend�r�l�r [14].

Bazı durumlarda AFP düzeyler�nde yanlış poz�t�f yükselmeler �zlenmekted�r [14]. Bazı �nsanlarda serum AFP düzeyler� 

kron�k olarak hafif yüksek sev�yelerde olab�l�r. Ayırıcı tanı �ç�n ser� ölçümler yapılmalıdır. Yüksek AFP sev�yeler� kansere bağlı 

yüksel�yor �se bel�rg�n oranda yükselen b�r patern �zlenecekt�r. Tümör l�z�s sendromunda serum tümör bel�rtec� 

kemoterap�n�n �lk haftasında tümör l�z�s�ne bağlı olarak yüksel�r. Eğer tümör bel�rtec� kemoterap�n�n �lk ve �k�nc� s�klusunun 

b�r�nc� gününde yükselm�ş �se �k�nc� kemoterap� kürünün ortalarında sev�yeler�n düştüğünün gözlenmes� gerek�r [14]. 

Hepat�t, kemoterap�ye bağlı hepatotoks�s�te, d�ğer ben�gn karac�ğer bozuklukları, s�roz, safra yolu tıkanıklığı, alkol�k 

karac�ğer hastalığı, ataks� teleng�ektaz� ve hered�ter t�roz�nem�de serumda yükselm�ş AFP düzeyler� �zleneb�l�r [1,14]. 

2.2. CEA (Kars�noembr�yon�k Ant�jen )

Yaklaşık 200 kDa ağırlığında b�r gl�koprote�nd�r. Hücre adezyonu ve apoptozun �nh�b�syonunda görev alır. Referans 

aralığı 0-3.5 µg/L’d�r. S�gara kullanacıları �le kullanmayanlar �ç�n ayrı referans aralıkları raporda bel�rt�lmel�d�r [1, 7]. 

Yarılanma ömrü yaklaşık üç gündür [1].

CEA, kolorektal kanserl� hastaların prognozunun bel�rlenmes�nde, tedav� sonrası tak�pte ve rekürrens�n 

bel�rlenmes�nde kullanılan b�r bel�rteçt�r [7]. Tanıda CEA kullanımı yaygın olarak desteklenmemekted�r [11]. CEA, CA19-9 

�le b�rl�kte, özell�kle kolorektal metastast�k kanserde, kanser�n c�dd�yet�ne �l�şk�n tanısal faktör olarak kullanılmaktadır 

[2]. Kolerektal kanser tanısı almış hastaların, preoperat�f CEA düzeyler� değerlend�r�lmel�d�r ve 

> 5 µg/L düzey�ne sah�p hastalar uzak metastaz açısından araştırılmalıdır. Preoperat�f CEA değerler� adjuvan 

kemoterap� seç�m�nde kullanılmaz [7]. CEA sev�yeler� Evre II ve evre III kolorektal kanserl� vakalarda eğer hasta cerrah� 

veya metastat�k hastalığa sah�p ve s�stem�k tedav� alıyor �se üç ayda b�r per�yod�k olarak tak�p ed�lmel�d�r [7]. İlerlem�ş 

meme kanserl� hastaların kemoterap� tak�b�nde CEA, CA15-3 �le b�rl�kte FDA tarafından kabul ed�len �k� b�yobel�rteçden 

b�r�d�r [11]. CEA, sağlıklı popülasyonların taranması amacıyla kullanılmamalıdır. CEA ‘nın s�gara kullanımı �le �l�şk�s� ve 

tekrarlayan ölçümler�n sınırlı hassas�yet�, değerlend�r�lmes�nde zorluğa neden olab�lmekted�r [11]. CEA’nın yükseld�ğ� 

ben�gn durumlar: hepat�t, s�roz, obstrukt�f sarılık, ülserat�f kol�t, Chron hastalığı, pankreat�t, bronş�t, amfizem ve böbrek 

hastalığı olarak söyleneb�l�r [11]. D�ğer onkofetal ant�jenler rut�n kullanımda akt�f olarak kullanılmamaktadır. 

3. Kanser Ant�jenler

3.1. CA19-9

Karbonh�drat ant�jen� (CA)-19-9, b�r gl�koprote�nd�r [1]. Bu molekülün % 85'�n� oluşturan karbonh�drat kısmı 

özell�kle s�al�k as�t, fukoz ve s�al�yl lakto N fukopentozdan oluşurken prote�n kısmında, prol�n, ser�n ve treon�n bulunur [15]. 

Kolorektal kanser hücre hattında (SW1116) CA 19-9 �lk defa b�r monoklonal ant�kor (1116-NS-19-9) olarak 1979 yılında 

h�br�doma teknoloj�s� kullanılarak tar�f ed�lm�şt�r. FDA tarafından onaylanmış b�r tümör bel�rtec�d�r [1]. CA19-9, pankreat�k 

ve safra yollarında, m�de kolon endometr�um ve tükrük ep�tel�nden sentezlen�r. Serumda yüksek molekül kütles�ne sah�p 

(200-1000kDa) bu gl�koprote�n�n yarılanma ömrü yaklaşık b�r gündür. CA19-9 veya N19-9 ant�korundan S�alyl Lea (sLea), 

kan grup yapısında tanımlanmıştır [16]. Genot�p olarak Lea negat�f ve Leb negat�f olan hastalar (%5), CA19-9 ekprese 

etmezler [16]. Kafkas popülasyonunun yaklaşık % 10'unda kırmızı kan hücreler�nde kan grubu prote�n� olan bu Lew�s 

ant�jen� bulunmamaktadır [15]. Bunun yanı sıra sLea ant�jen� b�r kanser t�p� �ç�n özgül değ�l �ken sadece kanserde de 

eksprese olmaz. Sağlıklı popülasyonda �lg�l� kan grubuna sah�p b�reylerde düşük m�ktarda eksprese ed�leb�l�r [7]. CA19-

9’un üst referans l�m�t� 37kU/L’d�r. Bu l�m�t pankreas kanser� �le ben�gn pankreas hastalıklarının ayırımında % 63 �le % 93 

kl�n�k hassas�yete %76 �le % 99 kl�n�k özgüllüğe sah�pt�r [1].

CA19-9, öncel�kl� olarak pankreat�k kanserler�n�n değerlend�r�lmes�nde ve tak�b�nde kullanılır [16,17,18]. D�ğer tümör 

bel�rteçler�n�n komb�nasyonu �le b�rl�kte kullanılmaktadır. [1,16,17]. Tanı anında pankret�k kanserler�n prognozunu 

bel�rlemede kullanışlıdır. Yüksek veya yükselen düzeyler rekürrens� göstermede radyoloj�k veya kl�n�k bulgulardan 1-7 ay 

önces�nde tesp�t edeb�lse b�le bu erken tesp�t�n hastalar �ç�n pankreat�k kanserler�n etk�n b�r tedav�s�n�n olmamasına bağlı 

terapöt�k b�r faydası olamamaktadır [1,18]. CA-19-9'un pankreas kanser� �ç�n b�ld�r�len duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %80 

ve %90 olmakla b�rl�kte, bu değerler tümör büyüklüğü �le yakından �lg�l�d�r [17]. CA-19-9'un yükselme dereces� (tanı anıda 

ve postoperat�f dönemde) uzun sürel� prognoz �le �l�şk�l�d�r [17]. Ayrıca CA19-9 �le d�ğer tümör bel�rteçler�n�n b�rl�kte 

kullanımı kolorektal, özefagus, gastr�k ve hepatoseluler kanserler�n değerlend�r�lmes�nde sıklıkla kullanılır [16]. 

CA19-9 kanser dışında, akut veya kron�k pankreat�t, s�roz, Chron hastalığı, safra kanallarının hastalıklarında ve 

böbrek hastalıklarında yüksek sev�yelerde görüleb�l�r [15,17]. Ayrıca heterofil�k ant�korlara bağlı yanlış poz�t�f CA-19-9 

Sonuçları oluşab�l�r [17]. 

3.2. CA 125

CA125, muc�n 16 veya MUC16 b�r transmembran gl�koprote�nd�r ve coelom�c ep�telyum hücres� tarafından üret�l�r [5]. 

Serumdak� majör formunun molekül ağırlığı 200-400 kDa’dur [19]. F�zyoloj�k yarı ömrü yaklaşık olarak beş �le yed� gündür 

[1]. Kl�n�k prat�kte rut�n olarak kullanılır. 1997 yılında FDA tarafından onaylanmıştır [7].

Ep�tel�yal over kanserler�n�n tanısında en sık kullanılan b�yobel�rteç olsa da asıl kullanım alanı tedav�n�n tak�b� ve 

rekürrens�n tesp�t ed�lmes�d�r [7,20]. Serum düzeyler� tümörün evres� ve tümör yükü �le orantılıdır [11,12]. Over 

358   •   Ç�ğdem Sönmez Her Yönüyle Kanser   •   359



kanserler�n�n düşük r�skl� ve yüksek r�skl� hastaların ayrılmasında sıklıkla kullanılan bel�rteçt�r [11]. CA125, özell�kle 

postmenopozal kadınlarda şüphel� pelv�k k�tlelerde ayırıcı tanıda kullanılması tavs�ye ed�l�r [11]. CA125 ölçümler�, 

kemoterapöt�k tepk�ye yanıtı �zlemek �ç�n tedav�den sonrak� 2-4 hafta �çer�s�nde ve tak�p süres�nce 2-3 hafta arayla 

yapılmalıdır. Tak�p süres�nce aynı test yöntem� �le değerlend�r�lmel�d�r. Pr�mer tedav� sırasında prognoz �ç�n CA125 ölçümü 

öner�l�r çünkü hem preoperat�f hem de postoperat�f CA125 düzeyler� prognost�k öneme sah�p olab�l�r. Kalıcı yükselmeler 

kötü prognozu göstermekted�r [11]. CA125, Human Ep�d�dym�s prote�n 4 (HE4) �le b�rl�kte pelv�k k�tles� bulunan hastada 

r�sk hesaplaması �ç�n kullanılır [21,22]. R�sk of Ovar�an Mal�gnancy Algor�thm (ROMA) �ndeks�nde; menopozal durumun da 

dah�l ed�ld�ğ� HE4 ve CA125 Sonuçlarının b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ� algor�tma �le tümörün mal�gn�te potans�yel� hesaplanır. 

ROMA �ndeks�n�n duyarlılığı ve özgüllüğü premonopozal kadınlar �ç�n sırasıyla %76.9, %82.9; ve postmenopozal kadınlar 

�ç�n sırasıyla %82.4,ve %96.7’d�r [21]. ROMA �ndeks� ç�zelges�nde premenopozal kadınlarda ROMA �ndeks� <%13, 

postmenopozal kadınlarda ROMA �ndeks� <%28 �se ep�telyal over kanser� r�sk� düşüktür [21,22]. Ayrıca post menopozal 

kadınlarda Mal�gn�te R�sk İndeks� (R�sk of Mal�gnancy Index – ROMI) hesaplamasında da CA125 değer� kullanılır. 

J�nekoloj�k mal�gn�te r�sk� bulunan olguları yüksek özgüllük �le bel�rler. ROMI, hastanın CA125 değer�, ultrasonografik 

(USG) bulgusu ve hastanın menopoz durumuna göre hesaplanır [11,22]. Mal�gn�te r�sk�; RMI <25 �se düşük r�sk (<% 0.3), 

RMI≥25 - ≤250 arasında �se orta r�sk (%20), RMI >250 �se yüksek r�sk (%75) olarak değerlend�r�l�r [22]. Ayrıca OVA 

1(MIA) panel�nde CA125, transtret�n, beta 2 m�kroglobul�n, apol�poprote�n-1 ve transfer�n �le b�rl�kte değerlend�r�l�r. 

Pelv�k k�tlelerde mal�gn ben�gn ayrımı �ç�n sıklıkla kullanılmaktadır. 2009 yılında FDA onayı almıştır [23]. 

CA125, serv�ks, meme, kolon, pankreas, akc�ğer, m�de ve karac�ğer kanserler� dah�l olmak üzere b�rçok yumurtalık 

dışı mal�gn�tede de yükselerek düşük b�r özgüllük serg�ler [1,11]. Coelom�c ep�telden köken alması ve �nflamasyonda 

hücre yüzey�nde eksprese olmasına bağlı olarak b�rçok ben�gn durumda sev�yeler� yükseleb�l�r. Bu durumlar, romato�t 

artr�t, skleroderma v.b. romat�zmal hastalıklar, gebel�k, endometr�oz�s, uter�n fibroz�s, s�kl�k hormon tedav�s�, 

menstruasyon, over k�st�, myoma uter�, pelv�k �nflamatuar hastalık, yanında karac�ğer hastalıkları, as�t, s�roz, pankreat�t, 

per�toneal �nflamasyon, plevr�t, pankreat�t, böbrek yetmezl�ğ� olarak sayılab�l�r [7,11].

3.3. CA15-3 (MUC1/CA27.29)

MUC1 gen� tarafından kodlanan CA15-3, b�r transmembran gl�koprote�n�d�r ve MAMA6, m�lk mus�n ant�jen olarak da 

adlandırılır [7,11]. B�rçok glandular ep�tel de bulunmaktadır. DF3 ve 115D8 monokonal ant�korlarına karşı reakt�v�tes� 

bulunmuştur. F�zyoloj�k olarak hücre adezyonu ve kanser patogenez�s�nde görev almaktadır [1, 7, 11]. Meme kanserler�n�n 

tanısı sonrasında sağkalım süres� ve tak�p �ç�n kullanılan bel�rteçt�r. İlerlem�ş meme kanserl� hastaların kemoterap� 

tak�b�nde FDA tarafından CEA �le b�rl�kte kabul ed�len �k� b�yobel�rteçden b�r�d�r [11]. Meme kanser� tanısı almış hastalar 

�ç�n CA 15-3 ve BR27.29 rut�n olarak erken dönemde metastaz tesp�t�nde kullanılmamalıdır. Ancak kl�n�syenler�n 

alışkanlıkları ve terc�h�, bu test�n sonucunu görmek şekl�nded�r [7,11,25]. Radyolj�k tetk�kler ve fiz�k muayene �le b�rl�kte 

CA15-3 ve BR27.29 �lerlem�ş meme kanserl� hastaların kemoterap�s�n� tak�p etmek �ç�n kullanılır. CA15-3 ayrıca 

prognozun değerlend�r�lmes�nde kullanılab�l�rl�ğ� olmasına rağmen kl�n�k rut�nde sıklıkla uygulanmamaktadır. Meme 

kanserl� hastaların değerlend�r�lmes�nde doku bazında, genet�k test bazında ve serum bazında kullanılacak olan 

bel�rteçler NACB tarafından bel�rlenm�şt�r. Meme kanserl� hastaların değerlend�r�lmes�nde CA15-3’ün yanında CEA, 

BR27.29, Doku pol�pept�d ant�jen� ( T�ssue pol�pept�de ant�gen; TPA), TRS, HER2Neu testler� de kullanılmaktadır [1,11,25]. 

3.4. BR27.29 CA27.29 

Gl�koprote�n yapılı CA27.29,meme kanser�n�n değerlend�r�lmes�nde CA15-3’e benzer b�lg�ler sunarken onun kadar 

sık kullanılmamaktadır. Her �k�s� de aynı ant�jen� (MUC1 ant�jen�) tesp�t eder [11]. Üst referans aralığı <38 U/mL’d�r. Meme 

kanserl� hastaların tak�b�nde, tedav�ye yanıtın ve �ler� evredek� meme kanserler�nde rekürrens�n bel�rlenmes�nde 

kullanılır [1]. Tek başına kullanılmaz, CEA, CA15-3 �le b�rl�kte kullanılır [11, 25]. 

3.5. CA72-4 

“Tumor-assoc�ated glycoprote�n 72 (TAG-72)” müs�n benzer� b�r gl�koprote�nd�r [18,25,26]. Molekül ağırlığı 

yaklaşık 220-4400kDa ‘dur [26]. Gastr�k over ve kolorektal kanserlerde prognoz ve rekürrens�n tak�b� �ç�n kullanılır. M�de 

kanserler�nde sev�yeler� yükselm�ş bulunur ve tümörün evres� �le orantılıdır. Prognozun değerlend�rmes�nde de kullanılır. 

Over kanserler�nde CA125 ve HE-4 �le b�rl�kte kullanıldığında duyarlılık artar. Kolorektal kanserlerde �se CEA �le b�rl�kte 

değerlend�r�l�r ve Dukes evrelemes� �le �l�şk�l�d�r. [25,26,27,28]. Pnömon�, pankreat�t, s�roz ve over k�st varlığı g�b� ben�gn 

durumlarda da serum sev�yeler� yükseleb�l�r [1]. 

3.6. Ca50

Kolorektal kanser hücre ser�s� COLO_205’e karşı gel�şt�r�lm�ş b�r monoklonal ant�kor olan CA50, yaklaşık 200kDa 

ağırlığında b�r gl�koprote�nd�r. [26]. Pankreat�k ve kolorektal kanserlerde kullanılan b�r b�yobel�rteçd�r [1]. Meme, akc�ğer, 

böbrek prostat mesane ve over kanserler�nde de daha düşük oranda yükselmekted�r. CA50 �le CA19-9 arasında güçlü b�r 

�l�şk� bulunmaktadır. Pankreas kanserler�nde %80-97 oranında yükselme görülürken kolon kanserler�nde de evres�ne 

bağlı olarak yükselmeler gözlenmekted�r [1,26]. Referans aralık kullanılan yönteme göre değ�şkend�r. Pankreat�t, safra 

yolu hastalıkları ve karac�ğer hastalıkları g�b� bazı ben�gn durumlarda sev�yes� yükseleb�l�r. 

3.7.Ca242 

CA242, CA50 ve CA19-9‘un ep�toplarını tanıyab�l�r. CA242 üst referans aralığı 29 U/mL’d�r [1]. Pankreat�k kanserler�n 

tanısında tamamlayıcı tümör bel�rtec� olarak kullanılır [18]. Ayrıca kolorektal kanserl� hastaların değerlend�r�lmes�nde de 

kullanılmaktadır (29). Kolorektal kanserl� hatalarda CA50 ve CA19-9’e göre daha yüksek yüzdelerde poz�t�ft�r. Pankreas 

kanserler�nde % 68-%79 oranında poz�t�f �ken, kolorektal kanserlerde %55-% 85 oranında m�de kanserler�nde % 44 

oranında poz�t�ft�r. Ben�gn hastalık durumlarında hepat�t, pankreat�t safra yolu, ben�gn kolon ve m�de hastalıklarında % 

5-%33 oranında poz�t�f �zlenmekted�r [1]. Tek başına kullanılan b�r tümör bel�rtec� değ�ld�r. 

4. Hormonlar

4.1. Human Kor�yon�k Gonadotrop�n (HCG ) 

HCG, 45KD ağırlığında % 30 karbonh�drattan oluşan b�r gl�koprote�nd�r. Alfa (a) ve beta (b) olmak üzere �k� 

z�nc�rden oluşur ve bunların molekül ağırlığı sırasıyla 14kDa ve 24kDa’dur. Beta subun�t �mmünoloj�k ve hormonal 

özell�kler�nden sorumludur [30]. HCG gebel�k esnasında plasentanın s�ns�tyotrofoblast hücreler�nden üret�l�r [1,14,30]. 

HCG’n�n reguler ve h�pergl�kol�ze form olarak �k� varyantı bulunur. Reguler form damarsal destekten sorumlu �ken 

�rreguler form embr�yonun �mplantasyonundan sorumludur [14]. H�pergl�kol�ze kısım kanser hücreler�nden ekprese 

olmaktadır ve b�rçok kanser türünde sev�yeler� yükselmekted�r. HCG sev�yeler� esas olarak GCT (over ve test�s), 

trofoblast�k hastalıklarda yüksel�rken ayrıca meme, böbrek, akc�ğer, baş-boyun, gastro�ntest�nal s�stem, serv�ks, uterus 

ve vulva kanserler�nde de yükseleb�l�r [1,7,11,14]. Günümüz kl�n�k prat�ğ�nde HCG sev�yeler� sıklıkla kullanılmasına rağmen 

halen FDA tarafından onaylanmamıştır [7]. Yarılanma ömrü 16-24 saatt�r [1]. Referans aralık yaşa ve kadınlar �ç�n menapoz 

durumuna göre değ�şmekted�r. Çoğu test �ç�n, HCG'n�n üst referans l�m�t� 5-10 U/L‘d�r. Sonuç raporunda özel duruma 

göre referans aralıklar ayrıntılı b�r şek�lde bel�rt�lmel�d�r. Kullanılan test�n hassas�yet� ve kal�brasyonun �zleneb�l�rl�ğ� 

sorgulanmalıdır. Test�n hassas�yet� öneml�d�r çünkü GCT ve trofoblast�k hastalıklarının değerlend�rmes�nde bel�rteç 

düzeyler�ndek� n�speten küçük artışlara bağlı olarak tedav� başlatılab�l�r [11]. HCG esas olarak prognoz ve rekürrens�n 

değerlend�r�lmes�nde kullanılır. Tanı anında ve tedav�den önce bazal tümör bel�rtec� değerler� b�l�nmel�d�r çünkü bel�rteç 

sev�yeler� tedav� esnasında değ�şeb�l�r. Ser� HCG düzey� tak�b� öner�l�r. Ölçüm sıklığı hastalığın evres�ne ve patoloj�s�ne 

bağlı bel�rlenmel�d�r. Tek b�r seferde yüksek bulunan değer �k�nc� b�r örnekle doğrulanmalı ve özgül olmayan, geç�c� 

yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır [11]. HCG, GCT’de yaygın olarak kullanılırken, sem�nomlarda AFP’n�n tümör bel�rtec� 
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kanserler�n�n düşük r�skl� ve yüksek r�skl� hastaların ayrılmasında sıklıkla kullanılan bel�rteçt�r [11]. CA125, özell�kle 

postmenopozal kadınlarda şüphel� pelv�k k�tlelerde ayırıcı tanıda kullanılması tavs�ye ed�l�r [11]. CA125 ölçümler�, 

kemoterapöt�k tepk�ye yanıtı �zlemek �ç�n tedav�den sonrak� 2-4 hafta �çer�s�nde ve tak�p süres�nce 2-3 hafta arayla 

yapılmalıdır. Tak�p süres�nce aynı test yöntem� �le değerlend�r�lmel�d�r. Pr�mer tedav� sırasında prognoz �ç�n CA125 ölçümü 

öner�l�r çünkü hem preoperat�f hem de postoperat�f CA125 düzeyler� prognost�k öneme sah�p olab�l�r. Kalıcı yükselmeler 

kötü prognozu göstermekted�r [11]. CA125, Human Ep�d�dym�s prote�n 4 (HE4) �le b�rl�kte pelv�k k�tles� bulunan hastada 

r�sk hesaplaması �ç�n kullanılır [21,22]. R�sk of Ovar�an Mal�gnancy Algor�thm (ROMA) �ndeks�nde; menopozal durumun da 

dah�l ed�ld�ğ� HE4 ve CA125 Sonuçlarının b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ� algor�tma �le tümörün mal�gn�te potans�yel� hesaplanır. 

ROMA �ndeks�n�n duyarlılığı ve özgüllüğü premonopozal kadınlar �ç�n sırasıyla %76.9, %82.9; ve postmenopozal kadınlar 

�ç�n sırasıyla %82.4,ve %96.7’d�r [21]. ROMA �ndeks� ç�zelges�nde premenopozal kadınlarda ROMA �ndeks� <%13, 

postmenopozal kadınlarda ROMA �ndeks� <%28 �se ep�telyal over kanser� r�sk� düşüktür [21,22]. Ayrıca post menopozal 

kadınlarda Mal�gn�te R�sk İndeks� (R�sk of Mal�gnancy Index – ROMI) hesaplamasında da CA125 değer� kullanılır. 

J�nekoloj�k mal�gn�te r�sk� bulunan olguları yüksek özgüllük �le bel�rler. ROMI, hastanın CA125 değer�, ultrasonografik 

(USG) bulgusu ve hastanın menopoz durumuna göre hesaplanır [11,22]. Mal�gn�te r�sk�; RMI <25 �se düşük r�sk (<% 0.3), 

RMI≥25 - ≤250 arasında �se orta r�sk (%20), RMI >250 �se yüksek r�sk (%75) olarak değerlend�r�l�r [22]. Ayrıca OVA 

1(MIA) panel�nde CA125, transtret�n, beta 2 m�kroglobul�n, apol�poprote�n-1 ve transfer�n �le b�rl�kte değerlend�r�l�r. 

Pelv�k k�tlelerde mal�gn ben�gn ayrımı �ç�n sıklıkla kullanılmaktadır. 2009 yılında FDA onayı almıştır [23]. 

CA125, serv�ks, meme, kolon, pankreas, akc�ğer, m�de ve karac�ğer kanserler� dah�l olmak üzere b�rçok yumurtalık 

dışı mal�gn�tede de yükselerek düşük b�r özgüllük serg�ler [1,11]. Coelom�c ep�telden köken alması ve �nflamasyonda 

hücre yüzey�nde eksprese olmasına bağlı olarak b�rçok ben�gn durumda sev�yeler� yükseleb�l�r. Bu durumlar, romato�t 

artr�t, skleroderma v.b. romat�zmal hastalıklar, gebel�k, endometr�oz�s, uter�n fibroz�s, s�kl�k hormon tedav�s�, 

menstruasyon, over k�st�, myoma uter�, pelv�k �nflamatuar hastalık, yanında karac�ğer hastalıkları, as�t, s�roz, pankreat�t, 

per�toneal �nflamasyon, plevr�t, pankreat�t, böbrek yetmezl�ğ� olarak sayılab�l�r [7,11].

3.3. CA15-3 (MUC1/CA27.29)

MUC1 gen� tarafından kodlanan CA15-3, b�r transmembran gl�koprote�n�d�r ve MAMA6, m�lk mus�n ant�jen olarak da 

adlandırılır [7,11]. B�rçok glandular ep�tel de bulunmaktadır. DF3 ve 115D8 monokonal ant�korlarına karşı reakt�v�tes� 

bulunmuştur. F�zyoloj�k olarak hücre adezyonu ve kanser patogenez�s�nde görev almaktadır [1, 7, 11]. Meme kanserler�n�n 

tanısı sonrasında sağkalım süres� ve tak�p �ç�n kullanılan bel�rteçt�r. İlerlem�ş meme kanserl� hastaların kemoterap� 

tak�b�nde FDA tarafından CEA �le b�rl�kte kabul ed�len �k� b�yobel�rteçden b�r�d�r [11]. Meme kanser� tanısı almış hastalar 

�ç�n CA 15-3 ve BR27.29 rut�n olarak erken dönemde metastaz tesp�t�nde kullanılmamalıdır. Ancak kl�n�syenler�n 

alışkanlıkları ve terc�h�, bu test�n sonucunu görmek şekl�nded�r [7,11,25]. Radyolj�k tetk�kler ve fiz�k muayene �le b�rl�kte 

CA15-3 ve BR27.29 �lerlem�ş meme kanserl� hastaların kemoterap�s�n� tak�p etmek �ç�n kullanılır. CA15-3 ayrıca 

prognozun değerlend�r�lmes�nde kullanılab�l�rl�ğ� olmasına rağmen kl�n�k rut�nde sıklıkla uygulanmamaktadır. Meme 

kanserl� hastaların değerlend�r�lmes�nde doku bazında, genet�k test bazında ve serum bazında kullanılacak olan 

bel�rteçler NACB tarafından bel�rlenm�şt�r. Meme kanserl� hastaların değerlend�r�lmes�nde CA15-3’ün yanında CEA, 

BR27.29, Doku pol�pept�d ant�jen� ( T�ssue pol�pept�de ant�gen; TPA), TRS, HER2Neu testler� de kullanılmaktadır [1,11,25]. 

3.4. BR27.29 CA27.29 

Gl�koprote�n yapılı CA27.29,meme kanser�n�n değerlend�r�lmes�nde CA15-3’e benzer b�lg�ler sunarken onun kadar 

sık kullanılmamaktadır. Her �k�s� de aynı ant�jen� (MUC1 ant�jen�) tesp�t eder [11]. Üst referans aralığı <38 U/mL’d�r. Meme 

kanserl� hastaların tak�b�nde, tedav�ye yanıtın ve �ler� evredek� meme kanserler�nde rekürrens�n bel�rlenmes�nde 

kullanılır [1]. Tek başına kullanılmaz, CEA, CA15-3 �le b�rl�kte kullanılır [11, 25]. 

3.5. CA72-4 

“Tumor-assoc�ated glycoprote�n 72 (TAG-72)” müs�n benzer� b�r gl�koprote�nd�r [18,25,26]. Molekül ağırlığı 

yaklaşık 220-4400kDa ‘dur [26]. Gastr�k over ve kolorektal kanserlerde prognoz ve rekürrens�n tak�b� �ç�n kullanılır. M�de 

kanserler�nde sev�yeler� yükselm�ş bulunur ve tümörün evres� �le orantılıdır. Prognozun değerlend�rmes�nde de kullanılır. 

Over kanserler�nde CA125 ve HE-4 �le b�rl�kte kullanıldığında duyarlılık artar. Kolorektal kanserlerde �se CEA �le b�rl�kte 

değerlend�r�l�r ve Dukes evrelemes� �le �l�şk�l�d�r. [25,26,27,28]. Pnömon�, pankreat�t, s�roz ve over k�st varlığı g�b� ben�gn 

durumlarda da serum sev�yeler� yükseleb�l�r [1]. 

3.6. Ca50

Kolorektal kanser hücre ser�s� COLO_205’e karşı gel�şt�r�lm�ş b�r monoklonal ant�kor olan CA50, yaklaşık 200kDa 

ağırlığında b�r gl�koprote�nd�r. [26]. Pankreat�k ve kolorektal kanserlerde kullanılan b�r b�yobel�rteçd�r [1]. Meme, akc�ğer, 

böbrek prostat mesane ve over kanserler�nde de daha düşük oranda yükselmekted�r. CA50 �le CA19-9 arasında güçlü b�r 

�l�şk� bulunmaktadır. Pankreas kanserler�nde %80-97 oranında yükselme görülürken kolon kanserler�nde de evres�ne 

bağlı olarak yükselmeler gözlenmekted�r [1,26]. Referans aralık kullanılan yönteme göre değ�şkend�r. Pankreat�t, safra 

yolu hastalıkları ve karac�ğer hastalıkları g�b� bazı ben�gn durumlarda sev�yes� yükseleb�l�r. 

3.7.Ca242 

CA242, CA50 ve CA19-9‘un ep�toplarını tanıyab�l�r. CA242 üst referans aralığı 29 U/mL’d�r [1]. Pankreat�k kanserler�n 

tanısında tamamlayıcı tümör bel�rtec� olarak kullanılır [18]. Ayrıca kolorektal kanserl� hastaların değerlend�r�lmes�nde de 

kullanılmaktadır (29). Kolorektal kanserl� hatalarda CA50 ve CA19-9’e göre daha yüksek yüzdelerde poz�t�ft�r. Pankreas 

kanserler�nde % 68-%79 oranında poz�t�f �ken, kolorektal kanserlerde %55-% 85 oranında m�de kanserler�nde % 44 

oranında poz�t�ft�r. Ben�gn hastalık durumlarında hepat�t, pankreat�t safra yolu, ben�gn kolon ve m�de hastalıklarında % 

5-%33 oranında poz�t�f �zlenmekted�r [1]. Tek başına kullanılan b�r tümör bel�rtec� değ�ld�r. 

4. Hormonlar

4.1. Human Kor�yon�k Gonadotrop�n (HCG ) 

HCG, 45KD ağırlığında % 30 karbonh�drattan oluşan b�r gl�koprote�nd�r. Alfa (a) ve beta (b) olmak üzere �k� 

z�nc�rden oluşur ve bunların molekül ağırlığı sırasıyla 14kDa ve 24kDa’dur. Beta subun�t �mmünoloj�k ve hormonal 

özell�kler�nden sorumludur [30]. HCG gebel�k esnasında plasentanın s�ns�tyotrofoblast hücreler�nden üret�l�r [1,14,30]. 

HCG’n�n reguler ve h�pergl�kol�ze form olarak �k� varyantı bulunur. Reguler form damarsal destekten sorumlu �ken 

�rreguler form embr�yonun �mplantasyonundan sorumludur [14]. H�pergl�kol�ze kısım kanser hücreler�nden ekprese 

olmaktadır ve b�rçok kanser türünde sev�yeler� yükselmekted�r. HCG sev�yeler� esas olarak GCT (over ve test�s), 

trofoblast�k hastalıklarda yüksel�rken ayrıca meme, böbrek, akc�ğer, baş-boyun, gastro�ntest�nal s�stem, serv�ks, uterus 

ve vulva kanserler�nde de yükseleb�l�r [1,7,11,14]. Günümüz kl�n�k prat�ğ�nde HCG sev�yeler� sıklıkla kullanılmasına rağmen 

halen FDA tarafından onaylanmamıştır [7]. Yarılanma ömrü 16-24 saatt�r [1]. Referans aralık yaşa ve kadınlar �ç�n menapoz 

durumuna göre değ�şmekted�r. Çoğu test �ç�n, HCG'n�n üst referans l�m�t� 5-10 U/L‘d�r. Sonuç raporunda özel duruma 

göre referans aralıklar ayrıntılı b�r şek�lde bel�rt�lmel�d�r. Kullanılan test�n hassas�yet� ve kal�brasyonun �zleneb�l�rl�ğ� 

sorgulanmalıdır. Test�n hassas�yet� öneml�d�r çünkü GCT ve trofoblast�k hastalıklarının değerlend�rmes�nde bel�rteç 

düzeyler�ndek� n�speten küçük artışlara bağlı olarak tedav� başlatılab�l�r [11]. HCG esas olarak prognoz ve rekürrens�n 

değerlend�r�lmes�nde kullanılır. Tanı anında ve tedav�den önce bazal tümör bel�rtec� değerler� b�l�nmel�d�r çünkü bel�rteç 

sev�yeler� tedav� esnasında değ�şeb�l�r. Ser� HCG düzey� tak�b� öner�l�r. Ölçüm sıklığı hastalığın evres�ne ve patoloj�s�ne 

bağlı bel�rlenmel�d�r. Tek b�r seferde yüksek bulunan değer �k�nc� b�r örnekle doğrulanmalı ve özgül olmayan, geç�c� 

yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır [11]. HCG, GCT’de yaygın olarak kullanılırken, sem�nomlarda AFP’n�n tümör bel�rtec� 
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olarak kullanılmaması neden�yle daha etk�n olarak kullanılmaktadır [11,14]. Test�küler kanserlerde NSGCT �ç�n HCG 

sev�yes� ve prognoz �l�şk�s�nde HCG < 5000U/L �y� prognoz, HCG ≥5000 - ≤50000U/L �ntermed�ate prognoz ve HCG > 

50000 U/L �se kötü prognoz olarak değerlend�r�l�r. Test�küler kanserler�n prognoz değerlend�r�lmes�nde AFP, HCG ve LDH 

sev�yeler� �le b�rl�kte değerlend�r�l�r [11,14].

Gestasyonel trofoblast�k neoplaz�lerde �se hızla kemoterap� başlanması kararının alınab�lmes� �ç�n Internat�onal 

Federat�on of Gynecology and Obstetr�cs (FIGO) GTN tanı kr�terler� 4 grup olarak bel�rlenm�şt�r ve burada HCG oldukça 

öneml� b�r noktadadır: 

• Üç hafta boyunca, dört ölçümde HCG değer�nde plato oluşması 

• En az �k� hafta �ç�nde üç veya ser� ölçümler�nde HCG düzeyler�n�n yükselmes�

• Kor�yokars�noma �ç�n h�stoloj�k tanının varlığı 

• Altı ay veya daha uzun süre yüksek HCG sev�yeler� 

Ayrıca tedav� önces� HCG değerler� prognoz ve tümör yükünü göstermede oldukça öneml�d�r [1,31]. Tedav� sonrası 

tak�p �ç�n HCG sev�yeler�n�n ser� ölçümler�n yapılması gerekl�d�r [31]. Haftalık HCG ölçümler� öner�lmekle b�rl�kte rem�s-

yondan sonrasında yıllık tak�pler�n yeterl� olduğu b�ld�r�lmekted�r [1,11,14]. Yüksek HCG sev�yeler�n�n değerlend�r�lme-

s�nde unutulmaması gereken konu ayırıcı tanı açısından USG �ncelemes�n�n mutlaka yapılması gerekt�ğ�d�r. 

Yalancı HCG yüksekl�kler�n�n nedenler� arasında P�tuter HCG/ h�pogonad�zm, tümör l�z�s sendromu ve heterofil 

ant�korlar yer alır [14]. Tek taraflı orş�ektom� ve kemoterap�ye bağlı düşük testosteron sev�yeler� h�pofiz bez� tarafından 

lute�n�ze hormon (LH) ve HCG oluşumunda artışa neden olab�l�r. D�ğer b�r neden �se testosteron tedav�s�n�n h�pofiz bez�n� 

baskılamasıdır. Bu nedenle tümör bel�rteçler� değerlend�r�l�rken ek tetk�kler �le b�rl�kte değerlend�r�lmes� öneml�d�r. 

4.2. Kals�ton�n 

Otuz�k� am�nos�t�ten oluşan b�r pol�pept�d�r. 3400 Da ağırlığındadır [1, 32]. T�or�d�n parafoll�küler, C hücreler� tarafından 

artmış kals�yuma yanıt olarak salınır. Osteoklastların akt�v�tes�n� regüle eder. Kals�yum metabol�zması üzer�ndek� etk�s� 

v�tam�n D ve parat�ro�d hormonuna (PTH) göre oldukça düşüktür bu nedenle kals�yum homeostazının değerlend�r�lmes�nde 

kullanılmaz. Referans aralığı c�ns�yet ve yaşa göre değ�şmekted�r.

T�ro�d medüller kanser varlığında yüksel�r. Tedav� tak�b�nde ve rekürrens�n bel�rlenmes�nde kullanılır [33]. Medüller 

t�ro�t Kanserler� (medullary thyro�d carc�noma; MTC), hastaların çoğunda kals�ton�n düzey� yüksek �ken Mult�ple endokr�n 

neoplaz� II (MENII) veya a�lesel meduller kanserl� hastaların %30’unda normal, bazal sev�yeler görülür. Meduller t�ro�d 

kanser�n�n %25’� a�lesel geç�ş özell�ğ� göster�r ve MEN IIB olarak değerlend�r�l�r. Tedav� sonrası hastanın tak�b�nde veya 

rekürrens�n bel�rlenmes�nde kullanır. Kals�ton�n sev�yes� hastalığın durumu �le �l�şk�l�d�r. Bazı kars�no�d tümörlerde ve 

akc�ğer, meme, böbrek, karac�ğer kanserler�nde de sev�yeler� yükseleb�l�r ancak bu kanserlerde kullanımı 

kanıtlanamamıştır. T�ro�d nodülü olan hastaların tak�b�nde kals�ton�n düzey�n�n düzenl� aralıklar �le değerlend�r�lmes� 

medüller t�ro�d kanser� ve C hücre h�peplaz�s�n�n erken tesp�t ed�lmes�n� ve ayırıcı tanıyı sağlayab�l�r. F�zyoloj�k olarak yüksek 

olduğu ben�gn durumlar: pulmoner hastalık, pankreat�t, h�perparat�ro�d�, pern�syöz anem�, Paget’s hastalığı, gebel�k, 

böbrek yetmezl�ğ�, h�perparat�ro�d�, lösem�, myeloprol�ferat�f hastalık, Zoll�nger–Ell�son sendromu, oto�mmun t�ro�d 

hastalıkları, akc�ğer meme ve prostat kanserler�, mastos�toz�sde sev�yeler� yüksel�r [32,33,34]. 

Hormon yapısındak� d�ğer tümör bel�rteçler�; PTH, İnsul�n, Adrenokort�kotrop�k hormon (ACTH), Glukagon, Vazoakt�f 

�ntest�nal pept�d (VIP), Prolakt�n g�b� hormonlar, MEN’e bağlı gel�şeb�lecek kanserler�n değerlend�r�lmes� �ç�n kullanılır. 

Vücutta pek çok organ s�stem� ve dokuya dağılmış olarak bulunan nöroendokr�n hücrelerden köken alan, akt�f hormon 

salgısı olan/olmayan tümörlere MEN adı ver�lmekted�r. MEN’ler vücudun herhang� b�r yer�nde nöroendokr�n s�stemden 

köken alan tümörlerd�r. Bu tümörler� b�r grupta toplayan özell�k köken aldıkları organın özell�kler�n� taşımalarına rağmen 

heps�n�n ortak nöroendokr�n yapı göstermeler�d�r. Nad�r görülen bu hastalık grubunda semptomlar tutulan organa göre 

değ�şmekted�r. Ben�gn veya mal�gn olab�l�rler. A�lesel geç�ş genet�k mutasyonlara bağlıdır. Üç başlık altında 

değerlend�r�l�rler [35]. MEN T�p I; �k� veya daha fazla organda gel�şen neoplaz�lerd�r. Parat�ro�d (%90), h�pofiz ve pankreas 

sıklıkla tutulur. MEN II-A’da 2 veya 3 bezde tutulum bulunur ( MTC %100, feokromastoma %50, ve parat�ro�d neoplaz� %10-

40). MENII B �se a�lesel geç�ş göstermez. Yen� oluşan gen mutasyonlarına bağlıdır. MTC (%100), feokromastoma (%50) ve 

nöronomlar (%100) bu grupta �zlen�r. Bu grupta oluşan MTC daha erken yaşlarda �nfantlarda (<3 ay) �zlen�rken MEN T�p 

II’A’ya göre daha hızlı yayılırlar [35]. D�ğer molekül yapısında bulunan bazı tümör bel�rteçler� de (homoval�n�k as�t, adrenal�n, 

Val�n mandel�k as�t, kromogran�n A vb.) hormon grubundak� testler g�b� sentezlenme yer�ne ve yolağına göre tek veya 

b�rl�kte değerlend�r�l�rler. Tutulan organın sentezled�ğ� hormonlara göre tanı ve tak�pte kullanılacak tümör bel�rteçler� 

bel�rlenmekted�r. Tutulan organın yanı sıra hormonal aksı etk�leyen d�ğer tüm hormonlarda b�rl�kte değerlend�r�lmel�d�r. 

5. Enz�mler ve İzoenz�mler

5.1. Prostat Spes�fit Ant�jen (PSA), Serbest Prostat Spes�fit Ant�jen (FPSA)

Human kall�kre�n 3 (hK3) olarak da b�l�nen PSA, kall�rkre�n al�s�nden b�r ser�n prote�nazdır [1,7,11]. Karbonh�drat oranı 

%7 olan tek z�nc�rl� b�r gl�koporte�nd�r [1]. Molekül ağırlığı 28.4 kDa’dur [1,7]. Prostattak� duktal ep�tel hücreler�nde 

sentezlen�r. PSA’nın serumdak�düzeyler�, sem�nal sıvıdak� düzeyler�nden çok daha düşüktür (yaklaşık 100 kat). PSA‘nın 

b�yoloj�k fonks�yonu semen l�kefaks�yonudur [1,11]. Kanda �k� majör formda bulunur. PSA’nın büyük kısmı proteaz �nh�b�törü 

a-1 ant�k�motr�ps�n ve a-2 makroglobul�n kompleks oluştururken, küçük b�r kısmı serbest PSA’dır. Sem�nal sıvıda PSA’nın 

%60-70’� enz�mat�k olarak akt�f formda bulunurken kalan kısım �nakt�ft�r. Serbest PSA’nın 3 ana b�leşen� bulunmaktadır. 

Bunlar �nakt�f PSA (�PSA), öncül proPSA formları (pPSA), ve ben�gn PSA’dır (bPSA). İnakt�f PSA yapısı ve bütünlüğü 

bozulmamış PSA molekülü �ken bPSA, ben�gn prostat h�perplaz�s� olan hastalardan �zole ed�lm�ş olan formdur. pPSA �se 

prostat dokusunun per�feral bölümler�nden lokal�zed�r ve kanserde serbest PSA’ya eşl�k eder [1,7,11]. Normalde akt�f ve 

�nakt�f PSA’nın çok az b�r kısmı, dolaşımda bulunurken prostatın hücresel bütünlüğü hasar gördüğünde dolaşıma daha 

yüksek m�ktarda salınır. Yan� prostat kanser�nde serum PSA değer�n�n normalden daha yüksek ölçülmes�, artmış PSA 

üret�m�n�n değ�l, dolaşıma daha çok PSA salınmasının sonucudur. Total PSA �ç�n yarılanma ömrü 33 saat �ken serbest PSA �ç�n 

bu süre 22 saatt�r [1]. Bu yüzden ser� tak�pler� yapılırken �nterval�n uzun bırakılması gerekeb�l�r. PSA test anal�z�nde 

�mmunassay sıklıkla kullanılan yöntemd�r. Total PSA ve serbest PSA ölçümler� �ç�n aynı üret�c� kullanılmalıdır. Serbest PSA 

düzey� tek başına değerlend�r�lemez, total PSA �le b�rl�kte veya oranlayarak değerlend�r�l�r. PSA anal�z�nde �k� konu çok büyük 

önem arz etmekted�r. B�r�nc�s� standard�zasyon �k�nc�s� �se LOD sev�yes�d�r. PSA �ç�n �sten�len LOD; 0.01ng/mL sev�yeler�d�r. 

Metod standard�zasyonu �ç�n halen �k� referans standardı WHO Uluslararası Standartları ve Hybr�tech, Inc. Standardı yaygın 

olarak kullanılmaktadır [11]. Anal�z �ç�n serum örneğ� prostatın herhang� b�r man�pülasyonundan önce veya müdahaleden 

b�rkaç hafta sonra alınmalıdır. Kl�n�k Sonuçlar yorumlanırken b�reysel b�yoloj�k varyasyonun katkısı d�kkate alınmalıdır. Tek 

başına b�r sonucun mal�gn�te varlığının veya yokluğunun tek kanıtı olarak kullanılmaması gerekt�ğ�n� hatırlanmalıdır [11,36]. 

PSA, sağlıklı prostatlı erkekler�n serumunda düşük sev�yelerde bulunur (40 yaşından önce <2.5 ng/mL'ye ve 70 yaşından 

sonra yaklaşık <6.5 ng/mL'ye kadar), her ne kadar yaşa göre PSA sev�yeler� değ�şse b�le NACB’ye göre yaşa uygun referans 

aralık kullanılmamalıdır. 4 ng/mL'n�n üzer�ndek� düzeyler, prostat kanser�n�n veya BPH gösterges� �ç�n kes�m değer� olarak 

kullanılmalıdır [11]. 

PSA-serbest PSA kl�n�k düzeyler�, tarama ve erken kanser tesp�t ed�lmes�, prostat kanser�n�n evrelemes� ve tedav� 

tak�b� amacıyla kullanılmaktadır [1,7,11,30,32]. PSA tümör bel�rteçler� �ç�nde tarama amaçlı kullanılan tek bel�rteçt�r. Kend� 

başına kullanıldığında tanı açısından özgüllüğü düşüktür. PSA sonucuna göre karar ver�l�rse bu durum gereks�z b�yops�ler 

dolayısı �le gereğ�nden fazla tanılamaya, aşırı tedav�ye ve olası zararlara yol açab�lmekted�r. ASCO tarafından 50 yaş üstü ( 

r�sk grubunda; Afkr�a kökenl� Amer�ka’lılarda ve b�r�nc� dereceden akrabalarında prostat kanser� olan vaklarda daha erken 

yaşlarda 40-45 yaşlarında ) PSA düzeyler�n�n tak�b� yanında, d�j�tal rektal muayene (DRE) ve prostat b�yops� örnekler�n�n 

Gleason skorlanması, prostat kanser�n�n erken teşh�s� �ç�n kullanılmalıdır. Bu tarama programı FDA tarafından onaylanmıştır 
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olarak kullanılmaması neden�yle daha etk�n olarak kullanılmaktadır [11,14]. Test�küler kanserlerde NSGCT �ç�n HCG 

sev�yes� ve prognoz �l�şk�s�nde HCG < 5000U/L �y� prognoz, HCG ≥5000 - ≤50000U/L �ntermed�ate prognoz ve HCG > 

50000 U/L �se kötü prognoz olarak değerlend�r�l�r. Test�küler kanserler�n prognoz değerlend�r�lmes�nde AFP, HCG ve LDH 

sev�yeler� �le b�rl�kte değerlend�r�l�r [11,14].

Gestasyonel trofoblast�k neoplaz�lerde �se hızla kemoterap� başlanması kararının alınab�lmes� �ç�n Internat�onal 

Federat�on of Gynecology and Obstetr�cs (FIGO) GTN tanı kr�terler� 4 grup olarak bel�rlenm�şt�r ve burada HCG oldukça 

öneml� b�r noktadadır: 

• Üç hafta boyunca, dört ölçümde HCG değer�nde plato oluşması 

• En az �k� hafta �ç�nde üç veya ser� ölçümler�nde HCG düzeyler�n�n yükselmes�

• Kor�yokars�noma �ç�n h�stoloj�k tanının varlığı 

• Altı ay veya daha uzun süre yüksek HCG sev�yeler� 

Ayrıca tedav� önces� HCG değerler� prognoz ve tümör yükünü göstermede oldukça öneml�d�r [1,31]. Tedav� sonrası 

tak�p �ç�n HCG sev�yeler�n�n ser� ölçümler�n yapılması gerekl�d�r [31]. Haftalık HCG ölçümler� öner�lmekle b�rl�kte rem�s-

yondan sonrasında yıllık tak�pler�n yeterl� olduğu b�ld�r�lmekted�r [1,11,14]. Yüksek HCG sev�yeler�n�n değerlend�r�lme-

s�nde unutulmaması gereken konu ayırıcı tanı açısından USG �ncelemes�n�n mutlaka yapılması gerekt�ğ�d�r. 

Yalancı HCG yüksekl�kler�n�n nedenler� arasında P�tuter HCG/ h�pogonad�zm, tümör l�z�s sendromu ve heterofil 

ant�korlar yer alır [14]. Tek taraflı orş�ektom� ve kemoterap�ye bağlı düşük testosteron sev�yeler� h�pofiz bez� tarafından 

lute�n�ze hormon (LH) ve HCG oluşumunda artışa neden olab�l�r. D�ğer b�r neden �se testosteron tedav�s�n�n h�pofiz bez�n� 

baskılamasıdır. Bu nedenle tümör bel�rteçler� değerlend�r�l�rken ek tetk�kler �le b�rl�kte değerlend�r�lmes� öneml�d�r. 

4.2. Kals�ton�n 

Otuz�k� am�nos�t�ten oluşan b�r pol�pept�d�r. 3400 Da ağırlığındadır [1, 32]. T�or�d�n parafoll�küler, C hücreler� tarafından 

artmış kals�yuma yanıt olarak salınır. Osteoklastların akt�v�tes�n� regüle eder. Kals�yum metabol�zması üzer�ndek� etk�s� 

v�tam�n D ve parat�ro�d hormonuna (PTH) göre oldukça düşüktür bu nedenle kals�yum homeostazının değerlend�r�lmes�nde 

kullanılmaz. Referans aralığı c�ns�yet ve yaşa göre değ�şmekted�r.

T�ro�d medüller kanser varlığında yüksel�r. Tedav� tak�b�nde ve rekürrens�n bel�rlenmes�nde kullanılır [33]. Medüller 

t�ro�t Kanserler� (medullary thyro�d carc�noma; MTC), hastaların çoğunda kals�ton�n düzey� yüksek �ken Mult�ple endokr�n 

neoplaz� II (MENII) veya a�lesel meduller kanserl� hastaların %30’unda normal, bazal sev�yeler görülür. Meduller t�ro�d 

kanser�n�n %25’� a�lesel geç�ş özell�ğ� göster�r ve MEN IIB olarak değerlend�r�l�r. Tedav� sonrası hastanın tak�b�nde veya 

rekürrens�n bel�rlenmes�nde kullanır. Kals�ton�n sev�yes� hastalığın durumu �le �l�şk�l�d�r. Bazı kars�no�d tümörlerde ve 

akc�ğer, meme, böbrek, karac�ğer kanserler�nde de sev�yeler� yükseleb�l�r ancak bu kanserlerde kullanımı 

kanıtlanamamıştır. T�ro�d nodülü olan hastaların tak�b�nde kals�ton�n düzey�n�n düzenl� aralıklar �le değerlend�r�lmes� 

medüller t�ro�d kanser� ve C hücre h�peplaz�s�n�n erken tesp�t ed�lmes�n� ve ayırıcı tanıyı sağlayab�l�r. F�zyoloj�k olarak yüksek 

olduğu ben�gn durumlar: pulmoner hastalık, pankreat�t, h�perparat�ro�d�, pern�syöz anem�, Paget’s hastalığı, gebel�k, 

böbrek yetmezl�ğ�, h�perparat�ro�d�, lösem�, myeloprol�ferat�f hastalık, Zoll�nger–Ell�son sendromu, oto�mmun t�ro�d 

hastalıkları, akc�ğer meme ve prostat kanserler�, mastos�toz�sde sev�yeler� yüksel�r [32,33,34]. 

Hormon yapısındak� d�ğer tümör bel�rteçler�; PTH, İnsul�n, Adrenokort�kotrop�k hormon (ACTH), Glukagon, Vazoakt�f 

�ntest�nal pept�d (VIP), Prolakt�n g�b� hormonlar, MEN’e bağlı gel�şeb�lecek kanserler�n değerlend�r�lmes� �ç�n kullanılır. 

Vücutta pek çok organ s�stem� ve dokuya dağılmış olarak bulunan nöroendokr�n hücrelerden köken alan, akt�f hormon 

salgısı olan/olmayan tümörlere MEN adı ver�lmekted�r. MEN’ler vücudun herhang� b�r yer�nde nöroendokr�n s�stemden 

köken alan tümörlerd�r. Bu tümörler� b�r grupta toplayan özell�k köken aldıkları organın özell�kler�n� taşımalarına rağmen 

heps�n�n ortak nöroendokr�n yapı göstermeler�d�r. Nad�r görülen bu hastalık grubunda semptomlar tutulan organa göre 

değ�şmekted�r. Ben�gn veya mal�gn olab�l�rler. A�lesel geç�ş genet�k mutasyonlara bağlıdır. Üç başlık altında 

değerlend�r�l�rler [35]. MEN T�p I; �k� veya daha fazla organda gel�şen neoplaz�lerd�r. Parat�ro�d (%90), h�pofiz ve pankreas 

sıklıkla tutulur. MEN II-A’da 2 veya 3 bezde tutulum bulunur ( MTC %100, feokromastoma %50, ve parat�ro�d neoplaz� %10-

40). MENII B �se a�lesel geç�ş göstermez. Yen� oluşan gen mutasyonlarına bağlıdır. MTC (%100), feokromastoma (%50) ve 

nöronomlar (%100) bu grupta �zlen�r. Bu grupta oluşan MTC daha erken yaşlarda �nfantlarda (<3 ay) �zlen�rken MEN T�p 

II’A’ya göre daha hızlı yayılırlar [35]. D�ğer molekül yapısında bulunan bazı tümör bel�rteçler� de (homoval�n�k as�t, adrenal�n, 

Val�n mandel�k as�t, kromogran�n A vb.) hormon grubundak� testler g�b� sentezlenme yer�ne ve yolağına göre tek veya 

b�rl�kte değerlend�r�l�rler. Tutulan organın sentezled�ğ� hormonlara göre tanı ve tak�pte kullanılacak tümör bel�rteçler� 

bel�rlenmekted�r. Tutulan organın yanı sıra hormonal aksı etk�leyen d�ğer tüm hormonlarda b�rl�kte değerlend�r�lmel�d�r. 

5. Enz�mler ve İzoenz�mler

5.1. Prostat Spes�fit Ant�jen (PSA), Serbest Prostat Spes�fit Ant�jen (FPSA)

Human kall�kre�n 3 (hK3) olarak da b�l�nen PSA, kall�rkre�n al�s�nden b�r ser�n prote�nazdır [1,7,11]. Karbonh�drat oranı 

%7 olan tek z�nc�rl� b�r gl�koporte�nd�r [1]. Molekül ağırlığı 28.4 kDa’dur [1,7]. Prostattak� duktal ep�tel hücreler�nde 

sentezlen�r. PSA’nın serumdak�düzeyler�, sem�nal sıvıdak� düzeyler�nden çok daha düşüktür (yaklaşık 100 kat). PSA‘nın 

b�yoloj�k fonks�yonu semen l�kefaks�yonudur [1,11]. Kanda �k� majör formda bulunur. PSA’nın büyük kısmı proteaz �nh�b�törü 

a-1 ant�k�motr�ps�n ve a-2 makroglobul�n kompleks oluştururken, küçük b�r kısmı serbest PSA’dır. Sem�nal sıvıda PSA’nın 

%60-70’� enz�mat�k olarak akt�f formda bulunurken kalan kısım �nakt�ft�r. Serbest PSA’nın 3 ana b�leşen� bulunmaktadır. 

Bunlar �nakt�f PSA (�PSA), öncül proPSA formları (pPSA), ve ben�gn PSA’dır (bPSA). İnakt�f PSA yapısı ve bütünlüğü 

bozulmamış PSA molekülü �ken bPSA, ben�gn prostat h�perplaz�s� olan hastalardan �zole ed�lm�ş olan formdur. pPSA �se 

prostat dokusunun per�feral bölümler�nden lokal�zed�r ve kanserde serbest PSA’ya eşl�k eder [1,7,11]. Normalde akt�f ve 

�nakt�f PSA’nın çok az b�r kısmı, dolaşımda bulunurken prostatın hücresel bütünlüğü hasar gördüğünde dolaşıma daha 

yüksek m�ktarda salınır. Yan� prostat kanser�nde serum PSA değer�n�n normalden daha yüksek ölçülmes�, artmış PSA 

üret�m�n�n değ�l, dolaşıma daha çok PSA salınmasının sonucudur. Total PSA �ç�n yarılanma ömrü 33 saat �ken serbest PSA �ç�n 

bu süre 22 saatt�r [1]. Bu yüzden ser� tak�pler� yapılırken �nterval�n uzun bırakılması gerekeb�l�r. PSA test anal�z�nde 

�mmunassay sıklıkla kullanılan yöntemd�r. Total PSA ve serbest PSA ölçümler� �ç�n aynı üret�c� kullanılmalıdır. Serbest PSA 

düzey� tek başına değerlend�r�lemez, total PSA �le b�rl�kte veya oranlayarak değerlend�r�l�r. PSA anal�z�nde �k� konu çok büyük 

önem arz etmekted�r. B�r�nc�s� standard�zasyon �k�nc�s� �se LOD sev�yes�d�r. PSA �ç�n �sten�len LOD; 0.01ng/mL sev�yeler�d�r. 

Metod standard�zasyonu �ç�n halen �k� referans standardı WHO Uluslararası Standartları ve Hybr�tech, Inc. Standardı yaygın 

olarak kullanılmaktadır [11]. Anal�z �ç�n serum örneğ� prostatın herhang� b�r man�pülasyonundan önce veya müdahaleden 

b�rkaç hafta sonra alınmalıdır. Kl�n�k Sonuçlar yorumlanırken b�reysel b�yoloj�k varyasyonun katkısı d�kkate alınmalıdır. Tek 

başına b�r sonucun mal�gn�te varlığının veya yokluğunun tek kanıtı olarak kullanılmaması gerekt�ğ�n� hatırlanmalıdır [11,36]. 

PSA, sağlıklı prostatlı erkekler�n serumunda düşük sev�yelerde bulunur (40 yaşından önce <2.5 ng/mL'ye ve 70 yaşından 

sonra yaklaşık <6.5 ng/mL'ye kadar), her ne kadar yaşa göre PSA sev�yeler� değ�şse b�le NACB’ye göre yaşa uygun referans 

aralık kullanılmamalıdır. 4 ng/mL'n�n üzer�ndek� düzeyler, prostat kanser�n�n veya BPH gösterges� �ç�n kes�m değer� olarak 

kullanılmalıdır [11]. 

PSA-serbest PSA kl�n�k düzeyler�, tarama ve erken kanser tesp�t ed�lmes�, prostat kanser�n�n evrelemes� ve tedav� 

tak�b� amacıyla kullanılmaktadır [1,7,11,30,32]. PSA tümör bel�rteçler� �ç�nde tarama amaçlı kullanılan tek bel�rteçt�r. Kend� 

başına kullanıldığında tanı açısından özgüllüğü düşüktür. PSA sonucuna göre karar ver�l�rse bu durum gereks�z b�yops�ler 

dolayısı �le gereğ�nden fazla tanılamaya, aşırı tedav�ye ve olası zararlara yol açab�lmekted�r. ASCO tarafından 50 yaş üstü ( 

r�sk grubunda; Afkr�a kökenl� Amer�ka’lılarda ve b�r�nc� dereceden akrabalarında prostat kanser� olan vaklarda daha erken 

yaşlarda 40-45 yaşlarında ) PSA düzeyler�n�n tak�b� yanında, d�j�tal rektal muayene (DRE) ve prostat b�yops� örnekler�n�n 

Gleason skorlanması, prostat kanser�n�n erken teşh�s� �ç�n kullanılmalıdır. Bu tarama programı FDA tarafından onaylanmıştır 
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[11,37]. Serbest PSA düzeyler�n� tak�b� BPH �le kanser ayrımı �ç�n yardımcı olacaktır. Hem serbest ve hem de total PSA 

komb�nasyonu �ç�n kl�n�k karar l�m�t� uygun şek�lde doğrulanmalıdır [11]. Serbest PSA tek başına değ�l total PSA �le b�rl�kte 

değerlend�r�lmel� ve oran özenle tak�p ed�lmel�d�r. Total PSA düzey� 4.0-10.0 ng/mL, arasında �ken serbest/ total oranı <0.10 

�se %49-%65 yaşa bağlı olarak prostat kanser r�sk�n� göster�rken serbest/total PSA oranı >0,25 �se %9-%16 prostat kanser 

r�sk� olduğunu göstermekted�r [37]. 

Prostat kanser� tanısında özgüllüğünü düşük olmasına rağmen PSA, terapöt�k müdahalelere yanıtı değerlend�rmede 

ve tümör nüksünü saptamada en öneml� bel�rteçt�r [11,37]. Operasyon sonrasında PSA saptanamayan sev�yelere �nmel�d�r. 

Kalıcı olarak artan PSA düzeyler� rez�düel doku kaldığını göstermekted�r. Hastanın tedav� sonrası ser� tak�pler�nde rez�düel 

hastalık saptanab�l�r. B�yok�myasal nüks, tak�p PSA düzeyler�nde 0.02 ng/mL veya daha fazla b�r artış olarak tanımlamıştır 

[11, 36, 37].

5.2. (NSE) Neuron-Spec�fic Enolase

NSE, 2-fosfogl�seratın fosfoenolp�ruvat'a dönüşümünü destekleyen, gl�kol�t�k yolun çözünür b�r prote�n enolaz 

enz�m�d�r [4,38]. NSE nöronlar ve nöroendokr�n hücrelerde bulunur. İmmunassay yöntem� �le ölçülür. Kes�m değer� olarak 

12,5µg/mL kullanıldığında akc�ğer küçük hücrel� kanser (SCLC) �ç�n hassas�yet ve özgüllük değerler� %80‘ler�n üzer�nded�r. 

NSE, Nöroendokr�n tümörler �le �l�şk�l�d�r ve dolayısıyla nöroendokr�n kanser olan nöroblastom, feokromastoma, kars�no�d 

tümör, MTC, melanom ve akc�ğer veya pankreas kökenl� endokr�n tümörlerde sev�yes� yüksel�r. NSE kemoterap� cevabının 

tak�b�nde kullanışlıdır. Ayrıca hastalığın durumu �le de koreled�r [1, 4, 36, 38]. 

6. Serum ve Doku Prote�nler�

6.1. Beta-2 M�kroglobul�n

Sınıf I majör h�stokompab�l�te kompleks� prote�nler�n�n ağır z�nc�rler� �le �l�şk�l� küçük b�r mebran prote�n�d�r. Molekül 

ağırlığı 11,800 Da’dur. Konsantrasyonları vücut hücre döngüsünü göstermekted�r. Böbrek yoluyla atılır [39]. Böbrek 

fonks�yonlarının değerlend�r�lmes�nde de kullanılab�l�r. Esas olarak B lenfos�t hücre ser�s� mal�gn�teler�n�n tak�p, evre ve 

prognozunun bel�rlenmes� �ç�n kullanılır. Mult�ple Myelom’da (MM) Internat�onal evreleme s�stem�nde (ISS) beta 2 

m�kroglobul�n �le b�rl�kte serum albüm�n düzeyler� hastanın prognozunu bel�rlemek �ç�n kullanılır. 

Bazı ben�gn durumlarda değerler� yükseleb�l�r. Örneğ�n kron�k �nflamasyon, hepat�t�, böbrek yetmezl�ğ�, bazı akut v�ral 

enfeks�yonlar [39, 40]. 

6.2. Paraprote�nler –M Prote�nler

Monoklonal gammopat�, (paraprote�n= M prote�n) tek b�r B lenfos�t tarafından üret�len, elektroforet�k ve ant�jen�k 

olarak tesp�t ed�len homojen b�r prote�nd�r. Sıklıkla serum prote�n elektoroforez�nde beta ve/veya gama bölges�nde yer alır 

[40]. Serum prote�n elektroforez� kl�n�k laboratuvarlarda b�rçok hastalık tak�b�nde sık kullanılan b�r test olmakla b�rl�kte en 

sık abnormal monoklonal prote�nler�n tesp�t�nde kullanılmaktadır. Monoklonal gammapat� t�p�n�n tay�n� �ç�n serum 

�mmunfiksasyon elektoroforez� kullanılmaktadır [40, 41]. Monoklonal gammapat�n�n �zlend�ğ� plazma hücre d�skraz�ler�n�n 

tak�b� Myeloma çalışma grubunun yayınladığı rehberde serum ve �drar prote�n elektroforez� ve serum ve �drar 

�mmunfiksasyon elektroforezler� yanında nefelometr�k ve b�yok�myasal testler� �le b�rl�kte hastaların tanı, evreleme, prognoz 

ve tedav� etk�nl�ğ�n� değerlend�rmede kullanılmaktadır [41,42]. 

7. D�ğer B�yomoleküller

7.1. T�roglobul�n (Tg)

Tg, 660 kDa ağırlığında b�r gl�koprote�nd�r. Normal ve neoplast�k t�ro�dal fol�kül hücreler�nden sentezlen�r [1]. T�ro�d 

fol�küller�n�n lümen�nde t�roks�n (T4) ve Tr��yodot�ron�n (T3) üret�m� �ç�n görev alır. Serum düzey� t�ro�t dokusunun hacm�ne ve 

T�ro�d st�mulan hormon (TSH) sev�yes� �le koreled�r. RİA ve �mmüunassay ölçümler� �le serum düzeyler� bel�rlen�r. T�roglobül�n 

otoant�korunun (TgAb) varlığı serum Tg ölçümler�n� etk�led�ğ� unutulmamalıdır [1].

T�ro�d kanserler�n�n büyük b�r kısmında preoperat�f Tg düzeyler� yüksekt�r. Bu hastalarda amel�yat sonrasında azalan 

ve yükselmeyen Tg düzeyler� d��erans�ye olmuş t�ro�d kanserler�n�n tak�b�nde kullanılır. İyot-131 �le ablasyon tedav�s�nde 

normal t�ro�d hücreler� uptake özell�ğ�n� y�t�r�rken (Tg sentezlenmez), kanser hücres� Tg sentez etme kapas�tes�n� sürdürür. 

Bu durumda düzenl� Tg tak�pler� �le rekürrens�n ve uzak metastazların varlığı değerlend�r�l�r (43,44). Tg düzeyler�n�n ben�gn 

t�ro�d hastalıklarında da yükseleb�leceğ� unutulmamalı, d�ğer t�ro�d ant�korlarının yanı sıra USG �le b�rl�kte değerlend�r�lmes� 

öner�l�r. 

7.2. Human ep�d�d�m�s -4 (He4)

HE4, 23-27 kDa ağırlığında küçük b�r sekretuar prote�nd�r ve whey ac�d prote�n �çer�r. FDA tarafından onaylanmıştır. 

Dört d�sülfid kore prote�n�n b�r bölümü olan b�r proteaz �nh�b�törüdür. Over kanserler�n�n tak�b�nde kullanılır. CA125 �le 

b�rl�kte kadının menopoz durumunun da değerlend�r�ld�ğ� ROMA �ndeks hesaplamasında kullanılır. GCT �ç�n kullanılmaz [1, 7, 

11, 45].

7.3. CYFR21

S�tokert�nler, yaklaşık 20 prote�nden oluşan b�r grup prote�nd�r. S�tokerat�n 19 fragmanı CYFRA-21 düşük moleküler 

ağırlığa 40kDa sah�pt�r. Ep�tel hücreler�n�n veya ep�tel�al kökenl� hücreler�n s�toskeleton yapsına katılan �ntermed�ate 

filamanlarıdır. CYFRA 21, s�tokerat�n19 fragmanlarını tesp�t edeb�len b�r �mmünassay yöntem �le çalışılır. Düzeyler� s�gara 

kullanımından etk�lenmez. Tüm akc�ğer kanserler�n�n tak�b�nde özell�klede küçük hücrel� dışı akc�ğer kanserler�n� �ç�n 

duyarlıdır. Konsantrasyonları �lerlem�ş hastalık �le orantılıdır. Ben�gn pulmoner hastalıklarda böbrek yetmezl�ğ�nde ve 

s�rozda düzey� yüksel�r [1,46]. 

7.4. Her2 neu

C-erbB-2 olarak da b�l�nen Her2 neu, b�r trans membran prote�n�d�r ve 185kDa ağırlığında b�r ep�dermal büyüme 

faktör (EGF) a�les� üyes�d�r. Hücre prol�ferasyonunda, d�ferans�yasyonunda devamlılığında görevl�d�r. ELISA ve �mmunassay 

yöntemler� �le ölçülür. Her �k� yöntem �ç�n de kullanılan kes�m değer� sev�yes� 15µg/L ‘d�r. İmmunh�stok�myasal olarak da 

tesp�t ed�lerek hastanın tedav�s�n� yönlend�r�r. Her2 neu; meme, akc�ğer, over ve gastro�ntes�t�nal s�stem kanserler�nde 

ampl�fiye olur. Serum düzeyler� metastat�k hastalığı olan meme kanserler�nde tak�p amaçlı kullanılır. Ayrıca lenf nodu 

poz�t�fl�ğ�, tümör büyüklüğü, yüksek grade skorlaması, prognoz ve sağ kalım süreler� �le de koreled�r. FDA tarafından 

onaylanmıştır [46,47,48].

8. Sonuç

Çağımızın en sık ölüm nedenler� arasında yer alan kanser�n laboratuvar testler� �le tak�b� �ç�n tümör bel�rteçler� 

kullanılmaktadır. Tümör bel�rteçler�n�n kl�n�k kullanım durumunda objekt�f b�r değerlend�rme yapılması ve test �stemler�n�n 

kanıta dayalı uygulamalar çerçeves�nde yapılab�lması uygun olacaktır. Tümör bel�rteçler� kl�n�syene d�ğer laboratuvar 

bulguları yanında radyoloj�k, genet�k ve patoloj�k testler �le b�rl�kte yardımcı olan testlerd�r. Tümör bel�rteçler�, r�sk 

bel�rlemes�, erken kanser taraması, tanının, ayırıcı tanın değerlend�rmes�, prognozun bel�rlenmes�, tedav� seç�m�, hastalık 

rekürrens� ya da �lerlemes�n�n tak�b� �ç�n kullanılır. Tümör bel�rteçler� kullanım amacına göre değerlend�r�ld�ğ�nde, tarama 

�ç�n kullanılan laboratuvar testler�ne, PSA, ga�tada g�zl� kan, Human Pap�lloma V�rus (HPV), örnek olarak ver�leb�l�r. Tanı, 

ayırıcı tanı amacıyla CA125, AFP, HCG, karac�ğer ve gen�tal bölge yerleş�ml� k�tleler�n değerlend�r�lmes�nde kullanılır. CA125, 

postmenopazal kadınlarda pelv�k k�tlerler�n değerlend�r�lmes�nde ve over kanser tanısı almış vakaların tedav� yanıtının 

değerlend�r�lmes�nde ve tak�b�nde kullanılır. AFP, karac�ğer kanser� �ç�n kullanılan b�r bel�rteçt�r. Karac�ğer kanser� �ç�n 

364   •   Ç�ğdem Sönmez Her Yönüyle Kanser   •   365



[11,37]. Serbest PSA düzeyler�n� tak�b� BPH �le kanser ayrımı �ç�n yardımcı olacaktır. Hem serbest ve hem de total PSA 

komb�nasyonu �ç�n kl�n�k karar l�m�t� uygun şek�lde doğrulanmalıdır [11]. Serbest PSA tek başına değ�l total PSA �le b�rl�kte 

değerlend�r�lmel� ve oran özenle tak�p ed�lmel�d�r. Total PSA düzey� 4.0-10.0 ng/mL, arasında �ken serbest/ total oranı <0.10 

�se %49-%65 yaşa bağlı olarak prostat kanser r�sk�n� göster�rken serbest/total PSA oranı >0,25 �se %9-%16 prostat kanser 

r�sk� olduğunu göstermekted�r [37]. 

Prostat kanser� tanısında özgüllüğünü düşük olmasına rağmen PSA, terapöt�k müdahalelere yanıtı değerlend�rmede 

ve tümör nüksünü saptamada en öneml� bel�rteçt�r [11,37]. Operasyon sonrasında PSA saptanamayan sev�yelere �nmel�d�r. 

Kalıcı olarak artan PSA düzeyler� rez�düel doku kaldığını göstermekted�r. Hastanın tedav� sonrası ser� tak�pler�nde rez�düel 

hastalık saptanab�l�r. B�yok�myasal nüks, tak�p PSA düzeyler�nde 0.02 ng/mL veya daha fazla b�r artış olarak tanımlamıştır 

[11, 36, 37].

5.2. (NSE) Neuron-Spec�fic Enolase

NSE, 2-fosfogl�seratın fosfoenolp�ruvat'a dönüşümünü destekleyen, gl�kol�t�k yolun çözünür b�r prote�n enolaz 

enz�m�d�r [4,38]. NSE nöronlar ve nöroendokr�n hücrelerde bulunur. İmmunassay yöntem� �le ölçülür. Kes�m değer� olarak 

12,5µg/mL kullanıldığında akc�ğer küçük hücrel� kanser (SCLC) �ç�n hassas�yet ve özgüllük değerler� %80‘ler�n üzer�nded�r. 

NSE, Nöroendokr�n tümörler �le �l�şk�l�d�r ve dolayısıyla nöroendokr�n kanser olan nöroblastom, feokromastoma, kars�no�d 

tümör, MTC, melanom ve akc�ğer veya pankreas kökenl� endokr�n tümörlerde sev�yes� yüksel�r. NSE kemoterap� cevabının 

tak�b�nde kullanışlıdır. Ayrıca hastalığın durumu �le de koreled�r [1, 4, 36, 38]. 

6. Serum ve Doku Prote�nler�

6.1. Beta-2 M�kroglobul�n

Sınıf I majör h�stokompab�l�te kompleks� prote�nler�n�n ağır z�nc�rler� �le �l�şk�l� küçük b�r mebran prote�n�d�r. Molekül 

ağırlığı 11,800 Da’dur. Konsantrasyonları vücut hücre döngüsünü göstermekted�r. Böbrek yoluyla atılır [39]. Böbrek 

fonks�yonlarının değerlend�r�lmes�nde de kullanılab�l�r. Esas olarak B lenfos�t hücre ser�s� mal�gn�teler�n�n tak�p, evre ve 

prognozunun bel�rlenmes� �ç�n kullanılır. Mult�ple Myelom’da (MM) Internat�onal evreleme s�stem�nde (ISS) beta 2 

m�kroglobul�n �le b�rl�kte serum albüm�n düzeyler� hastanın prognozunu bel�rlemek �ç�n kullanılır. 

Bazı ben�gn durumlarda değerler� yükseleb�l�r. Örneğ�n kron�k �nflamasyon, hepat�t�, böbrek yetmezl�ğ�, bazı akut v�ral 

enfeks�yonlar [39, 40]. 

6.2. Paraprote�nler –M Prote�nler

Monoklonal gammopat�, (paraprote�n= M prote�n) tek b�r B lenfos�t tarafından üret�len, elektroforet�k ve ant�jen�k 

olarak tesp�t ed�len homojen b�r prote�nd�r. Sıklıkla serum prote�n elektoroforez�nde beta ve/veya gama bölges�nde yer alır 

[40]. Serum prote�n elektroforez� kl�n�k laboratuvarlarda b�rçok hastalık tak�b�nde sık kullanılan b�r test olmakla b�rl�kte en 

sık abnormal monoklonal prote�nler�n tesp�t�nde kullanılmaktadır. Monoklonal gammapat� t�p�n�n tay�n� �ç�n serum 

�mmunfiksasyon elektoroforez� kullanılmaktadır [40, 41]. Monoklonal gammapat�n�n �zlend�ğ� plazma hücre d�skraz�ler�n�n 

tak�b� Myeloma çalışma grubunun yayınladığı rehberde serum ve �drar prote�n elektroforez� ve serum ve �drar 

�mmunfiksasyon elektroforezler� yanında nefelometr�k ve b�yok�myasal testler� �le b�rl�kte hastaların tanı, evreleme, prognoz 

ve tedav� etk�nl�ğ�n� değerlend�rmede kullanılmaktadır [41,42]. 

7. D�ğer B�yomoleküller

7.1. T�roglobul�n (Tg)

Tg, 660 kDa ağırlığında b�r gl�koprote�nd�r. Normal ve neoplast�k t�ro�dal fol�kül hücreler�nden sentezlen�r [1]. T�ro�d 

fol�küller�n�n lümen�nde t�roks�n (T4) ve Tr��yodot�ron�n (T3) üret�m� �ç�n görev alır. Serum düzey� t�ro�t dokusunun hacm�ne ve 

T�ro�d st�mulan hormon (TSH) sev�yes� �le koreled�r. RİA ve �mmüunassay ölçümler� �le serum düzeyler� bel�rlen�r. T�roglobül�n 

otoant�korunun (TgAb) varlığı serum Tg ölçümler�n� etk�led�ğ� unutulmamalıdır [1].

T�ro�d kanserler�n�n büyük b�r kısmında preoperat�f Tg düzeyler� yüksekt�r. Bu hastalarda amel�yat sonrasında azalan 

ve yükselmeyen Tg düzeyler� d��erans�ye olmuş t�ro�d kanserler�n�n tak�b�nde kullanılır. İyot-131 �le ablasyon tedav�s�nde 

normal t�ro�d hücreler� uptake özell�ğ�n� y�t�r�rken (Tg sentezlenmez), kanser hücres� Tg sentez etme kapas�tes�n� sürdürür. 

Bu durumda düzenl� Tg tak�pler� �le rekürrens�n ve uzak metastazların varlığı değerlend�r�l�r (43,44). Tg düzeyler�n�n ben�gn 

t�ro�d hastalıklarında da yükseleb�leceğ� unutulmamalı, d�ğer t�ro�d ant�korlarının yanı sıra USG �le b�rl�kte değerlend�r�lmes� 

öner�l�r. 

7.2. Human ep�d�d�m�s -4 (He4)

HE4, 23-27 kDa ağırlığında küçük b�r sekretuar prote�nd�r ve whey ac�d prote�n �çer�r. FDA tarafından onaylanmıştır. 

Dört d�sülfid kore prote�n�n b�r bölümü olan b�r proteaz �nh�b�törüdür. Over kanserler�n�n tak�b�nde kullanılır. CA125 �le 

b�rl�kte kadının menopoz durumunun da değerlend�r�ld�ğ� ROMA �ndeks hesaplamasında kullanılır. GCT �ç�n kullanılmaz [1, 7, 

11, 45].

7.3. CYFR21

S�tokert�nler, yaklaşık 20 prote�nden oluşan b�r grup prote�nd�r. S�tokerat�n 19 fragmanı CYFRA-21 düşük moleküler 

ağırlığa 40kDa sah�pt�r. Ep�tel hücreler�n�n veya ep�tel�al kökenl� hücreler�n s�toskeleton yapsına katılan �ntermed�ate 

filamanlarıdır. CYFRA 21, s�tokerat�n19 fragmanlarını tesp�t edeb�len b�r �mmünassay yöntem �le çalışılır. Düzeyler� s�gara 

kullanımından etk�lenmez. Tüm akc�ğer kanserler�n�n tak�b�nde özell�klede küçük hücrel� dışı akc�ğer kanserler�n� �ç�n 

duyarlıdır. Konsantrasyonları �lerlem�ş hastalık �le orantılıdır. Ben�gn pulmoner hastalıklarda böbrek yetmezl�ğ�nde ve 

s�rozda düzey� yüksel�r [1,46]. 

7.4. Her2 neu

C-erbB-2 olarak da b�l�nen Her2 neu, b�r trans membran prote�n�d�r ve 185kDa ağırlığında b�r ep�dermal büyüme 

faktör (EGF) a�les� üyes�d�r. Hücre prol�ferasyonunda, d�ferans�yasyonunda devamlılığında görevl�d�r. ELISA ve �mmunassay 

yöntemler� �le ölçülür. Her �k� yöntem �ç�n de kullanılan kes�m değer� sev�yes� 15µg/L ‘d�r. İmmunh�stok�myasal olarak da 

tesp�t ed�lerek hastanın tedav�s�n� yönlend�r�r. Her2 neu; meme, akc�ğer, over ve gastro�ntes�t�nal s�stem kanserler�nde 

ampl�fiye olur. Serum düzeyler� metastat�k hastalığı olan meme kanserler�nde tak�p amaçlı kullanılır. Ayrıca lenf nodu 

poz�t�fl�ğ�, tümör büyüklüğü, yüksek grade skorlaması, prognoz ve sağ kalım süreler� �le de koreled�r. FDA tarafından 

onaylanmıştır [46,47,48].

8. Sonuç

Çağımızın en sık ölüm nedenler� arasında yer alan kanser�n laboratuvar testler� �le tak�b� �ç�n tümör bel�rteçler� 

kullanılmaktadır. Tümör bel�rteçler�n�n kl�n�k kullanım durumunda objekt�f b�r değerlend�rme yapılması ve test �stemler�n�n 

kanıta dayalı uygulamalar çerçeves�nde yapılab�lması uygun olacaktır. Tümör bel�rteçler� kl�n�syene d�ğer laboratuvar 

bulguları yanında radyoloj�k, genet�k ve patoloj�k testler �le b�rl�kte yardımcı olan testlerd�r. Tümör bel�rteçler�, r�sk 

bel�rlemes�, erken kanser taraması, tanının, ayırıcı tanın değerlend�rmes�, prognozun bel�rlenmes�, tedav� seç�m�, hastalık 

rekürrens� ya da �lerlemes�n�n tak�b� �ç�n kullanılır. Tümör bel�rteçler� kullanım amacına göre değerlend�r�ld�ğ�nde, tarama 

�ç�n kullanılan laboratuvar testler�ne, PSA, ga�tada g�zl� kan, Human Pap�lloma V�rus (HPV), örnek olarak ver�leb�l�r. Tanı, 

ayırıcı tanı amacıyla CA125, AFP, HCG, karac�ğer ve gen�tal bölge yerleş�ml� k�tleler�n değerlend�r�lmes�nde kullanılır. CA125, 

postmenopazal kadınlarda pelv�k k�tlerler�n değerlend�r�lmes�nde ve over kanser tanısı almış vakaların tedav� yanıtının 

değerlend�r�lmes�nde ve tak�b�nde kullanılır. AFP, karac�ğer kanser� �ç�n kullanılan b�r bel�rteçt�r. Karac�ğer kanser� �ç�n 
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pred�spozan faktörlere sah�p hastaların taranması amacıyla da kullanılır. AFP, ayrıca germ hücrel� kanserler�n 

değerlendr�lmes�nde, sem�nomlar �ç�n kullanılamaz �ken NSGCT vakalarının değerlend�r�lmes�nde kullanılmaktadır. HCG 

gestasyonel trofoblast�k hastalık tanı ve tak�b� �ç�n kullanılırken beraber�nde USG değerlend�rmes�n�n yapılması ayırıcı tanı 

açısından destekley�c�d�r. Pankreas kanserler�n�n değerlend�r�lmes�nde CA19-9 ve meme kanserler�n değerlend�r�lmes�nde 

CA15-3 sıklıkla kullanılmaktadır. Sonuç olarak bazı durumlarda bel�rteçler karar verme noktasındak� tek kr�ter olab�leceğ� 

g�b� bazı durumlarda bel�rteçler�n değer� bel�rs�z veya düşük olab�lmekted�r.
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pred�spozan faktörlere sah�p hastaların taranması amacıyla da kullanılır. AFP, ayrıca germ hücrel� kanserler�n 

değerlendr�lmes�nde, sem�nomlar �ç�n kullanılamaz �ken NSGCT vakalarının değerlend�r�lmes�nde kullanılmaktadır. HCG 

gestasyonel trofoblast�k hastalık tanı ve tak�b� �ç�n kullanılırken beraber�nde USG değerlend�rmes�n�n yapılması ayırıcı tanı 

açısından destekley�c�d�r. Pankreas kanserler�n�n değerlend�r�lmes�nde CA19-9 ve meme kanserler�n değerlend�r�lmes�nde 

CA15-3 sıklıkla kullanılmaktadır. Sonuç olarak bazı durumlarda bel�rteçler karar verme noktasındak� tek kr�ter olab�leceğ� 

g�b� bazı durumlarda bel�rteçler�n değer� bel�rs�z veya düşük olab�lmekted�r.
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ÖZET

Kanser uzun sürel� mücadele gerekt�ren b�r hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün öner�s� �le b�rl�kte ülkem�zde de �lk 

sıralarda yer alan meme, rah�m ağzı (serv�ks), bağırsak (kolorektal) kanserler� �ç�n toplum tabanlı tarama programları 

yürütülmekted�r. Tümör bel�rteçler� adı altında anlaşılan tümör dokusuna bağlı olarak vücut sıvılarında bulunan çeş�tl� 

b�yok�myasal parametrelerd�r. Ölçülen bu değerler mal�gn b�r oluşumun gösterges� olab�l�r, ancak kes�n sebeb� değ�ld�r. 

Anahtar Kel�meler: Tümör bel�rteçler�, kanser,

ABSTRACT

Cancer �s a d�sease that requ�res long-term struggle. W�th the recommendat�on of the World Health Organ�zat�on, 

commun�ty based screen�ng programs are carr�ed out for breast, cerv�x and �ntest�ne (colorectal) cancers that are at the 

top of our country. Tumor markers are var�ous b�ochem�cal parameters found �n body flu�ds due to the tumor t�ssue 

understood under the name. These measured values may be �nd�cat�ve of a mal�gnant occurrence, but not a defin�te 

cause. The most frequently measured tumor markers are the follow�ng. 

Keywords: Tumor markers, cancer

1. Baş Boyun Kanserler�

Baş boyun kanser� dünya çapında en yaygın altıncı kanser türüdür. Baş-boyun kanserler� dudak, oral kav�te, far�nks 

(nazofar�nks, h�pofar�nks ve orofar�nks), lar�nks, nazal kav�te ve paranasal s�nuslerden kaynaklanmaktadır. En sık görülen 

h�stoloj�k alt t�p� skuamöz hücrel� kanserlerd�r (SCC) [1]. Kl�n�k evrey�, prognozu, tedav� değerlend�rmes�n�, nüksü 

öngörmey� ve genel sağkalımı bel�rlemek �ç�n tümör bel�rteçler� tanımlanmıştır. En çok kullanılan tümör bel�rtec� Kars�no 

Embr�yon�k Ant�jen (CEA) olup bununda çeş�tl� varyasyonları yıllar �ç�nde tanımlanmıştır. Bununla b�rl�kte yen� tanımlanan 

s�tokerat�n tümör bel�rteçler� prol�ferat�f akt�v�tey� yansıttığına da�r çalışmalar mevcuttur. Ayrıca �nsan uter�n serv�ks 

SCC's�nden saflaştırılan skuamöz hücrel� kars�nom ant�jen� (SCC-Ag),baş boyun skuamoz hücrel�knaser (HNSCC)'de 

ölçülen �lk b�yobel�rteçlerden b�r�d�r. 

Ancak bu hastalarda tedav� önces� serum SCC-Ag düzeyler�n�n rolü tartışmalıdır. SCC; TPS (T�ssue Polypept�de 

Spec�fic Ant�gen ve s�tokerat�n-19 fragmanları (CYFRA 21-1) hassas ve faydalı tümör bel�rteçler�d�r. Bu tümör  

bel�rteçler�n� �çeren b�r panel bu hastalarının tedav�ye yanıtının değerlend�r�lmes� açısından güven�l�r olup bu markerlar 

�ç�n �ler� çalışmalar yapılmaktadır [2]. Çünkü  akt�f hastalık, �ler� evreler ve nod poz�t�f hastalarda bu bel�rteçler�n 

sev�yeler�n�n yükseld�ğ� görülmekted�r. HNSCC’n�n büyük çoğunluğu tarafından Ep�dermal büyüme faktörü reseptörü 

(EGFR) salınmakta ve bunun sekresyonu tümörün agres�f davranışı �le �l�şk�lenmekted�r. EGFR’n�n aşırı salınımı çeş�tl� 

sol�d tümörlerde değ�şen oranlarda saptanırken, HNSCC’n�n hemen tamamında �zlenmekte olup EGFR ekspresyonunun 

d�splaz� aşamasında �lerleyerek arttığı ve kars�nom aşamasında bel�rg�n sev�yeye ulaştığı göster�lm�şt�r [3]. S�tokerat�n 

fragmanları olan bel�rteçler�n ve EGFR ‘n�n rut�nde tümör markerları olarak kullanımları henüz yoktur ve bu alanda 

çalışmalar devam etmekted�r.
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ÖZET

Kanser uzun sürel� mücadele gerekt�ren b�r hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün öner�s� �le b�rl�kte ülkem�zde de �lk 

sıralarda yer alan meme, rah�m ağzı (serv�ks), bağırsak (kolorektal) kanserler� �ç�n toplum tabanlı tarama programları 

yürütülmekted�r. Tümör bel�rteçler� adı altında anlaşılan tümör dokusuna bağlı olarak vücut sıvılarında bulunan çeş�tl� 

b�yok�myasal parametrelerd�r. Ölçülen bu değerler mal�gn b�r oluşumun gösterges� olab�l�r, ancak kes�n sebeb� değ�ld�r. 

Anahtar Kel�meler: Tümör bel�rteçler�, kanser,

ABSTRACT

Cancer �s a d�sease that requ�res long-term struggle. W�th the recommendat�on of the World Health Organ�zat�on, 

commun�ty based screen�ng programs are carr�ed out for breast, cerv�x and �ntest�ne (colorectal) cancers that are at the 

top of our country. Tumor markers are var�ous b�ochem�cal parameters found �n body flu�ds due to the tumor t�ssue 

understood under the name. These measured values may be �nd�cat�ve of a mal�gnant occurrence, but not a defin�te 

cause. The most frequently measured tumor markers are the follow�ng. 

Keywords: Tumor markers, cancer

1. Baş Boyun Kanserler�

Baş boyun kanser� dünya çapında en yaygın altıncı kanser türüdür. Baş-boyun kanserler� dudak, oral kav�te, far�nks 

(nazofar�nks, h�pofar�nks ve orofar�nks), lar�nks, nazal kav�te ve paranasal s�nuslerden kaynaklanmaktadır. En sık görülen 

h�stoloj�k alt t�p� skuamöz hücrel� kanserlerd�r (SCC) [1]. Kl�n�k evrey�, prognozu, tedav� değerlend�rmes�n�, nüksü 

öngörmey� ve genel sağkalımı bel�rlemek �ç�n tümör bel�rteçler� tanımlanmıştır. En çok kullanılan tümör bel�rtec� Kars�no 

Embr�yon�k Ant�jen (CEA) olup bununda çeş�tl� varyasyonları yıllar �ç�nde tanımlanmıştır. Bununla b�rl�kte yen� tanımlanan 

s�tokerat�n tümör bel�rteçler� prol�ferat�f akt�v�tey� yansıttığına da�r çalışmalar mevcuttur. Ayrıca �nsan uter�n serv�ks 

SCC's�nden saflaştırılan skuamöz hücrel� kars�nom ant�jen� (SCC-Ag),baş boyun skuamoz hücrel�knaser (HNSCC)'de 

ölçülen �lk b�yobel�rteçlerden b�r�d�r. 

Ancak bu hastalarda tedav� önces� serum SCC-Ag düzeyler�n�n rolü tartışmalıdır. SCC; TPS (T�ssue Polypept�de 

Spec�fic Ant�gen ve s�tokerat�n-19 fragmanları (CYFRA 21-1) hassas ve faydalı tümör bel�rteçler�d�r. Bu tümör  

bel�rteçler�n� �çeren b�r panel bu hastalarının tedav�ye yanıtının değerlend�r�lmes� açısından güven�l�r olup bu markerlar 

�ç�n �ler� çalışmalar yapılmaktadır [2]. Çünkü  akt�f hastalık, �ler� evreler ve nod poz�t�f hastalarda bu bel�rteçler�n 

sev�yeler�n�n yükseld�ğ� görülmekted�r. HNSCC’n�n büyük çoğunluğu tarafından Ep�dermal büyüme faktörü reseptörü 

(EGFR) salınmakta ve bunun sekresyonu tümörün agres�f davranışı �le �l�şk�lenmekted�r. EGFR’n�n aşırı salınımı çeş�tl� 

sol�d tümörlerde değ�şen oranlarda saptanırken, HNSCC’n�n hemen tamamında �zlenmekte olup EGFR ekspresyonunun 

d�splaz� aşamasında �lerleyerek arttığı ve kars�nom aşamasında bel�rg�n sev�yeye ulaştığı göster�lm�şt�r [3]. S�tokerat�n 

fragmanları olan bel�rteçler�n ve EGFR ‘n�n rut�nde tümör markerları olarak kullanımları henüz yoktur ve bu alanda 

çalışmalar devam etmekted�r.



2. Toras�k Tümörler Akc�ğer Kanserler�

Akc�ğer kanserler� gel�şm�ş ülkelerde en sık görülen ve ölümcül seyreden kanserlerd�r. Akc�ğer kanserler�  küçük 

hücrel� (small cell) ve küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanserler� (non-small cell) olarak �k� grupta sınıflandırmakta ve 

�ncelenmekted�r. Yalnız akc�ğer tümörler�n�n tedav� ve tak�b�nde kullanılan ve sadece akc�ğer kanserler�ne spes�fik tümör 

bel�rtec� tesp�t ed�lemem�şt�r. Akc�ğer kanserler�nde tedav� ve tak�pte sıklıkla kullanılan tümör bel�rteçler� şunlardır. ACTH 

(Adrenokort�kotrop�k hormon), Beta-2 m�kroglobul�n HGH (Human growth hormon), Kals�ton�n, Thym�d�n k�nase, Mot�l�n 

GRP (Gastr�n releas�ng pept�d=bombes�n), AFP (Alfa fetoprote�n), NSE (Nöron spes�fik enolase), , CgA (Chromogran�n 

A),Ferr�t�n, CK-BB (Creat�n k�nase-Bombes�n), , S�al�k as�t, Neurophys�n,Vasopress�n, oks�tos�n, Transglutam�nase, 

İnvolukr�n akc�ğer kanserler�nde kullanılan ve b�l�nen tümör bel�rteçler�d�r. karac�ğer metastaz saptanan akc�ğer kanserl� 

hastalarda CEA tedav� ve tak�pte kullanılmaktadır. Küçük hücrel� akc�ğer kanserl� hastalarda  NSE  hem serum hem de 

plevra sıvılarında yüksek olarak tesp�t ed�lmekted�r. Ayrıca karac�ğer ve kem�k metastazı olan akc�ğer kanserl� hastaların 

serumlarında kals�yum (osteol�t�k metastazlarda), alkalen fosfataz (osteoblast�k metastazlarda), transam�nazlar ve 

b�l�rub�n yüksek olarak saptanab�lmekted�r. 

3. Meme Kanserler�

Meme kanser� kadınlarda en sık görülen kanserd�r ve kanserden olan ölümler�n öneml� b�r kısmını oluştur. 

Hastaların %75’� postmenopozal, %25’� �se premenopozal dönemde tanı almaktadır. Türk�ye’de genç yaşta meme 

kanser�ne yakalanan kadınların oranı daha fazladır. Meme kanserler�n�n %5-10’unun neden� genet�k faktörlerd�r [4]. 

D�ğer kanser türler�nde olduğu g�b� tümör markerları hastaların tedav� tak�b�nde öneml� yer tutmaktadır. En yaygın 

kullanılanlar CA 15-3 ve CEA'dır(I). Relapsı ve metastazı saptamada CA 15-3 kullanılır. CA15-3 sadece tedav�ye yanıtı 

�zlemede kullanımı öner�lmemekle beraber, CA15-3 yüksek düzey� tedav�n�n yeters�zl�ğ�n�n gösterges� olarak kabul 

ed�lmekted�r. Meme kanser� nüksler�n� bel�rlemede CA 549, CA 27.29 kullanılır. Meme kanserl� hastada hastalığın 

g�d�şatını �zlemede Muc�nous carc�noma assoc�ated ant�gen (MCA) kullanılır. İler� evre kanserlerde serum MCA 

sev�yeler�de yükselmekted�r. Tümör k�tles�n�n büyüklüğünden z�yade TPA ölçümü tümör  prol�ferasyonu göster�r. Meme 

kanserl� hastalarda Beta hCG ve testesteronun plazmada yükseld�ğ� androsteronun �drarda azaldığı b�l�nmekted�r.

Meme kanserl� hastalarda östrojen ve progesteron reseptörler� b�ze prognost�k ve pred�kt�f açıdan b�lg� vermekte 

olup; meme kanser�n�n hormonal tedav�ye cevabının değerlend�r�lmes� açısından bel�rteç olarak kullanılmaktadırlar. 

Onkogenler ve tümör baskılayıcı genlerden olan  C-erb B-2 gen�;p53, BRCA1 ve BRCA2 genler�de meme kanserl� 

hastaların tedav� ve �zlem�nde kullanılmaktadır. Prognozda kullanılan yen� parametrelerden olan Ürok�naz plazm�nojen 

akt�vatör (UPA) ve PAI-1 adjuvan kemoterap�n�n hang� hastalara yapılacağını bel�rlemede kullanılır. Metastat�k meme 

kanser olgularında; osteol�t�k değerlend�rmek �ç�n kem�k bel�rteçler�ne bakılmaktadır. CRP , ferr�t�n, prokollojen III, 

C3,C4, apol�poprote�n, ve paratro�d hormon–related (PTH-RP) meme kanser�nde tümör bel�rtec� olab�leceğ� düşünülen 

ve �ncelenen testler arasındadır. B�rden fazla bel�rteç kullanımı hastaların tedav�s� ve tak�b�nde kullanımı öner�lmekted�r. 

Bunlar serumda bakılan  CA 15-3, CEA, CA549, MCA, CA 27.29 testler�ne �lave olarak, dokuda östrojen, progesteron 

reseptörler� �le onkogen c-erb B-2, serumda c-erb B-2 e ölçümler� hastaların yaşam süreler�n� arttırmaktadır [5].

4. GIS Kanserler�

Gastro�ntest�nal (GI) kanserler, yemek borusu, m�de, karac�ğer ve safra yolları, safra keses�, pankreas, �nce 

bağırsak, kolon ve rektum ortaya çıkan mal�gn�teler� �çer�r. Dünyada yıllık yaklaşık 4.1 m�lyon yen� vaka görülmekte olup ve 

3 m�lyonu ölümle sonuçlanır. Kolorektal ve m�de kanser� en yaygın �k� GI kanser�d�r. Karac�ğer kanser� de  oldukça sık 

görülmekle beraber ve çok yüksek ölüm oranı vardır. Pankreas  ve yemek borusu  kanserler� n�speten daha az yaygındır, 

ancak bu �k�s�n�nde mortal�te oranı yüksekt�r. Çoğu erken evre GI kanserl� hastalar, asemptomat�k olup erken tanı 

konulamadığı �ç�n tedav� seçenekler�n�n kısıtlı olduğu ve hasta sonuçlarının çoğu zaman zayıf olduğu �ler� evrelerde tanı 

almaktadırlar. Bu kl�n�k zorluktan dolayı erken tanı koymak ve mortal�tey� azaltmak �ç�n  yen� markerların tanımlanması 

gerekmekted�r.Y�ne aynı şek�lde tedav� sonucu değerlend�rmek ve hastaların tak�b� �ç�nde kullanılan tümör bel�rteçler� 

vardır [6]. CEA, CA19-9, CA 242, Ca72-4, AFP en sık kullanılan tümör bel�rteçler�d�r. CEA özell�kle kolorektal kanser 

hastalarında sev�yeler� anlamlı derecede yükselmekted�r. Karac�ğer ve kem�k metastazı saptanan kolon kanserler�nde 

çok yüksek CEA düzey� görülmekted�r. Aynı zamanda CA19-9’da amel�yat sonrası tedav� tak�b�nde kullanılmaktadır [7]. 

CA19-9 pankreas, safra keses� ve kanalı tümörler�n�n ve adenokanserler�n tak�b�nde kullanılmaktadır. Pankreas 

kanserler�nde en sık yükselen tümör bel�rtec�d�r. Artmış CEA ve CA 19-9 sev�yeler�n�n prekanseröz lezyon ve kanser �le 

�l�şk�l� olduğu rapor ed�lm�şt�r. Gastro�ntest�nal kanserler �ç�n karbonh�drat ant�jen 72-4 (CA 72-4) yüksek özgüllüğü olan 

b�r bel�rteçt�r. Ayrıca metastat�k m�de kanserl� hastalarda da yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. M�de kanser�n�n tanı ve 

tedav� tak�b�nde tümör bel�rteçler� olan CYFRA 21-1, CA 19-9, CEA ve CA 72-4’ün kullanımı �ç�n çeş�tl� çalışmalar 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda benzer şek�lde �ler� evre hastalarda CA 19-9, CEA ve CYFRA 21-1 düzeyler�n� yüksek 

bulunmuştur [8].AFP pr�mer karac�ğer kanserler�n�n tedav�ye yanıtın değerlend�r�lmes�nde kullanılmakta olup yüksek 

sev�yeler� ben�gn karac�ğer hastalıklarında da görüleb�lmekted�r. ALP’ın kaynağı karac�ğer, kem�k ve plasentadan olup 

kem�k ve karac�ğerdek� pr�mer kanserler�n ve bu organlara olan metastazların saptanmasına yardımcı olab�lmekted�r. 

Böylel�kle bu b�yobel�rteçler�n tesp�t� kanser hastalarının tedav� ve tak�b�nde öneml� olmaktadır.

5. Ür�ner S�stem Ve Erkek Gen�tal S�stem Tümörler�

Ür�ner s�stem ve erkek gen�tal s�stem tümörler� mesane, böbrek, üreter, prostat ve test�s tümörler�nden 

oluşmaktadır. Mesane kanserler� organ�zmanın en sık görülen tümörler�ndend�r. Ultrasonografi, �ntravenöz pyelografi ve 

s�stoskop�  mesane kanser�n�n �ncelenmes�nde kullanılmaktadır. Bu yöntemler pahalı, zaman alıcı ve �nvaz�v yöntemlerd�r. 

Dolayısıyla , non�nvaz�v, hızlı sonuç veren,yüksek sens�t�v�te ve spes�fite oranlarına sah�p testlere gereks�n�m vardır. 

Bunlardan b�rde �drar s�toloj�s�d�r. Mesane tümör bel�rtec� olarak 1945’den ber� kullanılmaktadır. Trans�zyonel hücrel� 

kanser (TCC) tanısında  s�stoskop� normal olarak saptansa b�le poz�t�f s�toloj� çok önem arz eder. Der� ve vag�nal 

kontam�nasyon r�sk� bayan hastalarda fazladır. Çok sayıda tümör bel�rteç� mesane tümörler�n�n tanı ve tak�b�nde 

kullanılmaktadır. Bunlardan b�r�de Mesane Tümör Ant�jen�-BTA Stat testt�r. Bu test �nsan kompleman faktör H bağlantılı 

prote�n� tesp�t eder. Bu test tek basamaklı �mmünokromatografik b�r test olmakla b�rl�kte düşük gradel� tümörlerde 

sens�t�v�tes�n�n düşüktür. Mesane Tümör Ant�jen�-BTA Trak Test; n�cel b�r enz�m �mmün assay test�d�r ve BTA stat test�n�n 

laboratuarda uygulanan b�r vers�yonudur. Kullanılan �drar numunes� anal�zden önce 4 derecede 1 hafta saklanmalıdır. 

Sonuç 3 saat �çer�s�nde çıkmaktadır. Ür�ner s�stem taş hastalığı ve ür�ner s�stem enfeks�yonlarında yanlış poz�t�fl�k 

oranlarının yüksek olması test�n dezavantajlarıdır. Düşük grade ve tümörlerdek� BTA trak test�n�n doğruluk oranı BTA Stat 

test�nden daha yüksekt�r. Yüksek yanlış poz�t�fl�k oranı bu test�n kullanılmasını sınırlamaktadır. Hücre çek�rdeğ�n�n 

�nternal merkez�n�n b�r parçası olan Nükleer Matr�ks Prote�n 22 (NMP 22) DNA repl�kasyon, transkr�ps�yon ve gen 

ekspresyonunun düzenlenmes�nde rol oynar. NMP22 test� s�toloj�yle kıyaslandığında daha ucuz olması ve hematür�n�n 

olmasının test� sınırlamaması g�b� öneml� avantajları vardır. Test�n sens�t�v�te %47-100,spes�fites� �se%60-80 d�r. Bu 

gen�ş aralık önceden yapılmış çalışmalarda tümörün boyutunun büyük olması ve evres�n�n farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Matr�tech NMP22 assey laboratuar bağımlı ELİSA test� olup NMP22 tesp�t� �ç�n kullanılan 

testlerdend�r [9]. F�br�nojen Yıkım Ürünler� (FDP); mesane kanserl� hastalarda �drarda ölçüleb�lmekte ve  dolaşıma 

geçmekted�r. Sağlıklı k�ş�ler�n �drarında FDP son derece az olmakla b�rl�kte h�çte bulunmayab�l�r. FDP bazı �nflamatuar 

olaylarda �drarda tesp�t ed�leb�l�r ancak genel düşünce �drarda FDP saptanması hal�nde TCC akla gelmel�d�r. İdrarda FDP 

sev�yes�n�n yüksek olması tümör evres�n�n �ler� olduğunu göstermekted�r. Telomeraz test�, hyolorun�k as�t ve hyolorun�daz 

test�, s�tokerat�nler, kadher�n-E ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) araştırma aşamasında olan testlerd�r. 

Kanser hastası erkekler�n %30’u prostat kanser�d�r ve hastaların çoğu 70 yaşını aşmış hastalardır. Prostat kanser�n�n 

erken teşh�s ed�leb�lmes� �ç�n başlıca �k� yöntem bulunmaktadır: Prostatın, rektal muayenenes�  ve/ya da kanda PSA-
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2. Toras�k Tümörler Akc�ğer Kanserler�

Akc�ğer kanserler� gel�şm�ş ülkelerde en sık görülen ve ölümcül seyreden kanserlerd�r. Akc�ğer kanserler�  küçük 

hücrel� (small cell) ve küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanserler� (non-small cell) olarak �k� grupta sınıflandırmakta ve 

�ncelenmekted�r. Yalnız akc�ğer tümörler�n�n tedav� ve tak�b�nde kullanılan ve sadece akc�ğer kanserler�ne spes�fik tümör 

bel�rtec� tesp�t ed�lemem�şt�r. Akc�ğer kanserler�nde tedav� ve tak�pte sıklıkla kullanılan tümör bel�rteçler� şunlardır. ACTH 

(Adrenokort�kotrop�k hormon), Beta-2 m�kroglobul�n HGH (Human growth hormon), Kals�ton�n, Thym�d�n k�nase, Mot�l�n 

GRP (Gastr�n releas�ng pept�d=bombes�n), AFP (Alfa fetoprote�n), NSE (Nöron spes�fik enolase), , CgA (Chromogran�n 

A),Ferr�t�n, CK-BB (Creat�n k�nase-Bombes�n), , S�al�k as�t, Neurophys�n,Vasopress�n, oks�tos�n, Transglutam�nase, 

İnvolukr�n akc�ğer kanserler�nde kullanılan ve b�l�nen tümör bel�rteçler�d�r. karac�ğer metastaz saptanan akc�ğer kanserl� 

hastalarda CEA tedav� ve tak�pte kullanılmaktadır. Küçük hücrel� akc�ğer kanserl� hastalarda  NSE  hem serum hem de 

plevra sıvılarında yüksek olarak tesp�t ed�lmekted�r. Ayrıca karac�ğer ve kem�k metastazı olan akc�ğer kanserl� hastaların 

serumlarında kals�yum (osteol�t�k metastazlarda), alkalen fosfataz (osteoblast�k metastazlarda), transam�nazlar ve 

b�l�rub�n yüksek olarak saptanab�lmekted�r. 

3. Meme Kanserler�

Meme kanser� kadınlarda en sık görülen kanserd�r ve kanserden olan ölümler�n öneml� b�r kısmını oluştur. 

Hastaların %75’� postmenopozal, %25’� �se premenopozal dönemde tanı almaktadır. Türk�ye’de genç yaşta meme 

kanser�ne yakalanan kadınların oranı daha fazladır. Meme kanserler�n�n %5-10’unun neden� genet�k faktörlerd�r [4]. 

D�ğer kanser türler�nde olduğu g�b� tümör markerları hastaların tedav� tak�b�nde öneml� yer tutmaktadır. En yaygın 

kullanılanlar CA 15-3 ve CEA'dır(I). Relapsı ve metastazı saptamada CA 15-3 kullanılır. CA15-3 sadece tedav�ye yanıtı 

�zlemede kullanımı öner�lmemekle beraber, CA15-3 yüksek düzey� tedav�n�n yeters�zl�ğ�n�n gösterges� olarak kabul 

ed�lmekted�r. Meme kanser� nüksler�n� bel�rlemede CA 549, CA 27.29 kullanılır. Meme kanserl� hastada hastalığın 

g�d�şatını �zlemede Muc�nous carc�noma assoc�ated ant�gen (MCA) kullanılır. İler� evre kanserlerde serum MCA 

sev�yeler�de yükselmekted�r. Tümör k�tles�n�n büyüklüğünden z�yade TPA ölçümü tümör  prol�ferasyonu göster�r. Meme 

kanserl� hastalarda Beta hCG ve testesteronun plazmada yükseld�ğ� androsteronun �drarda azaldığı b�l�nmekted�r.

Meme kanserl� hastalarda östrojen ve progesteron reseptörler� b�ze prognost�k ve pred�kt�f açıdan b�lg� vermekte 

olup; meme kanser�n�n hormonal tedav�ye cevabının değerlend�r�lmes� açısından bel�rteç olarak kullanılmaktadırlar. 

Onkogenler ve tümör baskılayıcı genlerden olan  C-erb B-2 gen�;p53, BRCA1 ve BRCA2 genler�de meme kanserl� 

hastaların tedav� ve �zlem�nde kullanılmaktadır. Prognozda kullanılan yen� parametrelerden olan Ürok�naz plazm�nojen 

akt�vatör (UPA) ve PAI-1 adjuvan kemoterap�n�n hang� hastalara yapılacağını bel�rlemede kullanılır. Metastat�k meme 

kanser olgularında; osteol�t�k değerlend�rmek �ç�n kem�k bel�rteçler�ne bakılmaktadır. CRP , ferr�t�n, prokollojen III, 

C3,C4, apol�poprote�n, ve paratro�d hormon–related (PTH-RP) meme kanser�nde tümör bel�rtec� olab�leceğ� düşünülen 

ve �ncelenen testler arasındadır. B�rden fazla bel�rteç kullanımı hastaların tedav�s� ve tak�b�nde kullanımı öner�lmekted�r. 

Bunlar serumda bakılan  CA 15-3, CEA, CA549, MCA, CA 27.29 testler�ne �lave olarak, dokuda östrojen, progesteron 

reseptörler� �le onkogen c-erb B-2, serumda c-erb B-2 e ölçümler� hastaların yaşam süreler�n� arttırmaktadır [5].

4. GIS Kanserler�

Gastro�ntest�nal (GI) kanserler, yemek borusu, m�de, karac�ğer ve safra yolları, safra keses�, pankreas, �nce 

bağırsak, kolon ve rektum ortaya çıkan mal�gn�teler� �çer�r. Dünyada yıllık yaklaşık 4.1 m�lyon yen� vaka görülmekte olup ve 

3 m�lyonu ölümle sonuçlanır. Kolorektal ve m�de kanser� en yaygın �k� GI kanser�d�r. Karac�ğer kanser� de  oldukça sık 

görülmekle beraber ve çok yüksek ölüm oranı vardır. Pankreas  ve yemek borusu  kanserler� n�speten daha az yaygındır, 

ancak bu �k�s�n�nde mortal�te oranı yüksekt�r. Çoğu erken evre GI kanserl� hastalar, asemptomat�k olup erken tanı 

konulamadığı �ç�n tedav� seçenekler�n�n kısıtlı olduğu ve hasta sonuçlarının çoğu zaman zayıf olduğu �ler� evrelerde tanı 

almaktadırlar. Bu kl�n�k zorluktan dolayı erken tanı koymak ve mortal�tey� azaltmak �ç�n  yen� markerların tanımlanması 

gerekmekted�r.Y�ne aynı şek�lde tedav� sonucu değerlend�rmek ve hastaların tak�b� �ç�nde kullanılan tümör bel�rteçler� 

vardır [6]. CEA, CA19-9, CA 242, Ca72-4, AFP en sık kullanılan tümör bel�rteçler�d�r. CEA özell�kle kolorektal kanser 

hastalarında sev�yeler� anlamlı derecede yükselmekted�r. Karac�ğer ve kem�k metastazı saptanan kolon kanserler�nde 

çok yüksek CEA düzey� görülmekted�r. Aynı zamanda CA19-9’da amel�yat sonrası tedav� tak�b�nde kullanılmaktadır [7]. 

CA19-9 pankreas, safra keses� ve kanalı tümörler�n�n ve adenokanserler�n tak�b�nde kullanılmaktadır. Pankreas 

kanserler�nde en sık yükselen tümör bel�rtec�d�r. Artmış CEA ve CA 19-9 sev�yeler�n�n prekanseröz lezyon ve kanser �le 

�l�şk�l� olduğu rapor ed�lm�şt�r. Gastro�ntest�nal kanserler �ç�n karbonh�drat ant�jen 72-4 (CA 72-4) yüksek özgüllüğü olan 

b�r bel�rteçt�r. Ayrıca metastat�k m�de kanserl� hastalarda da yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. M�de kanser�n�n tanı ve 

tedav� tak�b�nde tümör bel�rteçler� olan CYFRA 21-1, CA 19-9, CEA ve CA 72-4’ün kullanımı �ç�n çeş�tl� çalışmalar 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda benzer şek�lde �ler� evre hastalarda CA 19-9, CEA ve CYFRA 21-1 düzeyler�n� yüksek 

bulunmuştur [8].AFP pr�mer karac�ğer kanserler�n�n tedav�ye yanıtın değerlend�r�lmes�nde kullanılmakta olup yüksek 

sev�yeler� ben�gn karac�ğer hastalıklarında da görüleb�lmekted�r. ALP’ın kaynağı karac�ğer, kem�k ve plasentadan olup 

kem�k ve karac�ğerdek� pr�mer kanserler�n ve bu organlara olan metastazların saptanmasına yardımcı olab�lmekted�r. 

Böylel�kle bu b�yobel�rteçler�n tesp�t� kanser hastalarının tedav� ve tak�b�nde öneml� olmaktadır.

5. Ür�ner S�stem Ve Erkek Gen�tal S�stem Tümörler�

Ür�ner s�stem ve erkek gen�tal s�stem tümörler� mesane, böbrek, üreter, prostat ve test�s tümörler�nden 

oluşmaktadır. Mesane kanserler� organ�zmanın en sık görülen tümörler�ndend�r. Ultrasonografi, �ntravenöz pyelografi ve 

s�stoskop�  mesane kanser�n�n �ncelenmes�nde kullanılmaktadır. Bu yöntemler pahalı, zaman alıcı ve �nvaz�v yöntemlerd�r. 

Dolayısıyla , non�nvaz�v, hızlı sonuç veren,yüksek sens�t�v�te ve spes�fite oranlarına sah�p testlere gereks�n�m vardır. 

Bunlardan b�rde �drar s�toloj�s�d�r. Mesane tümör bel�rtec� olarak 1945’den ber� kullanılmaktadır. Trans�zyonel hücrel� 

kanser (TCC) tanısında  s�stoskop� normal olarak saptansa b�le poz�t�f s�toloj� çok önem arz eder. Der� ve vag�nal 

kontam�nasyon r�sk� bayan hastalarda fazladır. Çok sayıda tümör bel�rteç� mesane tümörler�n�n tanı ve tak�b�nde 

kullanılmaktadır. Bunlardan b�r�de Mesane Tümör Ant�jen�-BTA Stat testt�r. Bu test �nsan kompleman faktör H bağlantılı 

prote�n� tesp�t eder. Bu test tek basamaklı �mmünokromatografik b�r test olmakla b�rl�kte düşük gradel� tümörlerde 

sens�t�v�tes�n�n düşüktür. Mesane Tümör Ant�jen�-BTA Trak Test; n�cel b�r enz�m �mmün assay test�d�r ve BTA stat test�n�n 

laboratuarda uygulanan b�r vers�yonudur. Kullanılan �drar numunes� anal�zden önce 4 derecede 1 hafta saklanmalıdır. 

Sonuç 3 saat �çer�s�nde çıkmaktadır. Ür�ner s�stem taş hastalığı ve ür�ner s�stem enfeks�yonlarında yanlış poz�t�fl�k 

oranlarının yüksek olması test�n dezavantajlarıdır. Düşük grade ve tümörlerdek� BTA trak test�n�n doğruluk oranı BTA Stat 

test�nden daha yüksekt�r. Yüksek yanlış poz�t�fl�k oranı bu test�n kullanılmasını sınırlamaktadır. Hücre çek�rdeğ�n�n 

�nternal merkez�n�n b�r parçası olan Nükleer Matr�ks Prote�n 22 (NMP 22) DNA repl�kasyon, transkr�ps�yon ve gen 

ekspresyonunun düzenlenmes�nde rol oynar. NMP22 test� s�toloj�yle kıyaslandığında daha ucuz olması ve hematür�n�n 

olmasının test� sınırlamaması g�b� öneml� avantajları vardır. Test�n sens�t�v�te %47-100,spes�fites� �se%60-80 d�r. Bu 

gen�ş aralık önceden yapılmış çalışmalarda tümörün boyutunun büyük olması ve evres�n�n farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Matr�tech NMP22 assey laboratuar bağımlı ELİSA test� olup NMP22 tesp�t� �ç�n kullanılan 

testlerdend�r [9]. F�br�nojen Yıkım Ürünler� (FDP); mesane kanserl� hastalarda �drarda ölçüleb�lmekte ve  dolaşıma 

geçmekted�r. Sağlıklı k�ş�ler�n �drarında FDP son derece az olmakla b�rl�kte h�çte bulunmayab�l�r. FDP bazı �nflamatuar 

olaylarda �drarda tesp�t ed�leb�l�r ancak genel düşünce �drarda FDP saptanması hal�nde TCC akla gelmel�d�r. İdrarda FDP 

sev�yes�n�n yüksek olması tümör evres�n�n �ler� olduğunu göstermekted�r. Telomeraz test�, hyolorun�k as�t ve hyolorun�daz 

test�, s�tokerat�nler, kadher�n-E ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) araştırma aşamasında olan testlerd�r. 

Kanser hastası erkekler�n %30’u prostat kanser�d�r ve hastaların çoğu 70 yaşını aşmış hastalardır. Prostat kanser�n�n 

erken teşh�s ed�leb�lmes� �ç�n başlıca �k� yöntem bulunmaktadır: Prostatın, rektal muayenenes�  ve/ya da kanda PSA-
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değer�n�n saptanması (PSA-test�). Tek başına fiz�k muayene �le yada  transrektal ultrosonografi (TRUS ) �le tesp�t ed�len 

b�r lezyondan z�yade serum PSA değer�n�n yüksek olması kanser açısından daha değerl�d�r. Bununla beraber PSA'nın 

prostat kanser�n� tanıma potans�yel� spes�fikl�ğ� düşüklüğünden dolayı sınırlıdır. PSA'nın spes�fikl�ğ�n� arttırmak �ç�n 

b�rçok çalışma yapılmıştır [10,11].

Renal tümörlar (RHK) ürogen�tal kanserler �ç�nde görülme sıklığı olarak prostat ve mesane kanser�nden sonra 3. 

sırada yer alır. Renal tümörler�n büyük çoğunluğu böbrekler�n retroper�toneal organlar olmasından dolayı genell�kle �ler� 

evrelerde b�le asemptomat�kt�r. Lokal semptomlar ancak bel�rl� boyutlara geld�kler�nde, paraneoplast�k sendromlara 

neden olduklarında ve d�ğer organları �nvaze ett�kler�nde ortaya çıkar. Paraneoplast�k sendromlar, tümörden salgılanan 

maddelere bağlı gel�şen veya vücudun tümöre yanıtı olarak ortaya çıkan semptomlar topluluğudur. RHK’�n salgıladığı 

bazı maddelere bakacak olursak parat�ro�d benzer� hormon, gonadotrop�nler, ren�n, er�tropoet�n, glukagon, HCG, 

�nsul�n, plasentallaktojen ve adrenokort�kotrop�n benzer� maddeler� sayab�l�r�z. H�perkalsem� %10-20 vakada 

görülürken hastalığın �ler� evreler�nde daha sık görülür. Pol�s�tem� normal dokudan salgılanan veya tümör dokusunun 

baskısına bağlı gel�şen h�poks� sonucu ortaya çıkab�lmekted�r [12].

6. Santral S�n�r S�stem� Kanserler�

Pr�mer santral s�n�r s�stem� tümörler� (CNS) kompleks heterojen b�r grup olup ben�gn ve mal�gn tümörlerden 

oluşmaktadır. D�ğer kanser türler�yle karşılaştırıldığında, CNS

tümörler er�şk�nlerde nad�r görülür ancak 19 yaşından küçük b�reylerde kanser ölümler�n�n de �k�nc� sebeb�n� 

oluşturmaktadır ve çocukluk çağının en sık rastlanan �k�nc� mal�gn�tes�n� oluşturmaktadır. Bu hastalıkların % 80’�n� 

medulloblastom, astros�tom, pr�m�t�f nöroektodermal tümöreler (PNET), epend�mom ve kran�yofar�nj�yoma oluşturur 

[13,14]. Medulloblastomalar en sık karşılaşılan çocukluk çağı mal�gn bey�n tümörüdür. Medulloblastom, metastaz yapma 

eğ�l�m� olan oldukça �nvaz�v b�r ped�atr�k bey�n tümörüdür. Hastalığın doğru tesp�t� ve �lerlemes�n�n tak�b� �ç�n kl�n�k ve 

moleküler bel�rteçler beraber  prognostot�k faktörler olarak kullanılab�l�rler. Ancak medulloblastom �ç�n b�rkaç moleküler 

prognost�k bel�rteç öner�lm�ş olmasına rağmen, h�çb�r� rut�nde kullanılmamaktadır. Mal�gn�telerde ekstrasellüler matr�ks 

ve tümör hücreler� arasındak� �let�ş�m�n artması yen� tümör kolon�ler�n�n oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 

çeş�tl� gl�koprote�nler �ncelenm�şt�r. Bunlardan b�r tanes� Galect�n-3 B�nd�ng Prote�n (Galect�n-3 BP), scavenger 

reseptor cyste�ne–r�ch (SRCR) a�les�ne a�t, Galect�n-3’ ün l�gandı olan tümör �l�şk�l� gl�koprote�nd�r. Hücre–hücre ve 

hücre-ekstraselüler matr�ks adhezyonuna, apoptoza, hücre prol�ferasyonuna ve anj�ogeneze aracılık etmekted�r. 

Tümöre karşı etk�l� ant�tümör cevabın ver�lmes�n� sağladığı düşünülmekted�r. Yapılan araştırmalar sonucunda serum 

Galect�n-3 BP sev�yeler�n�n metastat�k bey�n tümörü r�sk� açısından tak�pte faydalı b�r bel�rteç olacağı sonucuna varılmış 

olup rut�nde kullanımı henüz yoktur [15].

7. J�nekoloj�k Kanserler

Meme kanser�nden sonra kadınlardak� morb�d�te ve mortal�ten�n öneml� b�r kısmını J�nekoloj�k kanserler meydana 

get�rmekted�r. J�nekoloj�k kanserler�n bayanlarda görülme sıklığı sırasına göre over, endometr�um, serv�ks kanser� 

şekl�nded�r. Serv�ks kanser� kadınlar arasında en sık görülen 4. ve dünyada 7. kanser türüdür. Düşük gel�rl� ülkelerdek� 

kadınlar arasında en çok tanı alan 2. ve kanserden ölüm nedenler� arasında 3. kanser türüdür. Skuamöz hücrel� kars�nom, 

�nvaz�v serv�kal kanserler�n major görülen h�stoloj�k t�p� olup tüm olguların yaklaşık %80’�n� oluşturmaktadır. Serv�kal 

kanser olgularının pr�mer tedav� sonrası tak�b�nde eksfolyat�f s�toloj� ve radyoloj�k yöntemler kullanılmakla beraber 

rez�dü tümör veya rekürrens �le korelasyon göstereb�lcek b�r tümör bel�rtec� bulmak �ç�n yapılan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Serv�kal kanserl� olguların tak�b� �ç�n pek çok b�yok�myasal, �mmünoh�stok�myasal, moleküler ve genet�k 

çalışmalar yapılmıştır, ancak tek başına kullanılab�lecek, rez�dü tümör, kl�n�kopatolj�k bulgular, tümöral h�stoloj� ve 

prognozla uyumlu olacak b�r bel�rteç saptanmamıştır. Serv�kal kanser vakalarının pr�mer tedav�s� sonrasında tak�b� c�dd� 

b�r sorun teşk�l etmekted�r. Bu amaçla serv�kal kanserlerde tümör bel�rtec� olab�lecek çok çeş�tl� prol�ferasyon bel�rtec�, 

DNA met�lasyon enz�m�, onkogen, b�yok�myasal madde ve ant�jen çalışılmıştır. Bunlardan b�r� m�RNA olup çeş�tl� kanser 

t�pler�nde m�R-34 ekspresyonunun azaldığı göster�lm�şt�r ve ekspresyon sev�yes�n�n b�r prognost�k faktör olab�leceğ� 

b�ld�r�lm�şt�r. SCC- ag ve vasculer endothel�al growth factor (VEGF) serv�kal kanserde kullanılan tümör bel�rteçler� 

arasındadır. Hastaların tedav�ye cevabında ve hastalığın tak�pler�nde SCC- ag kullanılır. SCC- ag sev�yeler� yüksek olması 

tümörün yen�den ortaya çıkması yada metastazı göstermekted�r. Serv�kal kanser tanısındak� roller� olan VEGF ve VEGF-C 

araştırılmıştır.  Bu bel�rteçlerle hastalığın evres� ve tümör hacm� arasında �l�şk� olduğu saptanmıştır. Ancak lenf nodu 

tutulumu arasında herhang� b�r �l�şk� saptanmamıştır.  Tedav� sonrası hastalık rekürrens� veya pers�stansı VEGF-C �le 

arasında �l�şk� yapılan bazı araştırmalarda tesp�t ed�lm�şt�r. Serv�kal kanser metastazı �le VEGF-C yükselmes� �le arasında 

�l�şk� olduğu önceden yapılmış çalışmalarda göster�lm�şt�r. V�ment�n  �mmünoh�stok�myasal b�r tümör bel�rtec�d�r. 

V�ment�n özell�kle glanduler lezyonlarda anlamlı olmakla beraber, serv�kal ve endometr�al adenokars�nom ayrımında da 

kullanab�leceğ� bel�rt�lm�şt�r. V�ment�n �le CEA comb�ne ed�lerek yapılan çalışmalarda, endometr�al ve serv�kal 

adenokars�nom ayırıcı tanısının daha spes�fik olduğu b�ld�r�lm�şt�r. CEA yüksek hastalarda rekurrens r�sk�n�n daha yüksek 

olduğu ve yaşam süres�n�n daha düşük olduğu b�ld�r�lm�şt�r. V�ment�n ekspresyonu ve CEA sev�yeler�n�n lenf nodu 

metastazı  �le de �l�şk�l� olduğu saptanmıştır. EGF (Ep�dermal growth factor), v�ment�n ekpresyonu etk�lemekte olup, EGF 

reseptör blokajının serv�kal kanser gel�ş�m�n� engelleneb�leceğ�  �n v�tro olarak göster�lm�şt�r. E-Cadher�n, b�r adezyon 

molekülü olup HPV �nfeks�yonu �le E-cadher�n ekspresyonu arasında bağlantı göster�lm�şt�r. Serv�kal kanserde E-

Cadher�n ekspresyonunun azaldığı b�ld�r�lm�ş olup, serv�kal lezyonlarda mal�gn potans�yel� göstereb�lcek b�r bel�rteç 

olab�leceğ� öne sürülmüştür. Sonuç olarak serv�kal kanserlerde kl�n�kopatoloj�k bulgular ve prognoz �le �lşk�l� çok sayıda 

b�yok�myasal, �mmünoh�stok�myasal, genet�k ve moleküler bel�rteç olmakla beraber halen rut�n kl�n�k kullanımda 

kullanılab�lecek uygun b�r tümör bel�rtec� bulunmamaktadır. Kadınlarda over kanser�, yed�nc� sıklıkta görülmekted�r. 

Over kanser� olan hastaların tanılarının konması ve tedav� tak�pler�nde tümör bel�rteçler� faydalıdır. Görüntüleme 

çalışmaları �le tümör bel�rtec�n�n b�rl�kte ele alınıp değerlend�r�lmes� over kanser� teşh�s�n�n konmasını kolaylaştırır. 

Ep�telyal over kanser�nde CA–125 faydalı b�r tümör bel�rtec�d�r. Tarama test� olarak kullanıldığı zaman bu test�n spes�fites� 

çok düşüktür. Hastaların kemoterap�ye cevabını değerlend�rmede CA–125 ölçümü yararlıdır. Pelv�k k�tles� olan b�r 

kadında �ncelenen CA125 sev�yes�, pelv�k görüntüleme �le b�rl�kte b�r�nc�l tanı araçlarından b�r� olarak �ncelenmekted�r. 

Pelv�k k�tles� olan kadınlarda mal�gn�ten�n güçlü b�r bel�rtec� olarak yükselm�ş CA-125 düzeyler�n�n varlığı bu test�n 

kullanılmasını sıklaştırmıştır. Erken evre over kanser�nde %50, �ler� evre over kanser�nde �se %90 oranında yüksek 

sev�yede tesp�t ed�lmekted�r. CA–125 düzey� özell�kle seröz t�p ep�telyal over kanser�nde yüksek bulunmaktadır. Müs�nöz 

over kanserler�n�n �se %10’unda yüksek sev�yede saptanır. Önceden yapılmış olan b�r çalışmada ep�telyal over kanserl� ve 

ben�gn overyan patoloj�s� olan hastalarda  preoperat�f olarak bakılan  CA 15-3, CA 19-9 ve CA 72-4 sev�yeler� ölçülmüş  ve 

CA 19.9’un müs�noz t�p over kars�nomu �ç�n yüksek sens�t�v�te gösterd�ğ� bulunmuştur. CA 19.9, CA 15.3 ve CA 72.4’un serum 

sev�yeler�ndek� artış ve azalışların hastalığın seyr� �le de �l�şk�l� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Ep�telyal over tümörler�nde 

kullanılan d�ğer tümör markerlar araştırma safhasındadır. Bunlar “L�p�d assoc�ated s�al�c ac�d” (LASA), NB/70 K, doku 

pol�pept�d ant�jen� (TPA),  makrofaj kolon� st�müle ed�c� faktör (MCS-F),  cancer assoc�ated serum ant�gen (CASA),  

�mmunosüpres�f as�d�k prote�n (IAP),  OVX1 (Human overyal tümör hücre d�z�ler�ne karşı oluşan monoklonal ant�kor), Fas-

Fas l�gand s�stem� (sFas), kars�noembr�yogen�k ant�jen (CEA), human kall�kre�n 10 (hK-10), vascular endothel�al growth 

factor (VEGF),  �drar gonadotrop�n fragmanları (UGF) , İnh�b�n , ve İnterlök�n-6 (IL-6)’dır. Y�ne yen� bel�rteçler arasında 

sayacağımız ; osteopont�n, ERBB2 (d�ğer adı Her-2),  SMRP (soluble mesothel�n-related prote�n) ve HE4 (human 

ep�d�dym�s prote�n 4)4 adlı �k� tümör bel�rtec� daha bulunmuştur. FDA onaylı �k� yen� test over kanser� tanısında (OVA1 ve 

ROMA (R�sk of Ovar�an Mal�gnancy Algor�thm) kullanılmaktadır. OVA1 mult�varyant anal�z�ne dayanan b�r �ndeks test�d�r ve 
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değer�n�n saptanması (PSA-test�). Tek başına fiz�k muayene �le yada  transrektal ultrosonografi (TRUS ) �le tesp�t ed�len 

b�r lezyondan z�yade serum PSA değer�n�n yüksek olması kanser açısından daha değerl�d�r. Bununla beraber PSA'nın 

prostat kanser�n� tanıma potans�yel� spes�fikl�ğ� düşüklüğünden dolayı sınırlıdır. PSA'nın spes�fikl�ğ�n� arttırmak �ç�n 

b�rçok çalışma yapılmıştır [10,11].

Renal tümörlar (RHK) ürogen�tal kanserler �ç�nde görülme sıklığı olarak prostat ve mesane kanser�nden sonra 3. 

sırada yer alır. Renal tümörler�n büyük çoğunluğu böbrekler�n retroper�toneal organlar olmasından dolayı genell�kle �ler� 

evrelerde b�le asemptomat�kt�r. Lokal semptomlar ancak bel�rl� boyutlara geld�kler�nde, paraneoplast�k sendromlara 

neden olduklarında ve d�ğer organları �nvaze ett�kler�nde ortaya çıkar. Paraneoplast�k sendromlar, tümörden salgılanan 

maddelere bağlı gel�şen veya vücudun tümöre yanıtı olarak ortaya çıkan semptomlar topluluğudur. RHK’�n salgıladığı 

bazı maddelere bakacak olursak parat�ro�d benzer� hormon, gonadotrop�nler, ren�n, er�tropoet�n, glukagon, HCG, 

�nsul�n, plasentallaktojen ve adrenokort�kotrop�n benzer� maddeler� sayab�l�r�z. H�perkalsem� %10-20 vakada 

görülürken hastalığın �ler� evreler�nde daha sık görülür. Pol�s�tem� normal dokudan salgılanan veya tümör dokusunun 

baskısına bağlı gel�şen h�poks� sonucu ortaya çıkab�lmekted�r [12].

6. Santral S�n�r S�stem� Kanserler�

Pr�mer santral s�n�r s�stem� tümörler� (CNS) kompleks heterojen b�r grup olup ben�gn ve mal�gn tümörlerden 

oluşmaktadır. D�ğer kanser türler�yle karşılaştırıldığında, CNS

tümörler er�şk�nlerde nad�r görülür ancak 19 yaşından küçük b�reylerde kanser ölümler�n�n de �k�nc� sebeb�n� 

oluşturmaktadır ve çocukluk çağının en sık rastlanan �k�nc� mal�gn�tes�n� oluşturmaktadır. Bu hastalıkların % 80’�n� 

medulloblastom, astros�tom, pr�m�t�f nöroektodermal tümöreler (PNET), epend�mom ve kran�yofar�nj�yoma oluşturur 

[13,14]. Medulloblastomalar en sık karşılaşılan çocukluk çağı mal�gn bey�n tümörüdür. Medulloblastom, metastaz yapma 

eğ�l�m� olan oldukça �nvaz�v b�r ped�atr�k bey�n tümörüdür. Hastalığın doğru tesp�t� ve �lerlemes�n�n tak�b� �ç�n kl�n�k ve 

moleküler bel�rteçler beraber  prognostot�k faktörler olarak kullanılab�l�rler. Ancak medulloblastom �ç�n b�rkaç moleküler 

prognost�k bel�rteç öner�lm�ş olmasına rağmen, h�çb�r� rut�nde kullanılmamaktadır. Mal�gn�telerde ekstrasellüler matr�ks 

ve tümör hücreler� arasındak� �let�ş�m�n artması yen� tümör kolon�ler�n�n oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 

çeş�tl� gl�koprote�nler �ncelenm�şt�r. Bunlardan b�r tanes� Galect�n-3 B�nd�ng Prote�n (Galect�n-3 BP), scavenger 

reseptor cyste�ne–r�ch (SRCR) a�les�ne a�t, Galect�n-3’ ün l�gandı olan tümör �l�şk�l� gl�koprote�nd�r. Hücre–hücre ve 

hücre-ekstraselüler matr�ks adhezyonuna, apoptoza, hücre prol�ferasyonuna ve anj�ogeneze aracılık etmekted�r. 

Tümöre karşı etk�l� ant�tümör cevabın ver�lmes�n� sağladığı düşünülmekted�r. Yapılan araştırmalar sonucunda serum 

Galect�n-3 BP sev�yeler�n�n metastat�k bey�n tümörü r�sk� açısından tak�pte faydalı b�r bel�rteç olacağı sonucuna varılmış 

olup rut�nde kullanımı henüz yoktur [15].

7. J�nekoloj�k Kanserler

Meme kanser�nden sonra kadınlardak� morb�d�te ve mortal�ten�n öneml� b�r kısmını J�nekoloj�k kanserler meydana 

get�rmekted�r. J�nekoloj�k kanserler�n bayanlarda görülme sıklığı sırasına göre over, endometr�um, serv�ks kanser� 

şekl�nded�r. Serv�ks kanser� kadınlar arasında en sık görülen 4. ve dünyada 7. kanser türüdür. Düşük gel�rl� ülkelerdek� 

kadınlar arasında en çok tanı alan 2. ve kanserden ölüm nedenler� arasında 3. kanser türüdür. Skuamöz hücrel� kars�nom, 

�nvaz�v serv�kal kanserler�n major görülen h�stoloj�k t�p� olup tüm olguların yaklaşık %80’�n� oluşturmaktadır. Serv�kal 

kanser olgularının pr�mer tedav� sonrası tak�b�nde eksfolyat�f s�toloj� ve radyoloj�k yöntemler kullanılmakla beraber 

rez�dü tümör veya rekürrens �le korelasyon göstereb�lcek b�r tümör bel�rtec� bulmak �ç�n yapılan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Serv�kal kanserl� olguların tak�b� �ç�n pek çok b�yok�myasal, �mmünoh�stok�myasal, moleküler ve genet�k 

çalışmalar yapılmıştır, ancak tek başına kullanılab�lecek, rez�dü tümör, kl�n�kopatolj�k bulgular, tümöral h�stoloj� ve 

prognozla uyumlu olacak b�r bel�rteç saptanmamıştır. Serv�kal kanser vakalarının pr�mer tedav�s� sonrasında tak�b� c�dd� 

b�r sorun teşk�l etmekted�r. Bu amaçla serv�kal kanserlerde tümör bel�rtec� olab�lecek çok çeş�tl� prol�ferasyon bel�rtec�, 

DNA met�lasyon enz�m�, onkogen, b�yok�myasal madde ve ant�jen çalışılmıştır. Bunlardan b�r� m�RNA olup çeş�tl� kanser 

t�pler�nde m�R-34 ekspresyonunun azaldığı göster�lm�şt�r ve ekspresyon sev�yes�n�n b�r prognost�k faktör olab�leceğ� 

b�ld�r�lm�şt�r. SCC- ag ve vasculer endothel�al growth factor (VEGF) serv�kal kanserde kullanılan tümör bel�rteçler� 

arasındadır. Hastaların tedav�ye cevabında ve hastalığın tak�pler�nde SCC- ag kullanılır. SCC- ag sev�yeler� yüksek olması 

tümörün yen�den ortaya çıkması yada metastazı göstermekted�r. Serv�kal kanser tanısındak� roller� olan VEGF ve VEGF-C 

araştırılmıştır.  Bu bel�rteçlerle hastalığın evres� ve tümör hacm� arasında �l�şk� olduğu saptanmıştır. Ancak lenf nodu 

tutulumu arasında herhang� b�r �l�şk� saptanmamıştır.  Tedav� sonrası hastalık rekürrens� veya pers�stansı VEGF-C �le 

arasında �l�şk� yapılan bazı araştırmalarda tesp�t ed�lm�şt�r. Serv�kal kanser metastazı �le VEGF-C yükselmes� �le arasında 

�l�şk� olduğu önceden yapılmış çalışmalarda göster�lm�şt�r. V�ment�n  �mmünoh�stok�myasal b�r tümör bel�rtec�d�r. 

V�ment�n özell�kle glanduler lezyonlarda anlamlı olmakla beraber, serv�kal ve endometr�al adenokars�nom ayrımında da 

kullanab�leceğ� bel�rt�lm�şt�r. V�ment�n �le CEA comb�ne ed�lerek yapılan çalışmalarda, endometr�al ve serv�kal 

adenokars�nom ayırıcı tanısının daha spes�fik olduğu b�ld�r�lm�şt�r. CEA yüksek hastalarda rekurrens r�sk�n�n daha yüksek 

olduğu ve yaşam süres�n�n daha düşük olduğu b�ld�r�lm�şt�r. V�ment�n ekspresyonu ve CEA sev�yeler�n�n lenf nodu 

metastazı  �le de �l�şk�l� olduğu saptanmıştır. EGF (Ep�dermal growth factor), v�ment�n ekpresyonu etk�lemekte olup, EGF 

reseptör blokajının serv�kal kanser gel�ş�m�n� engelleneb�leceğ�  �n v�tro olarak göster�lm�şt�r. E-Cadher�n, b�r adezyon 

molekülü olup HPV �nfeks�yonu �le E-cadher�n ekspresyonu arasında bağlantı göster�lm�şt�r. Serv�kal kanserde E-

Cadher�n ekspresyonunun azaldığı b�ld�r�lm�ş olup, serv�kal lezyonlarda mal�gn potans�yel� göstereb�lcek b�r bel�rteç 

olab�leceğ� öne sürülmüştür. Sonuç olarak serv�kal kanserlerde kl�n�kopatoloj�k bulgular ve prognoz �le �lşk�l� çok sayıda 

b�yok�myasal, �mmünoh�stok�myasal, genet�k ve moleküler bel�rteç olmakla beraber halen rut�n kl�n�k kullanımda 

kullanılab�lecek uygun b�r tümör bel�rtec� bulunmamaktadır. Kadınlarda over kanser�, yed�nc� sıklıkta görülmekted�r. 

Over kanser� olan hastaların tanılarının konması ve tedav� tak�pler�nde tümör bel�rteçler� faydalıdır. Görüntüleme 

çalışmaları �le tümör bel�rtec�n�n b�rl�kte ele alınıp değerlend�r�lmes� over kanser� teşh�s�n�n konmasını kolaylaştırır. 

Ep�telyal over kanser�nde CA–125 faydalı b�r tümör bel�rtec�d�r. Tarama test� olarak kullanıldığı zaman bu test�n spes�fites� 

çok düşüktür. Hastaların kemoterap�ye cevabını değerlend�rmede CA–125 ölçümü yararlıdır. Pelv�k k�tles� olan b�r 

kadında �ncelenen CA125 sev�yes�, pelv�k görüntüleme �le b�rl�kte b�r�nc�l tanı araçlarından b�r� olarak �ncelenmekted�r. 

Pelv�k k�tles� olan kadınlarda mal�gn�ten�n güçlü b�r bel�rtec� olarak yükselm�ş CA-125 düzeyler�n�n varlığı bu test�n 

kullanılmasını sıklaştırmıştır. Erken evre over kanser�nde %50, �ler� evre over kanser�nde �se %90 oranında yüksek 

sev�yede tesp�t ed�lmekted�r. CA–125 düzey� özell�kle seröz t�p ep�telyal over kanser�nde yüksek bulunmaktadır. Müs�nöz 

over kanserler�n�n �se %10’unda yüksek sev�yede saptanır. Önceden yapılmış olan b�r çalışmada ep�telyal over kanserl� ve 

ben�gn overyan patoloj�s� olan hastalarda  preoperat�f olarak bakılan  CA 15-3, CA 19-9 ve CA 72-4 sev�yeler� ölçülmüş  ve 

CA 19.9’un müs�noz t�p over kars�nomu �ç�n yüksek sens�t�v�te gösterd�ğ� bulunmuştur. CA 19.9, CA 15.3 ve CA 72.4’un serum 

sev�yeler�ndek� artış ve azalışların hastalığın seyr� �le de �l�şk�l� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Ep�telyal over tümörler�nde 

kullanılan d�ğer tümör markerlar araştırma safhasındadır. Bunlar “L�p�d assoc�ated s�al�c ac�d” (LASA), NB/70 K, doku 

pol�pept�d ant�jen� (TPA),  makrofaj kolon� st�müle ed�c� faktör (MCS-F),  cancer assoc�ated serum ant�gen (CASA),  

�mmunosüpres�f as�d�k prote�n (IAP),  OVX1 (Human overyal tümör hücre d�z�ler�ne karşı oluşan monoklonal ant�kor), Fas-

Fas l�gand s�stem� (sFas), kars�noembr�yogen�k ant�jen (CEA), human kall�kre�n 10 (hK-10), vascular endothel�al growth 

factor (VEGF),  �drar gonadotrop�n fragmanları (UGF) , İnh�b�n , ve İnterlök�n-6 (IL-6)’dır. Y�ne yen� bel�rteçler arasında 

sayacağımız ; osteopont�n, ERBB2 (d�ğer adı Her-2),  SMRP (soluble mesothel�n-related prote�n) ve HE4 (human 

ep�d�dym�s prote�n 4)4 adlı �k� tümör bel�rtec� daha bulunmuştur. FDA onaylı �k� yen� test over kanser� tanısında (OVA1 ve 

ROMA (R�sk of Ovar�an Mal�gnancy Algor�thm) kullanılmaktadır. OVA1 mult�varyant anal�z�ne dayanan b�r �ndeks test�d�r ve 

5 bel�rtec� ölçer. Bunlar beta-2 m�kroglobul�n transfer�n, transt�ret�n (=prealbüm�n), apol�poprote�n A1 ve CA-125’d�r. Bu 
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mult�varyant �ndeks ölçüm algor�tması �le mal�gnens� �ç�n yüksek veya düşük �ht�maller saptanmaktadır. HE4, mal�gn 

ep�telyal hücreler tarafından salınan b�r proteaz �nh�b�törüdür ve aynı zamanda over kanser� olan kadınların serumunda 

da saptanır. CA-125 �le b�rl�kte HE4 ölçümünün b�rleşt�r�lmes� �ç�n araştırmalar yapılmış ve bunun net�ces�nde pelv�k 

k�tles� olan kadında menapozal durum �le b�rl�kte loj�st�k regresyon model� gel�şt�r�lerek her �k� bel�rtec�n de yer aldığı b�r 

�ncelem yapılıp ona göre değerlend�rme yapılmaktadır. Hücresel farklılaşmanın artması �le geç evre over kanserler�nde 

TPA duyarlılığı artmaktadır. Duyarlılığı ve özgüllüğü CA–125’e kıyasla düşük sev�yeded�r.  Over tümörlü hastalar  

preoperat�f olarak değerlend�r�ld�kler�nde TPA serum düzey�n�n yüksek saptanması kötü prognoz gösterges� olarak kabul 

ed�lmekted�r. CASA adneks�yal k�tle ben�gn mal�gn ayırımında duyarlılık %38 ve özgüllük % 86 olarak tesp�t ed�lm�ş olan 

b�r test�r. CASA ve CA–125 over tümörünün preoperat�f teşh�s�nde ve postoperat�f tedav� �zlem�nde benzer özell�kler 

göstermekted�r. Yapılan araştırmalarda over tümöründe CA–125’�n tek başına kullanımının CA–125, OVX1 ve MCS-F 

komb�ne anal�z ed�lmes� sonucunda ortaya çıkan değerlere göre daha üstün olduğu saptanmıştır. Over tümörlü 

hastalarda artmış s�tok�n düzeyler�, örneğ�n �nterlök�n-6 (IL-6) ve �mmunosüpres�f as�d�k prote�n (IAP) tesp�t ed�lm�şt�r. 

Bununla b�rl�kte IL-6 düzey� tek başına hastanın sağkalımı açısından öneml� prognost�k değer taşımamaktadır. B�r ser�n 

proteaz olan hK-10 over dokusundan salgılanmaktadır. Yükselm�ş hK-10 serum sev�yes� over tümörünün neden olduğu 

ölüm ve relapsla �l�şk�l�d�r. Non-d�sgerm�nomatöz over hücre kanserler�n�n preoperat�f tak�b�nde tümör markerları çok 

öneml� rol oynamaktadırlar. Germ hücrel� tümörler� tedav� sırasında ve sonrasında ser� tümör markerları �le tak�p 

ed�lmel�d�r. Ancak bu tümör markerları tümöre özgü değ�ld�r. Laparotom� ve h�stopatoloj�k �nceleme kes�n tanı �ç�n 

gerekl�d�r. Onkofetal b�r gl�koprote�n olan Alfa fetoprote�n (aFP); endodermal s�nus tümörler�, embr�yonel kars�noma , 

pol�embr�yoma ve bazen �mmatur teratomlar tarafından üret�lmekted�r. Human koryon�k gonadotrop�n�n (bhCG) b 

ün�tes� düzey� kor�okars�nomda, embr�yonel kars�nomda, pol�embr�yoma ve kor�okars�nomatoz elemanlar �çeren m�kst 

germ hücrel� kanserlerde yüksek olarak saptanmıştır. bhCG düzey� %10 oranında meme, %50 oranında pankreas, , % 5 

oranında akc�ğer, % 20 oranında m�de ve karac�ğer kanser�nde yüksek bulunmaktadır. Tümör bel�rteçler�nde saptanan 

düşük düzeyler pr�mer kemoterap� tedav�s� alan germ hücrel� tümörü olan hastalarda, kemoterap�ye yanıtı 

göstermekted�r. D�sgerm�nomlu bazı hastalarda LDH yüksek olarak tesp�t ed�lmekted�r. LDH’ın b�r d�z� ölçümler� �se 

kemoterap�ye cevap ve tekrarların bel�rlenmes�nde fayda sağlamaktadır. Over�n granüloza hücrel� tümörler� esas olarak 

östrojen salgılamasına rağmen hastaların yalnız 1/3’ünde estrad�ol serum düzey� yüksek olarak saptanmıştır. Estrad�ol 

sev�yes� küçük hac�ml� tümörlerde �se genelde yüksek olarak bulunmamıştır. Bu sebeplerden dolayı östrojen�n tümör 

bel�rtec� olarak kullanımının güven�rl�ğ� düşük olarak saptanmıştır. Serum �nh�b�n sev�yes� over�n granüloza hücrel� 

tümörler�nde tümör boyutunu yansıtmakta olup ölçümü kemoterap�ye cevabın değerlend�r�lmes�nde kullanılmaktadır. 

AFP ve bhCG j�nekoloj�k mal�gn�telerde �deal tümör bel�rteçler� olmakla b�rl�kte nad�r görülen d�sgerm�nomatoz over 

germ hücrel� tümörler�nde saptanmıştır. Ep�telyal over kanser�nde kullanılan b�r d�ğer parametrede CA–125’d�r. CA–125 

düzey� bütün ep�telyal over tümörler�n %80’�nde yüksek olarak ölçülmekte olup düşük evre over kanserler�n�n %50’s�nde 

düzey� yüksek bulunmaktadır. Preoperat�f overyan k�tlen�n tak�b�nde CA–125 kullanılmaktadır. Bu bel�rtec�n en öneml� 

kullanım alanı over kanser� tedav�s�nde kemoterap�ye cevabın değerlend�r�lmes�d�r. Endometr�um kanser� mortal�te 

oranından çok yen� vaka sayısındak� artışla d�kkat çekmekted�r. Dünyada kadınlar arasında en sık görülen beş�nc� kanser 

türdür. Endometr�um kanser�n�n görülme hızı yaşla b�rl�kte artmakla beraber Türk�ye’de 50-74 yaş arasında daha sık 

görülmekted�r. Kl�n�k olarak tak�p ed�len hastaların bazı serum bel�rteçler� endometr�um kanser�nde yüksek saptansa 

b�le rut�n olarak kullanılan bel�rteç bulunmamaktadır. endometr�al kanser hastalarında %36’sında CA15-3, %60’ında da 

CA 125’�n düzey�n�n arttığı bulunmuştur. CA 125 düzey�n�n yüksek olmasının hastalığın evres� �le �lg�l� olduğuna da�r b�rçok 

bulgu bulunmaktadır .Ayrıca CA 125 düzey�n�n yüksek olmasının ekstrauter�n yayılım, tümör evre ve hasta ömrü açısından 

öneml� bağımsız b�r faktör olduğu nett�r. Endometr�al kanserde ekstrauter�n metastazı göstermek CA 125 düzey� �ç�n yaralı 

b�r bel�rteçt�r. Kart�laj gl�koprote�n-39 olarakta b�l�nmekte olan YKL-40 gl�koprote�nd�r. Endometr�al kanser olguların 

%70’�nde YKL-40 sev�yes�n�n yüksekl�ğ� göster�lm�şt�r. Ovaryan kanserde kullanılan b�r bel�rteç de HE4’tür. Düşük evre 

endometr�al kanserde HE4 yüksek bulunmaktadır ve bu gl�koprote�n CA 125’den daha duyarlıdır. Gestasyonel trofoblast�k 

hastalık (GTD)  b�r grup gebel�kle �l�şk�l� tümörler� kapsayan gen�ş spektrumlu b�r hastalıktır. Bu tümörler nad�r 

görülmekte olup gel�şmekte olan hücreler�n kontrol dışı çoğalmalarıyla ortaya çıkarlar. Bunlar ben�gn olan pars�yel mol ve 

mal�gn olan kor�okars�nomayıda kapsayan hastalıklardır. GTD’e kullanılan ve hastalığa spes�fik olan bel�rteç  hCG’d�r. 

Trofoblastlar tarafından üret�l�len hCG;trofoblast�k durumlarda; gebel�k ve trofoblast�k hastalıklarda sev�yes� artmakta 

olup %100 duyarlılığa sah�pt�rregüler hCG ve hyperglycosylated hCG (HCG-H) hCG’ n�n en sık görülen �k� formudur. 

HCG-H trofoblast�k yayılma ve büyümey� uyarır. Komplet ve pars�yel mol’dek� temel hCG formu Regüler HCG 

oluşturmaktadır. İnvaz�v mol ve kor�okars�noma’da total HCG n�n öneml� kısmını hCG-H meydana get�r�r,. SCG-ag vulva 

kanserler�nde yüksek olarak bulunmaktadır. SCG-ag sev�yeler� yüksek düzeyde olması hastalığın tekrar ett�ğ�n� 

göstereb�l�r. Vulva kanserler�nde CA 125 sev�yes�de yükseleb�l�r. Tedav� önces� SCG-ag �le CA 125 sev�yes�n�n b�rl�kte 

değerlend�r�lmes� hastalardak� lenf nodu metastazı açısından yararlı b�r yaklaşım olab�l�r. Serum l�p�de bağlı s�al�k as�t 

(SSA) non-spes�fik b�r tümör bel�rtec�d�r. Yalnız j�nekoloj�k tümörlerde değ�l, bütün tümörlerde düzey� yükselmekted�r. 

SSA'nın vulva ve vajen kanserler�nde yükseld�ğ� çalışmalarda göster�lm�şt�r. Serv�kal kanser kl�n�k bulgularına sah�p 

hastaların %63'ünde yüksek bulunmuştur.J�nekoloj�k kanserlerde serum tümör bel�rteçler�n�n düzeyler� çok öneml� b�r 

role oynamakta ve bu nedenle özell�kle erken tanı konab�lecek hastalarda  bel�rteç tesp�t� ve değerlend�r�lmeler� 

açısından çalışmalar devam etmekted�r [16-19].

8. Der� ve Yumuşak Doku Tümörler�

Bozulan çevresel faktörler�n de etk�s� �le der� kanserler� görülme sıklığı artmaktadır.. Der� kanserler� Bazal Hücrel� 

Kanser (BHK), Skuamöz Hücrel� Kanser (SHK), Mal�gn Melanoma (MM)’dan oluşmaktadır. Der� kanserler�nden en sık 

görülen� BHK’dur.  Bu kanser metastaz yapmaz ama lokal agres�f seyreder. BHK gel�şmes�nde en öneml� r�sk faktörü  

güneş ışınlarına maruz kalmadır [20]. Sık rastlanan d�ğer b�r der� kanser� SHK’dur. En sık göülme yerler� dudaklar, yüz ve 

kulaklardır. Mal�gn melanomalara daha az görülür ve çok mal�gn seyreder. Ancak erken teşh�s hayat kurtarıcıdır. Der� 

kanserler�nde bazı kemok�nler ve s�tok�nler�n roller� araştırılmıştır. İmmünoterap� �le metastat�k melanomun tedav�s�nde 

güzel sonuçlar alınmış ve �mmünoterap�n�n yen� b�r tedav� yöntem� olarak kullanılab�leceğ� düşünülmüştür. Ortaya çıkan 

yen� bakım standartları, tedav� yanıtı ve bağışıklık �le �lg�l� advers olaylar �ç�n daha kes�n b�yobel�rteçler gerekmekted�r. 

Ayrıca kanser �mmünoterap�s�ne yanıtı destekleyen veya engelleyen faktörler olarak halen araştırılmaktadır ve bu b�ze 

tümörün altında yatan bağışıklık yanıtı hakkında yen� b�lg�ler sağlayab�l�r. S�tok�nler ve kemok�nler bu tür aracılardır ve c�lt 

kanserler�n�n m�kro-ortamı �ç�ndek� bel�rl� lökos�t alt kümeler�n�n toplanmasını ve etk�nleşt�r�lmes�n� kolaylaştırmak �ç�n 

çok öneml�d�r. Hem �mmünoloj�k hem de �mmünoloj�k olmayan bu med�atörler�n tümör m�kroçevres�nde nasıl 

çalıştıklarının kes�n mekan�zmaları, kanser �mmünoterap�s�ne ver�len yanıtların güven�l�r b�yobel�rteçler� �ç�n akt�f b�r 

araştırma alanı oluşturmaktadır [21]. Yumuşak doku tümörler� nad�r görülen tümörlerdend�r ve b�rb�r�nden farklı 

b�yoloj�ler�, tedav� cevapları olan pek çok alt gruptan oluşan heterojen b�r grup tümördür. Günümüzde kes�n alt grup 

tanımlaması yapab�lmek �ç�n genet�k ve b�yok�myasal yen� bel�rteçlere �ht�yaç vardır. Er�şk�nde mal�gn fibroz h�st�os�tom, 

l�posarkom, ve le�myosarkom sıklıkla görülür ve bunlar mal�gn olan yumuşak doku sarkomlarıdır. Çocukluk çağında 

rabdomyosarkom sık görülür. Ben�gn olan yumuşak doku tümörler� l�pomlardır en sık görülend�r. Yumuşak doku 

tümörler�nde prognost�k anlamlılık açısından K�-67 ve p53 g�b� bazı bel�rteçlerden de söz etmek gerekmekted�r. E-

cadher�n ve caten�nler yumuşak doku sarkomlarında kötü prognozla �l�şk�lend�r�lm�şlerd�r. Yumuşak doku sarkomlarında 

yüksek K�-67 �ndeks� �le kötü prognoz �l�şk�s� b�ld�r�lm�şt�r. Skoru %20’n�n üzer�nde olan tümörler�n yüksek grade’l�, kısa 

sağkalım sürel� ve yüksek metastaz r�skl� sarkomlar olduğu gözlenm�şt�r. Sarkom tanısında temel ant�jenler s�novyal 

sarkom ve ep�tel�o�d sarkom �ç�n s�tokerat�n, EMA, CD34, TLE1, SMARCB1, s�n�r kılıfı tümörler grubu �ç�n S-100 prote�n, 

NGF reseptör, SOX10, kas grubu �ç�n desm�n, kas akt�nler�, myojen�k düzenley�c� prote�nler, endotel�al grup �ç�n CD31, 

CD34, FLI-1, vWF, ERG ve claud�n-5 olarak özetleneb�l�r [22]. Sarkomlarda moleküler markerlar kr�t�k öneme sah�p �ken 
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mult�varyant �ndeks ölçüm algor�tması �le mal�gnens� �ç�n yüksek veya düşük �ht�maller saptanmaktadır. HE4, mal�gn 

ep�telyal hücreler tarafından salınan b�r proteaz �nh�b�törüdür ve aynı zamanda over kanser� olan kadınların serumunda 

da saptanır. CA-125 �le b�rl�kte HE4 ölçümünün b�rleşt�r�lmes� �ç�n araştırmalar yapılmış ve bunun net�ces�nde pelv�k 

k�tles� olan kadında menapozal durum �le b�rl�kte loj�st�k regresyon model� gel�şt�r�lerek her �k� bel�rtec�n de yer aldığı b�r 

�ncelem yapılıp ona göre değerlend�rme yapılmaktadır. Hücresel farklılaşmanın artması �le geç evre over kanserler�nde 

TPA duyarlılığı artmaktadır. Duyarlılığı ve özgüllüğü CA–125’e kıyasla düşük sev�yeded�r.  Over tümörlü hastalar  

preoperat�f olarak değerlend�r�ld�kler�nde TPA serum düzey�n�n yüksek saptanması kötü prognoz gösterges� olarak kabul 

ed�lmekted�r. CASA adneks�yal k�tle ben�gn mal�gn ayırımında duyarlılık %38 ve özgüllük % 86 olarak tesp�t ed�lm�ş olan 

b�r test�r. CASA ve CA–125 over tümörünün preoperat�f teşh�s�nde ve postoperat�f tedav� �zlem�nde benzer özell�kler 

göstermekted�r. Yapılan araştırmalarda over tümöründe CA–125’�n tek başına kullanımının CA–125, OVX1 ve MCS-F 

komb�ne anal�z ed�lmes� sonucunda ortaya çıkan değerlere göre daha üstün olduğu saptanmıştır. Over tümörlü 

hastalarda artmış s�tok�n düzeyler�, örneğ�n �nterlök�n-6 (IL-6) ve �mmunosüpres�f as�d�k prote�n (IAP) tesp�t ed�lm�şt�r. 

Bununla b�rl�kte IL-6 düzey� tek başına hastanın sağkalımı açısından öneml� prognost�k değer taşımamaktadır. B�r ser�n 

proteaz olan hK-10 over dokusundan salgılanmaktadır. Yükselm�ş hK-10 serum sev�yes� over tümörünün neden olduğu 

ölüm ve relapsla �l�şk�l�d�r. Non-d�sgerm�nomatöz over hücre kanserler�n�n preoperat�f tak�b�nde tümör markerları çok 

öneml� rol oynamaktadırlar. Germ hücrel� tümörler� tedav� sırasında ve sonrasında ser� tümör markerları �le tak�p 

ed�lmel�d�r. Ancak bu tümör markerları tümöre özgü değ�ld�r. Laparotom� ve h�stopatoloj�k �nceleme kes�n tanı �ç�n 

gerekl�d�r. Onkofetal b�r gl�koprote�n olan Alfa fetoprote�n (aFP); endodermal s�nus tümörler�, embr�yonel kars�noma , 

pol�embr�yoma ve bazen �mmatur teratomlar tarafından üret�lmekted�r. Human koryon�k gonadotrop�n�n (bhCG) b 

ün�tes� düzey� kor�okars�nomda, embr�yonel kars�nomda, pol�embr�yoma ve kor�okars�nomatoz elemanlar �çeren m�kst 

germ hücrel� kanserlerde yüksek olarak saptanmıştır. bhCG düzey� %10 oranında meme, %50 oranında pankreas, , % 5 

oranında akc�ğer, % 20 oranında m�de ve karac�ğer kanser�nde yüksek bulunmaktadır. Tümör bel�rteçler�nde saptanan 

düşük düzeyler pr�mer kemoterap� tedav�s� alan germ hücrel� tümörü olan hastalarda, kemoterap�ye yanıtı 

göstermekted�r. D�sgerm�nomlu bazı hastalarda LDH yüksek olarak tesp�t ed�lmekted�r. LDH’ın b�r d�z� ölçümler� �se 

kemoterap�ye cevap ve tekrarların bel�rlenmes�nde fayda sağlamaktadır. Over�n granüloza hücrel� tümörler� esas olarak 

östrojen salgılamasına rağmen hastaların yalnız 1/3’ünde estrad�ol serum düzey� yüksek olarak saptanmıştır. Estrad�ol 

sev�yes� küçük hac�ml� tümörlerde �se genelde yüksek olarak bulunmamıştır. Bu sebeplerden dolayı östrojen�n tümör 

bel�rtec� olarak kullanımının güven�rl�ğ� düşük olarak saptanmıştır. Serum �nh�b�n sev�yes� over�n granüloza hücrel� 

tümörler�nde tümör boyutunu yansıtmakta olup ölçümü kemoterap�ye cevabın değerlend�r�lmes�nde kullanılmaktadır. 

AFP ve bhCG j�nekoloj�k mal�gn�telerde �deal tümör bel�rteçler� olmakla b�rl�kte nad�r görülen d�sgerm�nomatoz over 

germ hücrel� tümörler�nde saptanmıştır. Ep�telyal over kanser�nde kullanılan b�r d�ğer parametrede CA–125’d�r. CA–125 

düzey� bütün ep�telyal over tümörler�n %80’�nde yüksek olarak ölçülmekte olup düşük evre over kanserler�n�n %50’s�nde 

düzey� yüksek bulunmaktadır. Preoperat�f overyan k�tlen�n tak�b�nde CA–125 kullanılmaktadır. Bu bel�rtec�n en öneml� 

kullanım alanı over kanser� tedav�s�nde kemoterap�ye cevabın değerlend�r�lmes�d�r. Endometr�um kanser� mortal�te 

oranından çok yen� vaka sayısındak� artışla d�kkat çekmekted�r. Dünyada kadınlar arasında en sık görülen beş�nc� kanser 

türdür. Endometr�um kanser�n�n görülme hızı yaşla b�rl�kte artmakla beraber Türk�ye’de 50-74 yaş arasında daha sık 

görülmekted�r. Kl�n�k olarak tak�p ed�len hastaların bazı serum bel�rteçler� endometr�um kanser�nde yüksek saptansa 

b�le rut�n olarak kullanılan bel�rteç bulunmamaktadır. endometr�al kanser hastalarında %36’sında CA15-3, %60’ında da 

CA 125’�n düzey�n�n arttığı bulunmuştur. CA 125 düzey�n�n yüksek olmasının hastalığın evres� �le �lg�l� olduğuna da�r b�rçok 

bulgu bulunmaktadır .Ayrıca CA 125 düzey�n�n yüksek olmasının ekstrauter�n yayılım, tümör evre ve hasta ömrü açısından 

öneml� bağımsız b�r faktör olduğu nett�r. Endometr�al kanserde ekstrauter�n metastazı göstermek CA 125 düzey� �ç�n yaralı 

b�r bel�rteçt�r. Kart�laj gl�koprote�n-39 olarakta b�l�nmekte olan YKL-40 gl�koprote�nd�r. Endometr�al kanser olguların 

%70’�nde YKL-40 sev�yes�n�n yüksekl�ğ� göster�lm�şt�r. Ovaryan kanserde kullanılan b�r bel�rteç de HE4’tür. Düşük evre 

endometr�al kanserde HE4 yüksek bulunmaktadır ve bu gl�koprote�n CA 125’den daha duyarlıdır. Gestasyonel trofoblast�k 

hastalık (GTD)  b�r grup gebel�kle �l�şk�l� tümörler� kapsayan gen�ş spektrumlu b�r hastalıktır. Bu tümörler nad�r 

görülmekte olup gel�şmekte olan hücreler�n kontrol dışı çoğalmalarıyla ortaya çıkarlar. Bunlar ben�gn olan pars�yel mol ve 

mal�gn olan kor�okars�nomayıda kapsayan hastalıklardır. GTD’e kullanılan ve hastalığa spes�fik olan bel�rteç  hCG’d�r. 

Trofoblastlar tarafından üret�l�len hCG;trofoblast�k durumlarda; gebel�k ve trofoblast�k hastalıklarda sev�yes� artmakta 

olup %100 duyarlılığa sah�pt�rregüler hCG ve hyperglycosylated hCG (HCG-H) hCG’ n�n en sık görülen �k� formudur. 

HCG-H trofoblast�k yayılma ve büyümey� uyarır. Komplet ve pars�yel mol’dek� temel hCG formu Regüler HCG 

oluşturmaktadır. İnvaz�v mol ve kor�okars�noma’da total HCG n�n öneml� kısmını hCG-H meydana get�r�r,. SCG-ag vulva 

kanserler�nde yüksek olarak bulunmaktadır. SCG-ag sev�yeler� yüksek düzeyde olması hastalığın tekrar ett�ğ�n� 

göstereb�l�r. Vulva kanserler�nde CA 125 sev�yes�de yükseleb�l�r. Tedav� önces� SCG-ag �le CA 125 sev�yes�n�n b�rl�kte 

değerlend�r�lmes� hastalardak� lenf nodu metastazı açısından yararlı b�r yaklaşım olab�l�r. Serum l�p�de bağlı s�al�k as�t 

(SSA) non-spes�fik b�r tümör bel�rtec�d�r. Yalnız j�nekoloj�k tümörlerde değ�l, bütün tümörlerde düzey� yükselmekted�r. 

SSA'nın vulva ve vajen kanserler�nde yükseld�ğ� çalışmalarda göster�lm�şt�r. Serv�kal kanser kl�n�k bulgularına sah�p 

hastaların %63'ünde yüksek bulunmuştur.J�nekoloj�k kanserlerde serum tümör bel�rteçler�n�n düzeyler� çok öneml� b�r 

role oynamakta ve bu nedenle özell�kle erken tanı konab�lecek hastalarda  bel�rteç tesp�t� ve değerlend�r�lmeler� 

açısından çalışmalar devam etmekted�r [16-19].

8. Der� ve Yumuşak Doku Tümörler�

Bozulan çevresel faktörler�n de etk�s� �le der� kanserler� görülme sıklığı artmaktadır.. Der� kanserler� Bazal Hücrel� 

Kanser (BHK), Skuamöz Hücrel� Kanser (SHK), Mal�gn Melanoma (MM)’dan oluşmaktadır. Der� kanserler�nden en sık 

görülen� BHK’dur.  Bu kanser metastaz yapmaz ama lokal agres�f seyreder. BHK gel�şmes�nde en öneml� r�sk faktörü  

güneş ışınlarına maruz kalmadır [20]. Sık rastlanan d�ğer b�r der� kanser� SHK’dur. En sık göülme yerler� dudaklar, yüz ve 

kulaklardır. Mal�gn melanomalara daha az görülür ve çok mal�gn seyreder. Ancak erken teşh�s hayat kurtarıcıdır. Der� 

kanserler�nde bazı kemok�nler ve s�tok�nler�n roller� araştırılmıştır. İmmünoterap� �le metastat�k melanomun tedav�s�nde 

güzel sonuçlar alınmış ve �mmünoterap�n�n yen� b�r tedav� yöntem� olarak kullanılab�leceğ� düşünülmüştür. Ortaya çıkan 

yen� bakım standartları, tedav� yanıtı ve bağışıklık �le �lg�l� advers olaylar �ç�n daha kes�n b�yobel�rteçler gerekmekted�r. 

Ayrıca kanser �mmünoterap�s�ne yanıtı destekleyen veya engelleyen faktörler olarak halen araştırılmaktadır ve bu b�ze 

tümörün altında yatan bağışıklık yanıtı hakkında yen� b�lg�ler sağlayab�l�r. S�tok�nler ve kemok�nler bu tür aracılardır ve c�lt 

kanserler�n�n m�kro-ortamı �ç�ndek� bel�rl� lökos�t alt kümeler�n�n toplanmasını ve etk�nleşt�r�lmes�n� kolaylaştırmak �ç�n 

çok öneml�d�r. Hem �mmünoloj�k hem de �mmünoloj�k olmayan bu med�atörler�n tümör m�kroçevres�nde nasıl 

çalıştıklarının kes�n mekan�zmaları, kanser �mmünoterap�s�ne ver�len yanıtların güven�l�r b�yobel�rteçler� �ç�n akt�f b�r 

araştırma alanı oluşturmaktadır [21]. Yumuşak doku tümörler� nad�r görülen tümörlerdend�r ve b�rb�r�nden farklı 

b�yoloj�ler�, tedav� cevapları olan pek çok alt gruptan oluşan heterojen b�r grup tümördür. Günümüzde kes�n alt grup 

tanımlaması yapab�lmek �ç�n genet�k ve b�yok�myasal yen� bel�rteçlere �ht�yaç vardır. Er�şk�nde mal�gn fibroz h�st�os�tom, 

l�posarkom, ve le�myosarkom sıklıkla görülür ve bunlar mal�gn olan yumuşak doku sarkomlarıdır. Çocukluk çağında 

rabdomyosarkom sık görülür. Ben�gn olan yumuşak doku tümörler� l�pomlardır en sık görülend�r. Yumuşak doku 

tümörler�nde prognost�k anlamlılık açısından K�-67 ve p53 g�b� bazı bel�rteçlerden de söz etmek gerekmekted�r. E-

cadher�n ve caten�nler yumuşak doku sarkomlarında kötü prognozla �l�şk�lend�r�lm�şlerd�r. Yumuşak doku sarkomlarında 

yüksek K�-67 �ndeks� �le kötü prognoz �l�şk�s� b�ld�r�lm�şt�r. Skoru %20’n�n üzer�nde olan tümörler�n yüksek grade’l�, kısa 

sağkalım sürel� ve yüksek metastaz r�skl� sarkomlar olduğu gözlenm�şt�r. Sarkom tanısında temel ant�jenler s�novyal 

sarkom ve ep�tel�o�d sarkom �ç�n s�tokerat�n, EMA, CD34, TLE1, SMARCB1, s�n�r kılıfı tümörler grubu �ç�n S-100 prote�n, 

NGF reseptör, SOX10, kas grubu �ç�n desm�n, kas akt�nler�, myojen�k düzenley�c� prote�nler, endotel�al grup �ç�n CD31, 

CD34, FLI-1, vWF, ERG ve claud�n-5 olarak özetleneb�l�r [22]. Sarkomlarda moleküler markerlar kr�t�k öneme sah�p �ken 

374   •   Seda Bahs� Her Yönüyle Kanser   •   375



sarkomların tanı ve tak�b�nde gelecek vaat etmekted�rler. Bu nedenle onkojen�k sürec�n durdurulması ve �lerlememes� 

yönünde bu moleküllerle �lg�l� b�r çok araştırma yapılması öngörülmekted�r [23].

9. Kem�k Tümörler�

Kem�k tümörler�, genell�kle �y� huyludur. İy� huylu kem�k tümörler�, çocukluk ve gençl�k dönemler�nde farklı nedenlerle 

çek�len röntgenlerde tesp�t ed�lmekted�r. Kem�k tümörler� kötü huylu olanları yan� kem�k kanserler� �k� şek�lde ortaya çıkar. 

Tümör kem�kte ortaya çıkab�l�r ya da meme, akc�ğer, böbrek ve prostat kanserler�n�n metastazları olarak kem�klerde 

görülür. Kem�ğ�n kend�s�nden kaynaklanan tümörler de kend� arasında �y� huylu (ben�gn) ve kötü huylu (mal�gn) tümörler 

olarak ayrılırlar. Mal�gn tümörler aynı zamanda sarkom olarak da adlandırılırlar. Bunlardan en sık görülen osteosarkom, 

Ew�ng Sarkomu, kondrosarkom ve fibrosarkom’dur.  Osteosarkom genell�kle 10-30 yaşları arasında görülen ancak her 

yaşta ortaya çıkab�len kem�ğ�n en sık pr�mer kötü huylu tümörüdür. Yaklaşık % 90 vakada oldukça "Yüksek Grade" 'l� kem�k 

hücreler�nden oluşurlar. Erken tümör tesp�t�, etk�l� tedav�y� sağlamanın temel�n oluşturmakta olup bu nedenle 

b�yobel�rteçler önem kazanmaktadır. Yen� bel�rteçler ve moleküllerle alakalı yapılan çalışmalar bulunmaktadır. 

Osteosarkom �le �lg�l� bel�rteçler hakkındak� artan b�lg�ler, olumlu yönde etk�leneceğ� tahm�n ed�lmekted�r [24]. Bunun �ç�n 

b�rçok prognost�k faktör araştırılmıştır. Bunlar TGF, COX2(cyclooxygenase-2), Src (Proto-oncogene tyros�ne-prote�n 

k�nase), MMP-9 (Matr�ks metaloprote�naz 9), APE1 (apur�n�c/apyr�m�d�n�c endonuclease 19), HIF-1 (hypox�a-�nduc�ble 

transcr�pt�on factor 1)’dır. TGF-b’n�n ostesarkomlu hastalarda sev�yes�n�n yülseld�ğ� bulunmuştur. MMP-9, çeş�tl� 

tümörlerde aşırı eksprese ed�l�r ve oral ve m�de kanserler�nde artması prognozun kötü olduğunu göster�r. Yapılan b�r 

çalışmada MMP-9 ekspresyonunun, OS'l� hastalarda artmış olduğu göster�lm�ş olup bunun değerlend�rlmes� �ç�n daha çok  

araştırmaya gerek vardır. Galakt�nler lekt�n a�les�nden beta-galaktos�d bağlayıcı prote�nlerdend�r ve apoptoz ve farklılaşma 

g�b� süreçlerde ve hücresel olarak göster�lm�şlerd�r. Galekt�n 1 ve 3'ün OS �le poz�t�f b�r korelasyon gösterd�ğ� göster�lm�şt�r. 

Ayrıca Galekt�n 1 aynı zamanda kondroblast�k OS'ler ve konvans�yonel kondrosarkom arasında ayrım yapmak �ç�n b�r tanı 

marker�d�r. Bu bulgular galekt�n 1 ve 3’ün OS �ç�n b�yobel�rteçler� olarak kullanab�leceğ� göstermekted�r.LDH çeş�tl� 

kanserlerde prognost�k b�r bel�rteç olarak kullanılmaktadır. Yapılan b�r çalışmada OS hastaların sağ kalım süreler�yle LDH 

enz�m� arasında ters b�r �l�şk� saptamış olup LDH yüksekl�ğ�n�n kötü prognozu gösterd�ğ�n� b�ld�rm�şt�r. Bazı hastalarda OS'l� 

hastalarda artmış serum alkal�n fosfataz (ALP) sev�yeler� gözlenm�şt�r. Ancak LDH, ALP düzeyler� ve tümör nekroz dokusu 

arasında �l�şk� saptanmamıştır. VEGF, tümör anj�yojenez�nde rol oynar ve OS'l� hastalarda prognost�k b�r b�yobel�rteç olarak 

kullanılmaktadır. Src prote�n� OS hastalarında umut vadeden b�yobel�rteçlerden b�r�d�r. Src hücre adhezyonu ve s�nyal 

�let�m�nde rolü olan b�r prote�nd�r. Araştırmalarda Src n�n yüksekl�ğ�n�n metastazla �l�şk�l� olduğu göster�lm�şt�r. 

B�yobel�rteçlerle �lg�l� b�r çok çalışma yapılmış olup OS lu hastalarda çok az bel�rteç güvenle kullanılmaktadır. Bu nedenle 

daha ayrıntılı çalışmalara gerek duyulmaktadır (24). Ew�ng sarkamu daha küçük yaşlarda (5-15 yaş) ve ortayaşlılarda ortaya 

çıkan yüksek gradel� tümördür. Osteosarkomdan sonra �k�nc� sıklıkta görülür ve kem�k dışı yumuşak doku yerleş�m�ne de 

rastlanır. Akc�ğer, kem�k �l�ğ�, kem�k, lenf ve organ metastazları görüleb�l�r. Kem�k �l�ğ� metastazı olasılığı neden�yle 

evrelemede kem�k �l�ğ� b�yops�s� de kullanılır. Olguların dörtte b�r�nde, başlangıç aşamasında metastaz görülür. Nakamura 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada C-reakt�f prote�n (CRP) yüksekl�ğ�n�n olumsuz prognost�k etmen olduğu b�ld�r�lm�şt�r. 

Kem�k metastazı yapan kanserler sıklık sırasına göre meme, prostat ve akc�ğer kanserler�d�r. Metastat�k değ�ş�kl�ğ�n 

saptanmasından 2-12 ay (ortalama 4-6 ay) önce radyoloj�k görüntülemede kem�kte osteoblast�k reaks�yon başlar. Kem�k 

taramasına �lave olarak metastat�k kem�k hastalığı taramasında, tümör spes�fik bel�rteçler (CA 15-3, CEA) �le kem�k 

metabol�zmasını gösteren b�yok�myasal bel�rteçler de (T�p I kollojen, p�r�d�nol�n, deoks�p�r�d�nol�n, kals�yum total ve kem�k 

spes�fik alkalen fosfataz,) �ncelenmekted�r. Kem�k rezorps�yonu ve yen�den oluşumunu gösteren b�yok�myasal bel�rteçler�n 

metastat�k kem�k hastalıklarında kan ve �drardak� sev�yeler� metastaz gen�şl�ğ� �le orantılı olarak yükselmekted�r. Meme 

prostat ve akc�ğer tümörler�n�n kem�k metastazlarında, kan ve �drarda kem�ğ�n yen�den şek�llenmes�n� gösteren kem�k 

kollojen t�p I metabol�tler� (pyr�d�nol�ne, deoxypyr�d�nol�ne, N-telopept�de, C-telopept�de) �le kem�k yapımını gösteren 

b�yok�myasal bel�rteçler (kem�k spes�fik alkalen fosfataz, Procollagen extens�on pept�des) artar. Yaklaşık %20 kanser 

hastasında kem�k s�nt�grafis�nde metastaz bulunmamakta ama kanda veya �drarda N-telopept�de bel�rtec�n�n artmış 

olduğu görülmekte ve bununda kem�ğe m�krometastazlardan kaynaklandığı bulunmuştur. Net�ce olarak, kem�k 

metastazının değerlend�r�lmes� �ç�n kem�k s�nt�grafis� yapılan hastalarda ALP sev�yes�ne bakılmasının, kem�k s�nt�grafis�n�n 

özgüllüğünü artıracağı düşünülmekted�r [25-27].

10. Endokr�n Kanserler ve Hemotolenfo�d Tümörler

Endokr�n s�stem endokr�n bezler olarak adlandırılan doku ve organlardan oluşmuştur. Bu bezler hormon olarak 

adlandırılan k�myasal maddeler� sentezley�p salgılarlar. Bunlar h�pofiz, ep�fiz (p�neal bez), t�ro�d bez�, parat�ro�d bezler�, 

böbrek üstü bezler� (Sürrenal-Adrenal-Suprarenal bez), paragangl�yonlar ve hormon salgılayan hücre grupları ve 

adacıklar olan pankreasda Langerhans adacıkları, test�sde Leyd�g hücreler�, ovaryumda foll�kül hücreler�, korpus luteum, 

�nterst�syel hücreler, böbreklerde jukstaglomerüler hücreler, karac�ğer hücres�, plasentadan oluşmaktadır. H�pofiz 

adenomları adenoh�pofizyal hücrelerden köken alan ben�gn ep�telyal tümörlerd�r. B�rçok değ�ş�k türde h�pofiz tümörü 

vardır. Prolakt�n salgılayan h�pofiz tümörler�, büyüme hormonu salgılayan h�pofiz tümörler�, adrenokort�kotrop�k hormon 

(ACTH) salgılayan h�pofiz tümörler� ve başka hormon salgılayan tümörlerden oluşur. H�pofiz tümörünün tedav�s� tümörün 

hormonal akt�v�tes� olup olmadığına, büyüklüğüne ve yer�ne olduğu kadar hastanın genel sağlık durumuna da bağlıdır. 

ACTH salgılayan tümörü olan hastalar erken postoperat�f dönemde yapılan serum anal�zler�nde kort�zol düzey� 

saptanamayacak kadar  düşük olsa b�le uzun dönemdek� tak�pler�nde tekrar hastalığın nüksü görüleb�lmekted�r. Buna 

rağmen erken dönemde serum kort�zol sev�yes�n�n saptanamayacak kadar az olması, uzun sürel� �y�leşmes� �ç�n b�r bel�rteç 

olarak kabul ed�leb�l�r [28]. Tüm mal�gn�teler�n yaklaşık %1'�n� t�ro�d kanser� oluşturur. T�ro�d kanser�n�n çoğu  (%95) 

foll�küler hücrelerden kaynaklanmaktadır. D�ferans�ye t�ro�d kanserler� (pap�ller ve foll�küler) t�roglobul�n sentezler. 

Medüller t�ro�d kanser� (MTK) parafoll�küler C hücreler�nden kaynaklanır ve kals�ton�n salgılar. Anaplast�k kanserler az 

görülür, ancak çok ölümcüldür. B�r çok t�ro�d hastalığında serum t�roglobul�n düzey�n�n yüksek olması neden�yle t�ro�d 

kanser� tanısı �ç�n  serum t�roglobul�n düzey� nonspes�fikt�r. Serum kals�ton�n ölçümüyle �lg�l� random�ze olmayan b�r çok 

çalışma yapılmıştır. Rut�n kals�ton�n  sev�yeler� ölçülerek C hücre h�perplaz�s� ve MTK erken aşamada tesp�t ed�leb�l�r. 

Kals�ton�n düzey� 100 pg/mL'n�n üzer�nde �se MTK açısından �ncelenmel�d�r.Serum t�roglobul�n ve TSH düzeyler� nüksler�n 

tesp�t�n� kolaylaştırır. T�ro�d dokusudur serum tek kaynağıdır. MTK ve anaplast�k t�ro�d kanser�nde sev�yes� artmaz. 

T�roglobul�n�n DTK �zlem�nde �se spes�fik tümör bel�rtec�d�r. Serum t�roglobul�n �le aynı zamanda ant�t�roglobul�n ant�kor 

ölçümü yapılmalıdır [29]. Parat�ro�d kanser� pr�mer h�perparat�ro�d� olgularının yaklaşık %1’�nden sorumludur.Yaklaşık 14 

mg/dL’n�n üzer�ndek� serum Ca düzey�, öneml� ölçüde yükselm�ş PTH düzey� kanserden şüphelen�leb�l�r. Pr�mer 

h�perparat�ro�d� sebepler�nde, adenomlar %85’den fazla b�r kısmı, h�perplaz�ler %5-10, kars�nomlar �se %1’l�k kısımda yer 

alırlar. Artmış serum Ca, öneml� ölçüde yükselm�ş PTH düzeyler� kanserden şüphelen�leb�l�r ve tak�pte kullanılır [30]. Pr�mer 

adrenal kort�kal kars�nom nad�r. Adrenokort�kal kars�nomların %40’ı  nonfonks�yoneld�r; ger� kalanları fonks�yoneld�r ve  

%30 kadarı kort�zol, %20’s� androjen, %10’u östrojen, %2’s� aldosteron ve %35 kadarı da b�rden fazla hormon salgılar. 

Adrenokort�kal tümörü olan hastalarda tümörün sekretuvar kapas�tes�n� �ncelemek ve araştırmak �ç�n sırasıyla bazı testler 

yapılmalıdır: 24 saatl�k �drar serbest kort�zolu açlık kan şeker�, serum potasyum, , dekzametazon baskılama testler�, serum 

östrad�ol ve adrenal adrojenler, plazma ren�n ve aldosteron sev�yeler�d�r. Nonfonks�yonel adrenokort�kal kars�nomalarda 

bazı hormonlara bakılmalıdır, çünkü tümörlerden bazıları progesteron ve 11-deoks�kort�zol benzer� stero�d 

hormonsentez�ndek� ara ürünler�n� salgılayab�l�rler. Bunların tedav� önces� saptanmaları tedav� tak�b�nde  b�yok�myasal 

bel�rteç olarak kullanılmalarını sağlar [31].

Pankreasın mal�gn tümörler� �ç�nde en yaygın ve ş�ddetl� form b�r ekzokr�n pankreas kanser� olan duktal 

adenokars�nomdur.  . CA 19-9 ve CEA rut�nde kullanılan tümör bel�rteçler�d�r. CA-19 sens�t�v�tes� %90, spes�v�tes� %75'd�r. 

Erken dönemde genell�kle nomal değerlerde, tümör k�tles� büyüdükçe artar ve prognozun tay�n�nde ve tak�pte öneml�d�r. 
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sarkomların tanı ve tak�b�nde gelecek vaat etmekted�rler. Bu nedenle onkojen�k sürec�n durdurulması ve �lerlememes� 

yönünde bu moleküllerle �lg�l� b�r çok araştırma yapılması öngörülmekted�r [23].

9. Kem�k Tümörler�

Kem�k tümörler�, genell�kle �y� huyludur. İy� huylu kem�k tümörler�, çocukluk ve gençl�k dönemler�nde farklı nedenlerle 

çek�len röntgenlerde tesp�t ed�lmekted�r. Kem�k tümörler� kötü huylu olanları yan� kem�k kanserler� �k� şek�lde ortaya çıkar. 

Tümör kem�kte ortaya çıkab�l�r ya da meme, akc�ğer, böbrek ve prostat kanserler�n�n metastazları olarak kem�klerde 

görülür. Kem�ğ�n kend�s�nden kaynaklanan tümörler de kend� arasında �y� huylu (ben�gn) ve kötü huylu (mal�gn) tümörler 

olarak ayrılırlar. Mal�gn tümörler aynı zamanda sarkom olarak da adlandırılırlar. Bunlardan en sık görülen osteosarkom, 

Ew�ng Sarkomu, kondrosarkom ve fibrosarkom’dur.  Osteosarkom genell�kle 10-30 yaşları arasında görülen ancak her 

yaşta ortaya çıkab�len kem�ğ�n en sık pr�mer kötü huylu tümörüdür. Yaklaşık % 90 vakada oldukça "Yüksek Grade" 'l� kem�k 

hücreler�nden oluşurlar. Erken tümör tesp�t�, etk�l� tedav�y� sağlamanın temel�n oluşturmakta olup bu nedenle 

b�yobel�rteçler önem kazanmaktadır. Yen� bel�rteçler ve moleküllerle alakalı yapılan çalışmalar bulunmaktadır. 

Osteosarkom �le �lg�l� bel�rteçler hakkındak� artan b�lg�ler, olumlu yönde etk�leneceğ� tahm�n ed�lmekted�r [24]. Bunun �ç�n 

b�rçok prognost�k faktör araştırılmıştır. Bunlar TGF, COX2(cyclooxygenase-2), Src (Proto-oncogene tyros�ne-prote�n 

k�nase), MMP-9 (Matr�ks metaloprote�naz 9), APE1 (apur�n�c/apyr�m�d�n�c endonuclease 19), HIF-1 (hypox�a-�nduc�ble 

transcr�pt�on factor 1)’dır. TGF-b’n�n ostesarkomlu hastalarda sev�yes�n�n yülseld�ğ� bulunmuştur. MMP-9, çeş�tl� 

tümörlerde aşırı eksprese ed�l�r ve oral ve m�de kanserler�nde artması prognozun kötü olduğunu göster�r. Yapılan b�r 

çalışmada MMP-9 ekspresyonunun, OS'l� hastalarda artmış olduğu göster�lm�ş olup bunun değerlend�rlmes� �ç�n daha çok  

araştırmaya gerek vardır. Galakt�nler lekt�n a�les�nden beta-galaktos�d bağlayıcı prote�nlerdend�r ve apoptoz ve farklılaşma 

g�b� süreçlerde ve hücresel olarak göster�lm�şlerd�r. Galekt�n 1 ve 3'ün OS �le poz�t�f b�r korelasyon gösterd�ğ� göster�lm�şt�r. 

Ayrıca Galekt�n 1 aynı zamanda kondroblast�k OS'ler ve konvans�yonel kondrosarkom arasında ayrım yapmak �ç�n b�r tanı 

marker�d�r. Bu bulgular galekt�n 1 ve 3’ün OS �ç�n b�yobel�rteçler� olarak kullanab�leceğ� göstermekted�r.LDH çeş�tl� 

kanserlerde prognost�k b�r bel�rteç olarak kullanılmaktadır. Yapılan b�r çalışmada OS hastaların sağ kalım süreler�yle LDH 

enz�m� arasında ters b�r �l�şk� saptamış olup LDH yüksekl�ğ�n�n kötü prognozu gösterd�ğ�n� b�ld�rm�şt�r. Bazı hastalarda OS'l� 

hastalarda artmış serum alkal�n fosfataz (ALP) sev�yeler� gözlenm�şt�r. Ancak LDH, ALP düzeyler� ve tümör nekroz dokusu 

arasında �l�şk� saptanmamıştır. VEGF, tümör anj�yojenez�nde rol oynar ve OS'l� hastalarda prognost�k b�r b�yobel�rteç olarak 

kullanılmaktadır. Src prote�n� OS hastalarında umut vadeden b�yobel�rteçlerden b�r�d�r. Src hücre adhezyonu ve s�nyal 

�let�m�nde rolü olan b�r prote�nd�r. Araştırmalarda Src n�n yüksekl�ğ�n�n metastazla �l�şk�l� olduğu göster�lm�şt�r. 

B�yobel�rteçlerle �lg�l� b�r çok çalışma yapılmış olup OS lu hastalarda çok az bel�rteç güvenle kullanılmaktadır. Bu nedenle 

daha ayrıntılı çalışmalara gerek duyulmaktadır (24). Ew�ng sarkamu daha küçük yaşlarda (5-15 yaş) ve ortayaşlılarda ortaya 

çıkan yüksek gradel� tümördür. Osteosarkomdan sonra �k�nc� sıklıkta görülür ve kem�k dışı yumuşak doku yerleş�m�ne de 

rastlanır. Akc�ğer, kem�k �l�ğ�, kem�k, lenf ve organ metastazları görüleb�l�r. Kem�k �l�ğ� metastazı olasılığı neden�yle 

evrelemede kem�k �l�ğ� b�yops�s� de kullanılır. Olguların dörtte b�r�nde, başlangıç aşamasında metastaz görülür. Nakamura 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada C-reakt�f prote�n (CRP) yüksekl�ğ�n�n olumsuz prognost�k etmen olduğu b�ld�r�lm�şt�r. 

Kem�k metastazı yapan kanserler sıklık sırasına göre meme, prostat ve akc�ğer kanserler�d�r. Metastat�k değ�ş�kl�ğ�n 

saptanmasından 2-12 ay (ortalama 4-6 ay) önce radyoloj�k görüntülemede kem�kte osteoblast�k reaks�yon başlar. Kem�k 

taramasına �lave olarak metastat�k kem�k hastalığı taramasında, tümör spes�fik bel�rteçler (CA 15-3, CEA) �le kem�k 

metabol�zmasını gösteren b�yok�myasal bel�rteçler de (T�p I kollojen, p�r�d�nol�n, deoks�p�r�d�nol�n, kals�yum total ve kem�k 

spes�fik alkalen fosfataz,) �ncelenmekted�r. Kem�k rezorps�yonu ve yen�den oluşumunu gösteren b�yok�myasal bel�rteçler�n 

metastat�k kem�k hastalıklarında kan ve �drardak� sev�yeler� metastaz gen�şl�ğ� �le orantılı olarak yükselmekted�r. Meme 

prostat ve akc�ğer tümörler�n�n kem�k metastazlarında, kan ve �drarda kem�ğ�n yen�den şek�llenmes�n� gösteren kem�k 

kollojen t�p I metabol�tler� (pyr�d�nol�ne, deoxypyr�d�nol�ne, N-telopept�de, C-telopept�de) �le kem�k yapımını gösteren 

b�yok�myasal bel�rteçler (kem�k spes�fik alkalen fosfataz, Procollagen extens�on pept�des) artar. Yaklaşık %20 kanser 

hastasında kem�k s�nt�grafis�nde metastaz bulunmamakta ama kanda veya �drarda N-telopept�de bel�rtec�n�n artmış 

olduğu görülmekte ve bununda kem�ğe m�krometastazlardan kaynaklandığı bulunmuştur. Net�ce olarak, kem�k 

metastazının değerlend�r�lmes� �ç�n kem�k s�nt�grafis� yapılan hastalarda ALP sev�yes�ne bakılmasının, kem�k s�nt�grafis�n�n 

özgüllüğünü artıracağı düşünülmekted�r [25-27].

10. Endokr�n Kanserler ve Hemotolenfo�d Tümörler

Endokr�n s�stem endokr�n bezler olarak adlandırılan doku ve organlardan oluşmuştur. Bu bezler hormon olarak 

adlandırılan k�myasal maddeler� sentezley�p salgılarlar. Bunlar h�pofiz, ep�fiz (p�neal bez), t�ro�d bez�, parat�ro�d bezler�, 

böbrek üstü bezler� (Sürrenal-Adrenal-Suprarenal bez), paragangl�yonlar ve hormon salgılayan hücre grupları ve 

adacıklar olan pankreasda Langerhans adacıkları, test�sde Leyd�g hücreler�, ovaryumda foll�kül hücreler�, korpus luteum, 

�nterst�syel hücreler, böbreklerde jukstaglomerüler hücreler, karac�ğer hücres�, plasentadan oluşmaktadır. H�pofiz 

adenomları adenoh�pofizyal hücrelerden köken alan ben�gn ep�telyal tümörlerd�r. B�rçok değ�ş�k türde h�pofiz tümörü 

vardır. Prolakt�n salgılayan h�pofiz tümörler�, büyüme hormonu salgılayan h�pofiz tümörler�, adrenokort�kotrop�k hormon 

(ACTH) salgılayan h�pofiz tümörler� ve başka hormon salgılayan tümörlerden oluşur. H�pofiz tümörünün tedav�s� tümörün 

hormonal akt�v�tes� olup olmadığına, büyüklüğüne ve yer�ne olduğu kadar hastanın genel sağlık durumuna da bağlıdır. 

ACTH salgılayan tümörü olan hastalar erken postoperat�f dönemde yapılan serum anal�zler�nde kort�zol düzey� 

saptanamayacak kadar  düşük olsa b�le uzun dönemdek� tak�pler�nde tekrar hastalığın nüksü görüleb�lmekted�r. Buna 

rağmen erken dönemde serum kort�zol sev�yes�n�n saptanamayacak kadar az olması, uzun sürel� �y�leşmes� �ç�n b�r bel�rteç 

olarak kabul ed�leb�l�r [28]. Tüm mal�gn�teler�n yaklaşık %1'�n� t�ro�d kanser� oluşturur. T�ro�d kanser�n�n çoğu  (%95) 

foll�küler hücrelerden kaynaklanmaktadır. D�ferans�ye t�ro�d kanserler� (pap�ller ve foll�küler) t�roglobul�n sentezler. 

Medüller t�ro�d kanser� (MTK) parafoll�küler C hücreler�nden kaynaklanır ve kals�ton�n salgılar. Anaplast�k kanserler az 

görülür, ancak çok ölümcüldür. B�r çok t�ro�d hastalığında serum t�roglobul�n düzey�n�n yüksek olması neden�yle t�ro�d 

kanser� tanısı �ç�n  serum t�roglobul�n düzey� nonspes�fikt�r. Serum kals�ton�n ölçümüyle �lg�l� random�ze olmayan b�r çok 

çalışma yapılmıştır. Rut�n kals�ton�n  sev�yeler� ölçülerek C hücre h�perplaz�s� ve MTK erken aşamada tesp�t ed�leb�l�r. 

Kals�ton�n düzey� 100 pg/mL'n�n üzer�nde �se MTK açısından �ncelenmel�d�r.Serum t�roglobul�n ve TSH düzeyler� nüksler�n 

tesp�t�n� kolaylaştırır. T�ro�d dokusudur serum tek kaynağıdır. MTK ve anaplast�k t�ro�d kanser�nde sev�yes� artmaz. 

T�roglobul�n�n DTK �zlem�nde �se spes�fik tümör bel�rtec�d�r. Serum t�roglobul�n �le aynı zamanda ant�t�roglobul�n ant�kor 

ölçümü yapılmalıdır [29]. Parat�ro�d kanser� pr�mer h�perparat�ro�d� olgularının yaklaşık %1’�nden sorumludur.Yaklaşık 14 

mg/dL’n�n üzer�ndek� serum Ca düzey�, öneml� ölçüde yükselm�ş PTH düzey� kanserden şüphelen�leb�l�r. Pr�mer 

h�perparat�ro�d� sebepler�nde, adenomlar %85’den fazla b�r kısmı, h�perplaz�ler %5-10, kars�nomlar �se %1’l�k kısımda yer 

alırlar. Artmış serum Ca, öneml� ölçüde yükselm�ş PTH düzeyler� kanserden şüphelen�leb�l�r ve tak�pte kullanılır [30]. Pr�mer 

adrenal kort�kal kars�nom nad�r. Adrenokort�kal kars�nomların %40’ı  nonfonks�yoneld�r; ger� kalanları fonks�yoneld�r ve  

%30 kadarı kort�zol, %20’s� androjen, %10’u östrojen, %2’s� aldosteron ve %35 kadarı da b�rden fazla hormon salgılar. 

Adrenokort�kal tümörü olan hastalarda tümörün sekretuvar kapas�tes�n� �ncelemek ve araştırmak �ç�n sırasıyla bazı testler 

yapılmalıdır: 24 saatl�k �drar serbest kort�zolu açlık kan şeker�, serum potasyum, , dekzametazon baskılama testler�, serum 

östrad�ol ve adrenal adrojenler, plazma ren�n ve aldosteron sev�yeler�d�r. Nonfonks�yonel adrenokort�kal kars�nomalarda 

bazı hormonlara bakılmalıdır, çünkü tümörlerden bazıları progesteron ve 11-deoks�kort�zol benzer� stero�d 

hormonsentez�ndek� ara ürünler�n� salgılayab�l�rler. Bunların tedav� önces� saptanmaları tedav� tak�b�nde  b�yok�myasal 

bel�rteç olarak kullanılmalarını sağlar [31].

Pankreasın mal�gn tümörler� �ç�nde en yaygın ve ş�ddetl� form b�r ekzokr�n pankreas kanser� olan duktal 

adenokars�nomdur.  . CA 19-9 ve CEA rut�nde kullanılan tümör bel�rteçler�d�r. CA-19 sens�t�v�tes� %90, spes�v�tes� %75'd�r. 

Erken dönemde genell�kle nomal değerlerde, tümör k�tles� büyüdükçe artar ve prognozun tay�n�nde ve tak�pte öneml�d�r. 
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Nöron-spes�fik enolaz pankreat�k endokr�n tümörlerde yüksek tesp�t ed�l�r. Ancak pankreas kanser� taraması �ç�n b�yoloj�k 

bel�rteçler�n rut�n kullanılmasını destekleyecek yeterl� kanıt halen bulunmamaktadır [32]. Karac�ğer tümörü pr�mer  ve 

sekonder (metastat�k) tümörler olmak üzere �k�ye ayrılır. Hepatosellüler kars�nom (HCC), hepatoma olarak da b�l�n�r ve 

pr�mer karac�ğer kanser�n�n en yaygın türüdür. Safra kanalı kanser� (kolanj�okars�nom) pr�mer karac�ğer tümörler�n�n 

seyrek b�r türüdür. Hepatoblastoma yalnızca çok küçük çocuklarda görülen çok seyrek b�r karac�ğer kanser�d�r. 

Anj�osarkoma karac�ğer kan damarlarında gel�şen, çok seyrek b�r karac�ğer kanser�d�r. Sekonder karac�ğer kanser�, pr�mer 

karac�ğer kanser�nden daha yaygındır. Tüm kanserler�n karac�ğere yayılma potans�yel� olup, bunlardan en yaygın olanları 

bağırsak, meme ve akc�ğer kanserler�d�r. Normal er�şk�n serumlarındak� ALP pr�mer olarak karac�ğer veya b�l�yer s�stemden 

kaynaklanır. Pr�mer veya sekonder karac�ğer kanser� olgularında yüksek ALP düzeyler� mevcuttur. Laktat deh�drogenaz 

(LDH) sol�d tümörlerde sev�yes� yüksek olup tümör k�tles� �le korele olduğu göster�lm�ş ve prognost�k b�r bel�rteç görev�n� de 

görür. İzoenz�mler�n LDH-5’�n artışı karac�ğer metastazı �le bağlantılıdır. AFP hepatoselüler ve germ-hücrel� 

(nonsem�noma) kars�nomların bel�rtec�d�r. AFP hepataselüler kars�nomalılarda prognoz bel�rleme ve tedav� �zlen�m�nde de 

kullanılır. Son yıllarda HCC �ç�n başka göstergeler de öner�lmekte olup bunlardan b�r� Des-Gamma-Karboks� Protromb�n�n 

(DCP)’d�r ve anormal protromb�n prote�n�, HCC hücreler�nde kazanılmış posttranslasyonel defekt sonucu oluşan 

protromb�n prekürsördür. HCC tanısında DCP sens�t�f b�r testt�r ve özell�kle AFP'n�n duyarlı olmadığı olguların 

bel�rlenmes�nde katkısı bulunmaktadır [33]. Araştırılan yen� bel�rteçlerden b�r� de AFP’n�n Lens cul�nar�s agglut�n�n-reakt�f 

fraks�yonu (AFPL3)’tür. AFP-L3’te AFP’ye göre ek alfa 1-6 fukoz z�nc�r� vardır. Mal�gn hücrelerde üret�l�r. AFP – L3 total AFP 

m�ktarının %10’undan fazla �se poz�t�f kabul ed�l�r. AFP-L3, DCP, AFP bu üç marker komb�ne kullanılınca sens�v�te 

yükselm�şt�r. Tek marker yükselenlerde AFP-L3 oranı d�ğerler�ne göre daha yüksek bulunmuştur. DCP, büyük tümör ve 

portal ven �nvazyonu yüksek prevalansta tesb�t ed�lm�şt�r [34]. Nöroendokr�n tümörler; gastroenter�k, 

hepatopankreat�kob�l�yer, bronkopulmoner ve ürogen�tal s�stem ep�tel�ndek� endokr�n hücreler�nden kaynaklanır.Bu 

hücreler�n görünümü kars�noma benzer görünüm anlamında “KARSİNOİD” ter�m�n� kullanmıştır. Fonks�yonel veya 

nonfonks�yonel NET’ler�n tanı ve �zlem�nde; serum ve �drardak� tümör bel�rteçler� kullanılır. Bunlar seroton�n ve seroton�n 

yıkım ürünler�, kromogran�n A(CgA) , B  nöron spes�fik enolaz, pankreat�k pol�pept�d(PP), koryon�k gonadotrop�nd�r.24 

saatl�k �drarda 5- h�droks��ndolaset�k as�t (5-HIAA,Seroton�n metabol�t�) sev�yes�, serum seraton�n sev�yes� ve bazı 

pept�dler (plazma seraton�n, substance P, nörotens�n, nörok�n�n A, nöropept�d K) sev�yeler� öneml�d�r. Nöroendokr�n 

s�stemde salınım fazlalığına bağlı olarak Cg A nöroendokr�n hücreler �ç�n genel b�r b�yomarkerdır ve artmış Cg A düzeyler� 

nöroendokr�n kanserler�n tesp�t�nde faydalıdır. Plazma Cg A sev�yes�nde artışa neden olan kanserler şunlardır. Gastr�k, 

kolorektal, �nce barsak ve pankreat�k yerleş�ml� nöroendokr�n kanserler; medüller t�ro�d kars�nomu, küçük hücrel� akc�ğer 

kars�nomu, feokromas�toma, nöroblastom, , h�pofiz tümörler�, paragangl�oma; hepatosellüler meme, kolon, over ve prostat 

kanserler�, pankreat�k adenokars�nomdur. 24 saatl�k �drarda 5-HIAA, 24 saatl�k �drarda 5-H�droks� Tr�ptofan ve seroton�n 

kars�no�d tümörlerde öneml� tümör markerlarıdır. 24 saatl�k �drarda 5-HIAAsaev�yes�n�n ölçümü tanı ve tak�pte en öneml� 

anal�zd�r. Bütün pankreat�k neoplazmların %1-2’s�n� pankreas nöroendokr�n tümörler�(PNET) oluşturmaktadır. Kl�n�k 

bulgularına göre fonks�yonel ve nonfonks�yonel olarak �k�ye ayrılırlar. Fonks�yonel PNET’ler genell�kle hormon fazlalığı 

neden�yle oluşan kl�n�k bulgularla kend�n� göster�r. Glukagonoma, �nsul�noma, somatostat�noma, gastr�noma, VİPoma 

fonks�yonel gruptan örneklerdend�r. Non fonks�yonel PNET’ler genell�kle kromogran�n A (%90- 100), kromogran�n B (%90-

100), PP(%58), a-human koryon�k gonadotrop�n (hCG) (%40) ve b-HCG (%20) salgılarlar. İnsül�noma açlık �nsül�n, C 

pept�d; glukagonoma açlık glukagon, PP; VIP-oma açlık VIP, koryon�k gonadotrop�n; somatostat�noma açlık somatostat�n; 

gastr�noma açlık ve uyarılmış gastr�n öneml� tümör markerlardır [35]. Hematoloj�k kanserler lösem�, lenfoma ve mult�pl 

m�yelom b�rarada değerlend�r�ld�kler�nde b�nde 2’l�k �ns�dans �le Türk�ye’de erkeklerde akc�ğer kanser�nden sonra �k�nc�, 

kandınlarda meme kanser�yle b�rl�kte en sık görülen kanser grubunu oluşturmaktadırlar. Lenfomalar, bağışıklık s�stem� 

hücreler�nden lenfos�tler (T/B) veya NK (doğal öldürücü) hücrelerden köken alan klonal tümöral oluşumlardır. Tüm 

lenfomaların yaklaşık %75’�n� Hodgk�n dışı, %25’�n� Hodgk�n lenfoma oluşturmaktadır. B�yok�myasal olarak kullanılan 

bel�rteçler arasında LDH, beta-2 m�kroglobul�n, IL-2 reseptör, TNF-alfa, hemoglob�n, albüm�n ve CRP düzey�nden 

bahsed�l�r. Albüm�n ve hemoglob�n değerler�n�n düşük olması, lökos�toz ve lenfopen�  kötü prognozu göstermekted�r. LDH , 

beta-2 m�kroglobul�n yüksekl�ğ� kötü prognozu göster�r. Ayrıca CA-125  hodgk�n dışı lenfomalarda tanı ve tak�pte 

kullanılmakatadır. CA-125 prognozu kötü hastalarda beta2-m�kroglobul�n ve LDH’ya paralel olarak yükselmekted�r.   

Kron�k lenfos�ter lösem� (KLL) �le en sık görülen lösem� t�p�d�r. Tedav�ye yanıtın değerlend�rmes�nde fiz�k muayene ve kan 

sayımı kullanılır. Lösem�ler, kem�k �l�ğ�ndek� hematopo�et�k öncül hücreler�n neoplast�k değ�ş�m� sonucu ortaya çıkan klonal 

hastalıklardır. Lösem�ler akut lösem�ler ve kron�k lösem�ler olarak �k�ye ayrılır.Akut lenfo�d lösem�ler (ALL)%75, Akut myelo�d 

lösem� (AML) %20 oranında gözükür.  Er�şk�n yaş grubunda en sık rastlanan lösem� t�p� AML’d�r. Prognozu bel�rleyen en 

öneml� parametreler hastanın yaşı yanında lösem�k klonun s�togenet�k ve moleküler özell�kler�d�r [36].

11. Sonuç

Kanserlerde rut�n olarak en sık kullanılan b�yok�myasal bel�rteçler CEA, Ca19-9, Ca125, AFP,Ca15-3, PSA, Beta-

HCG, Thyreoglobul�n, Beta2-m�kroglobul�n,  Kals�ton�n: C, Ca72-4’d�r. Bu bel�rteçler kanser hastalarının tedav� tak�b�nde 

oldukça önem arz etmekte olup tedav� planınıda etk�lemekted�r. Bu konu hakkında yen� araştırmalar yapılmakta olup yen� 

bel�rteçler�n kullanıma g�rmes� çok erken dönemde bu hastaların tesp�t�n� sağlayarak erken tedav� olanağını b�ze 

kazandırır.
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Nöron-spes�fik enolaz pankreat�k endokr�n tümörlerde yüksek tesp�t ed�l�r. Ancak pankreas kanser� taraması �ç�n b�yoloj�k 

bel�rteçler�n rut�n kullanılmasını destekleyecek yeterl� kanıt halen bulunmamaktadır [32]. Karac�ğer tümörü pr�mer  ve 

sekonder (metastat�k) tümörler olmak üzere �k�ye ayrılır. Hepatosellüler kars�nom (HCC), hepatoma olarak da b�l�n�r ve 

pr�mer karac�ğer kanser�n�n en yaygın türüdür. Safra kanalı kanser� (kolanj�okars�nom) pr�mer karac�ğer tümörler�n�n 

seyrek b�r türüdür. Hepatoblastoma yalnızca çok küçük çocuklarda görülen çok seyrek b�r karac�ğer kanser�d�r. 

Anj�osarkoma karac�ğer kan damarlarında gel�şen, çok seyrek b�r karac�ğer kanser�d�r. Sekonder karac�ğer kanser�, pr�mer 

karac�ğer kanser�nden daha yaygındır. Tüm kanserler�n karac�ğere yayılma potans�yel� olup, bunlardan en yaygın olanları 

bağırsak, meme ve akc�ğer kanserler�d�r. Normal er�şk�n serumlarındak� ALP pr�mer olarak karac�ğer veya b�l�yer s�stemden 

kaynaklanır. Pr�mer veya sekonder karac�ğer kanser� olgularında yüksek ALP düzeyler� mevcuttur. Laktat deh�drogenaz 

(LDH) sol�d tümörlerde sev�yes� yüksek olup tümör k�tles� �le korele olduğu göster�lm�ş ve prognost�k b�r bel�rteç görev�n� de 

görür. İzoenz�mler�n LDH-5’�n artışı karac�ğer metastazı �le bağlantılıdır. AFP hepatoselüler ve germ-hücrel� 

(nonsem�noma) kars�nomların bel�rtec�d�r. AFP hepataselüler kars�nomalılarda prognoz bel�rleme ve tedav� �zlen�m�nde de 

kullanılır. Son yıllarda HCC �ç�n başka göstergeler de öner�lmekte olup bunlardan b�r� Des-Gamma-Karboks� Protromb�n�n 

(DCP)’d�r ve anormal protromb�n prote�n�, HCC hücreler�nde kazanılmış posttranslasyonel defekt sonucu oluşan 

protromb�n prekürsördür. HCC tanısında DCP sens�t�f b�r testt�r ve özell�kle AFP'n�n duyarlı olmadığı olguların 

bel�rlenmes�nde katkısı bulunmaktadır [33]. Araştırılan yen� bel�rteçlerden b�r� de AFP’n�n Lens cul�nar�s agglut�n�n-reakt�f 

fraks�yonu (AFPL3)’tür. AFP-L3’te AFP’ye göre ek alfa 1-6 fukoz z�nc�r� vardır. Mal�gn hücrelerde üret�l�r. AFP – L3 total AFP 

m�ktarının %10’undan fazla �se poz�t�f kabul ed�l�r. AFP-L3, DCP, AFP bu üç marker komb�ne kullanılınca sens�v�te 

yükselm�şt�r. Tek marker yükselenlerde AFP-L3 oranı d�ğerler�ne göre daha yüksek bulunmuştur. DCP, büyük tümör ve 

portal ven �nvazyonu yüksek prevalansta tesb�t ed�lm�şt�r [34]. Nöroendokr�n tümörler; gastroenter�k, 

hepatopankreat�kob�l�yer, bronkopulmoner ve ürogen�tal s�stem ep�tel�ndek� endokr�n hücreler�nden kaynaklanır.Bu 

hücreler�n görünümü kars�noma benzer görünüm anlamında “KARSİNOİD” ter�m�n� kullanmıştır. Fonks�yonel veya 

nonfonks�yonel NET’ler�n tanı ve �zlem�nde; serum ve �drardak� tümör bel�rteçler� kullanılır. Bunlar seroton�n ve seroton�n 

yıkım ürünler�, kromogran�n A(CgA) , B  nöron spes�fik enolaz, pankreat�k pol�pept�d(PP), koryon�k gonadotrop�nd�r.24 

saatl�k �drarda 5- h�droks��ndolaset�k as�t (5-HIAA,Seroton�n metabol�t�) sev�yes�, serum seraton�n sev�yes� ve bazı 

pept�dler (plazma seraton�n, substance P, nörotens�n, nörok�n�n A, nöropept�d K) sev�yeler� öneml�d�r. Nöroendokr�n 

s�stemde salınım fazlalığına bağlı olarak Cg A nöroendokr�n hücreler �ç�n genel b�r b�yomarkerdır ve artmış Cg A düzeyler� 

nöroendokr�n kanserler�n tesp�t�nde faydalıdır. Plazma Cg A sev�yes�nde artışa neden olan kanserler şunlardır. Gastr�k, 

kolorektal, �nce barsak ve pankreat�k yerleş�ml� nöroendokr�n kanserler; medüller t�ro�d kars�nomu, küçük hücrel� akc�ğer 

kars�nomu, feokromas�toma, nöroblastom, , h�pofiz tümörler�, paragangl�oma; hepatosellüler meme, kolon, over ve prostat 

kanserler�, pankreat�k adenokars�nomdur. 24 saatl�k �drarda 5-HIAA, 24 saatl�k �drarda 5-H�droks� Tr�ptofan ve seroton�n 

kars�no�d tümörlerde öneml� tümör markerlarıdır. 24 saatl�k �drarda 5-HIAAsaev�yes�n�n ölçümü tanı ve tak�pte en öneml� 

anal�zd�r. Bütün pankreat�k neoplazmların %1-2’s�n� pankreas nöroendokr�n tümörler�(PNET) oluşturmaktadır. Kl�n�k 

bulgularına göre fonks�yonel ve nonfonks�yonel olarak �k�ye ayrılırlar. Fonks�yonel PNET’ler genell�kle hormon fazlalığı 

neden�yle oluşan kl�n�k bulgularla kend�n� göster�r. Glukagonoma, �nsul�noma, somatostat�noma, gastr�noma, VİPoma 

fonks�yonel gruptan örneklerdend�r. Non fonks�yonel PNET’ler genell�kle kromogran�n A (%90- 100), kromogran�n B (%90-

100), PP(%58), a-human koryon�k gonadotrop�n (hCG) (%40) ve b-HCG (%20) salgılarlar. İnsül�noma açlık �nsül�n, C 

pept�d; glukagonoma açlık glukagon, PP; VIP-oma açlık VIP, koryon�k gonadotrop�n; somatostat�noma açlık somatostat�n; 

gastr�noma açlık ve uyarılmış gastr�n öneml� tümör markerlardır [35]. Hematoloj�k kanserler lösem�, lenfoma ve mult�pl 

m�yelom b�rarada değerlend�r�ld�kler�nde b�nde 2’l�k �ns�dans �le Türk�ye’de erkeklerde akc�ğer kanser�nden sonra �k�nc�, 

kandınlarda meme kanser�yle b�rl�kte en sık görülen kanser grubunu oluşturmaktadırlar. Lenfomalar, bağışıklık s�stem� 

hücreler�nden lenfos�tler (T/B) veya NK (doğal öldürücü) hücrelerden köken alan klonal tümöral oluşumlardır. Tüm 

lenfomaların yaklaşık %75’�n� Hodgk�n dışı, %25’�n� Hodgk�n lenfoma oluşturmaktadır. B�yok�myasal olarak kullanılan 

bel�rteçler arasında LDH, beta-2 m�kroglobul�n, IL-2 reseptör, TNF-alfa, hemoglob�n, albüm�n ve CRP düzey�nden 

bahsed�l�r. Albüm�n ve hemoglob�n değerler�n�n düşük olması, lökos�toz ve lenfopen�  kötü prognozu göstermekted�r. LDH , 

beta-2 m�kroglobul�n yüksekl�ğ� kötü prognozu göster�r. Ayrıca CA-125  hodgk�n dışı lenfomalarda tanı ve tak�pte 

kullanılmakatadır. CA-125 prognozu kötü hastalarda beta2-m�kroglobul�n ve LDH’ya paralel olarak yükselmekted�r.   

Kron�k lenfos�ter lösem� (KLL) �le en sık görülen lösem� t�p�d�r. Tedav�ye yanıtın değerlend�rmes�nde fiz�k muayene ve kan 

sayımı kullanılır. Lösem�ler, kem�k �l�ğ�ndek� hematopo�et�k öncül hücreler�n neoplast�k değ�ş�m� sonucu ortaya çıkan klonal 

hastalıklardır. Lösem�ler akut lösem�ler ve kron�k lösem�ler olarak �k�ye ayrılır.Akut lenfo�d lösem�ler (ALL)%75, Akut myelo�d 

lösem� (AML) %20 oranında gözükür.  Er�şk�n yaş grubunda en sık rastlanan lösem� t�p� AML’d�r. Prognozu bel�rleyen en 

öneml� parametreler hastanın yaşı yanında lösem�k klonun s�togenet�k ve moleküler özell�kler�d�r [36].

11. Sonuç

Kanserlerde rut�n olarak en sık kullanılan b�yok�myasal bel�rteçler CEA, Ca19-9, Ca125, AFP,Ca15-3, PSA, Beta-

HCG, Thyreoglobul�n, Beta2-m�kroglobul�n,  Kals�ton�n: C, Ca72-4’d�r. Bu bel�rteçler kanser hastalarının tedav� tak�b�nde 

oldukça önem arz etmekte olup tedav� planınıda etk�lemekted�r. Bu konu hakkında yen� araştırmalar yapılmakta olup yen� 

bel�rteçler�n kullanıma g�rmes� çok erken dönemde bu hastaların tesp�t�n� sağlayarak erken tedav� olanağını b�ze 

kazandırır.
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ÖZET

Kanser, genet�k mutasyonlar (kalıtsal veya somat�k) veya çevresel faktörler�n neden olduğu kompleks genet�k ve 

hücresel b�r hastalıktır. Genom�k, transkr�ptom�k, proteom�k, metabolom�k ve ep�genom�k g�b� om�k teknoloj�ler�n�n, kanser 

araştırmalarında ve k�ş�selleşt�r�lm�ş �laç tedav�ler� �ç�n önem� g�derek artmaktadır. Bu om�k teknoloj�ler�ndek� son 

gel�şmeler, kanser�n moleküler anal�z�nde büyük hız katmıştır. Om�k teknoloj�ler sayes�nde, kanser�n tanı ve tedav�s� büyük 

ölçüde kolaylaşmıştır. Ayrıca, yen� om�k teknoloj�ler�, gen, transkr�pt, prote�n, metabol�t ve yen� �laç hedefler�n�n 

araştırılmasında, �laç etk� mekan�zmasının açığa çıkarılmasında, beklenmed�k olumsuz yan etk�ler�n bel�rlenmes�nde eşs�z 

yen�l�kler get�rm�şt�r. Om�k teknoloj�ler�, b�reyselleşt�r�lm�ş tıbbının temel�n� oluşturan kl�n�k uygulamalara dönüşeb�lecek 

çok boyutlu araçlar sunmuştur. Bu k�tap bölümü, bu alanla �l�g�l� çalışmalara yen� başlayanlara temel b�lg�ler sağlayacaktır. 

Aynı zamanda, kanser araştırmalarına yen� yaklaşımlar gel�şt�rmek �ç�n b�r aracı olacaktır.

Anahtar Kel�meler: Kanser, Om�k teknoloj�ler�, İnsan Om�k projeler�

ABSTRACT

Cancer �s a complex genet�c and cellular d�sease caused by genet�c mutat�ons (hered�tary or somat�c) or by 

env�ronmental factors. Om�c technolog�es such as genom�cs, transcr�ptom�cs, proteom�cs, metabolom�cs and ep�genom�cs 

are �ncreas�ngly �mportant for cancer research and personal�zed drug d�scovery. Recent advances �n these om�c 

technolog�es have greatly contr�buted to the molecular analys�s of cancer. D�agnos�s and treatment of cancer has been 

greatly fac�l�tated by om�c technolog�es. In add�t�on, novel om�c technolog�es, genes, transcr�pts, prote�ns, metabol�tes and 

new drug targets �n the �nvest�gat�on of the drug mechan�sm of act�on, undes�rable negat�ve s�de e�ects �n the detect�on of 

un�que �nnovat�ons has brought. Om�c technolog�es have prov�ded mult�d�mens�onal tools that can turn �nto cl�n�cal 

appl�cat�ons that form the bas�s of �nd�v�dual�zed med�c�ne. Th�s book sect�on w�ll prov�de a bas�cs for beg�nners �n th�s area. 

It w�ll also be a means to develop new approaches to cancer research.

Keywords: Cancer, Om�c technolog�es, Human Om�c projects

1. Kanser

Kanser tüm dünyadak� ölümler�n %13 üne karşılık gelen, başlıca ölüm nedenler�nden b�r�s�d�r [1]. Uluslararası kanser 

araştırma merkez�, 2008 yılında dünyadak� 12,7 m�lyon kanser hastasından 7,6 m�lyon ve 2012 yılında �se 14,1 m�lyon 

�nsandan 8,2 m�lyon kanser hastasından öldüğünü b�ld�rm�şt�r. 2025'te kansere bağlı ölümler�n 19,3 m�lyon olacağı tahm�n 

ed�lmekted�r [2]. Kanser, tedav�s� �ç�n kemoterap�, radyoterap�, cerrah� ve �mmunoterap� g�b� b�rçok yöntem olmasına 

rağmen, hala c�dd� b�r kl�n�k problemd�r [1]. Kadınlarda meme, erkeklerde �se akc�ğer kanser� en sık görülen kanserler 

arasındadır; kolorektal kanser erkeklerde 3. ve kadınlarda 2. en yaygın ve ölümle Sonuçlanan kanser türü �ken bunu gastr�k 

ve yemek borusu kanser� �zlemekted�r [2]. Tüm bu kanser türler� �nsan sağlığını c�dd� şek�lde etk�lemekted�r ve farklı kanser 

türler�n�n gel�ş�mler�, �lerlemeler� ve mekan�zmaları �le b�rl�kte d�agnost�k b�yobel�rteç bel�rlemek �ç�n çok büyük çabalar 

harcanmaktadır. Ant�kanser �laç gel�şt�rme çalışmalarının amacı kanser önlenmes�nde kullanılab�lecek yapay ve doğal 

b�leş�kler�n keşfed�lmes�n�n yanı sıra gel�şt�r�len b�leş�kle �lg�l� toks�s�tey� düşürmek ve etk�nl�ğ� maks�muma çıkarmaktır [3]. 
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ÖZET

Kanser, genet�k mutasyonlar (kalıtsal veya somat�k) veya çevresel faktörler�n neden olduğu kompleks genet�k ve 

hücresel b�r hastalıktır. Genom�k, transkr�ptom�k, proteom�k, metabolom�k ve ep�genom�k g�b� om�k teknoloj�ler�n�n, kanser 

araştırmalarında ve k�ş�selleşt�r�lm�ş �laç tedav�ler� �ç�n önem� g�derek artmaktadır. Bu om�k teknoloj�ler�ndek� son 

gel�şmeler, kanser�n moleküler anal�z�nde büyük hız katmıştır. Om�k teknoloj�ler sayes�nde, kanser�n tanı ve tedav�s� büyük 

ölçüde kolaylaşmıştır. Ayrıca, yen� om�k teknoloj�ler�, gen, transkr�pt, prote�n, metabol�t ve yen� �laç hedefler�n�n 

araştırılmasında, �laç etk� mekan�zmasının açığa çıkarılmasında, beklenmed�k olumsuz yan etk�ler�n bel�rlenmes�nde eşs�z 

yen�l�kler get�rm�şt�r. Om�k teknoloj�ler�, b�reyselleşt�r�lm�ş tıbbının temel�n� oluşturan kl�n�k uygulamalara dönüşeb�lecek 

çok boyutlu araçlar sunmuştur. Bu k�tap bölümü, bu alanla �l�g�l� çalışmalara yen� başlayanlara temel b�lg�ler sağlayacaktır. 

Aynı zamanda, kanser araştırmalarına yen� yaklaşımlar gel�şt�rmek �ç�n b�r aracı olacaktır.

Anahtar Kel�meler: Kanser, Om�k teknoloj�ler�, İnsan Om�k projeler�

ABSTRACT

Cancer �s a complex genet�c and cellular d�sease caused by genet�c mutat�ons (hered�tary or somat�c) or by 

env�ronmental factors. Om�c technolog�es such as genom�cs, transcr�ptom�cs, proteom�cs, metabolom�cs and ep�genom�cs 

are �ncreas�ngly �mportant for cancer research and personal�zed drug d�scovery. Recent advances �n these om�c 

technolog�es have greatly contr�buted to the molecular analys�s of cancer. D�agnos�s and treatment of cancer has been 

greatly fac�l�tated by om�c technolog�es. In add�t�on, novel om�c technolog�es, genes, transcr�pts, prote�ns, metabol�tes and 

new drug targets �n the �nvest�gat�on of the drug mechan�sm of act�on, undes�rable negat�ve s�de e�ects �n the detect�on of 

un�que �nnovat�ons has brought. Om�c technolog�es have prov�ded mult�d�mens�onal tools that can turn �nto cl�n�cal 

appl�cat�ons that form the bas�s of �nd�v�dual�zed med�c�ne. Th�s book sect�on w�ll prov�de a bas�cs for beg�nners �n th�s area. 

It w�ll also be a means to develop new approaches to cancer research.

Keywords: Cancer, Om�c technolog�es, Human Om�c projects

1. Kanser

Kanser tüm dünyadak� ölümler�n %13 üne karşılık gelen, başlıca ölüm nedenler�nden b�r�s�d�r [1]. Uluslararası kanser 

araştırma merkez�, 2008 yılında dünyadak� 12,7 m�lyon kanser hastasından 7,6 m�lyon ve 2012 yılında �se 14,1 m�lyon 

�nsandan 8,2 m�lyon kanser hastasından öldüğünü b�ld�rm�şt�r. 2025'te kansere bağlı ölümler�n 19,3 m�lyon olacağı tahm�n 

ed�lmekted�r [2]. Kanser, tedav�s� �ç�n kemoterap�, radyoterap�, cerrah� ve �mmunoterap� g�b� b�rçok yöntem olmasına 

rağmen, hala c�dd� b�r kl�n�k problemd�r [1]. Kadınlarda meme, erkeklerde �se akc�ğer kanser� en sık görülen kanserler 

arasındadır; kolorektal kanser erkeklerde 3. ve kadınlarda 2. en yaygın ve ölümle Sonuçlanan kanser türü �ken bunu gastr�k 

ve yemek borusu kanser� �zlemekted�r [2]. Tüm bu kanser türler� �nsan sağlığını c�dd� şek�lde etk�lemekted�r ve farklı kanser 

türler�n�n gel�ş�mler�, �lerlemeler� ve mekan�zmaları �le b�rl�kte d�agnost�k b�yobel�rteç bel�rlemek �ç�n çok büyük çabalar 

harcanmaktadır. Ant�kanser �laç gel�şt�rme çalışmalarının amacı kanser önlenmes�nde kullanılab�lecek yapay ve doğal 

b�leş�kler�n keşfed�lmes�n�n yanı sıra gel�şt�r�len b�leş�kle �lg�l� toks�s�tey� düşürmek ve etk�nl�ğ� maks�muma çıkarmaktır [3]. 
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Kanser, normal hücrelerde DNA'nın zarar görmes� neden�yle hücreler�n kontrolsüz veya anormal b�r şek�lde 

çoğalmasıdır [4]. Kanser�n normal hücre bölünmes�n� kontrol eden mekan�zmaların bozulması sonucu gel�şd�ğ� 

göster�lm�şt�r [5]. Bu kontrol mekan�zmasında görev alan genlerde, gen ekspresyonunda meydana gelen bozukluklar ya da 

onarılamamış DNA hasarından kaynaklanab�l�r. DNA hasarı ve hücresel düzenlenmelerdek� bu bozuklukların neden� olarak 

s�gara ve aşırı alkol kullanımı, uzun süre ve tehl�kel� saatlerde güneş altında kalma, aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma, 

bazı k�myasal maddeler, bazı v�rüsler (HPV, hepat�t), hava k�rl�l�ğ�, radyasyona maruz kalma, kötü beslenme alışkanlığı 

sayılab�lmekted�r [6].

2. Om�kler 

‘Om�k’ kavramı köken�n� ant�k Yunandan almıştır, ‘tümü-heps�’ anlamına gel�r ve b�yoloj�k alanlarda herhang� b�r canlı 

yapının bütünüyle çalışılması anlamında kullanılmaktadır. Om�k teknoloj�ler�n�n temel�nde b�r hücre, doku ya da 

organ�zmadak� moleküller�n araştırılmasında bütüncül b�r yaklaşım temel alınmıştır. Om�k yaklaşımlar, h�poteze dayalı ya da 

geleneksel çalışmalardan farklı olarak karmaşık s�stemler�n ancak b�r bütün olarak değerlend�r�ld�ğ�nde tam olarak 

anlaşılab�leceğ� prens�b�ne bağlıdır [7]. Son yıllarda, kansere özgü mutasyonların bel�rlenmes� amacıyla genomun 

taranması, kanser hücreler�nde gel�şen ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n tanımlanması ve mRNA veya prote�n ekspresyonunun 

araştırılması �ç�n genom�k, transkr�ptom�k, proteom�k, metabolom�kler ve ep�genom�k g�b� “Om�k” yaklaşımlarını �çeren 

kanserdek� moleküler mekan�zmaları çözmek �ç�n sayısız g�r�ş�mde bulunulmuştur [8] (Şek�l 1). Bu Om�k yaklaşımlar tek 

başına, kansere özgü mutasyonlar, ep�genet�k, gen ve prote�n ekspresyonundak� değ�ş�kl�klere dayalı tümörler�n moleküler 

alt t�pler�n�n tanımlanmasına katkıda bulunurken, moleküler �mzalar ve kanser�n fenot�p�k özell�kler� arasındak� �l�şk�y� 

kurma gücünden yoksundur. Buna karşılık, kanser hücre ve dokularının çoklu boyutlarda �ncelenmes�n� �çeren çoklu om�k 

yaklaşımları, metastaz ve anj�yogenez g�b� kanser bel�rt�ler�n�n farklı fenot�p�k bel�rt�ler�n�n altında yatan kompleks 

moleküler mekan�zmaların aydınlatılması potans�yel�ne sah�pt�r. Kansere özgü çoklu Om�k ver�ler�n�n Kanser Genom Atlası 

(TCGA) g�b� ver� tabanında depolanması ve bu deneysel ver�ler�n matemat�ksel olarak hesaplaması yoluyla kanser 

hücreler�n�n karmaşıklığının üstes�nden gelmek �ç�n s�stem b�yoloj�s� yaklaşımına eşs�z b�r fırsat sunmaktadır [9].

 

Şek�l 1. Om�kler�n b�yoloj�k b�lg� akış şeması

2.1. Om�k Teknoloj�ler�

Om�k teknoloj�ler�, b�r hücre, doku veya organ�zmayı oluşturan moleküller�n bütünsel b�r görünümünü 

ben�msemekted�r. Om�k teknoloj�ler� öncel�kl� olarak bel�rl� b�r b�yoloj�k numunedek� genler�n (genom�k), mRNA'nın 

(transkr�ptom�k), prote�nler�n (proteom�k) ve metabol�tler�n (metabolom�k) evrensel olarak saptanmasını önyargısız b�r 

şek�lde hedeflenmeler� amaçlanmaktadır. Bu aynı zamanda yüksek boyutlu b�yoloj� olarak da adlandırılab�l�r; bu tekn�kler�n 

entegrasyonuna s�stem b�yoloj�s� den�r [10,11]. Bu yaklaşımların temel yönü, b�r bütün olarak düşünüldüğünde karmaşık b�r 

s�stem�n daha �y� anlaşılmasıdır. S�stem b�yoloj�s� ve om�k deneyler�, h�poteze dayalı veya geleneksel çalışmalardan farklıdır. 

Om�k teknoloj�s� sadece normal fizyoloj�k süreçler�n daha �y� anlaşılması �ç�n değ�l, aynı zamanda hastalıkların et�yoloj�s� 

konusundak� anlayışımıza yardımcı olur. Om�k teknoloj�ler�, aynı anda b�rden fazla molekülü araştırırken, b�r b�yobel�rtec�n 

keşfin� de sağlayab�l�r [12]. Aynı zamanda bu teknoloj�ler, �laç keşfi ve �laç toks�s�te etk�nl�kler�n�n değerlend�r�lmes�nde 

yaygın kullanılmaya başlamıştır [13].

2.1.1. Genom�kler

Genom�k, organ�zmaların bütün genomlarının �ncelenmes� anlamına gelmekted�r. Ayrıca, genom�k; herhang� b�r 

canlının tüm yapısal ve �şlevsel fonks�yonlarını kodlayan tüm genler�n� tanımlayarak bu genler�n b�rb�rler� ve çevre �le olan 

etk�leş�m ve �let�ş�mler�n�, zaman, yer ve m�ktar olarak üret�m ve akt�v�teler�n�n kontrolünü bütünsel olarak �nceleyen b�r b�l�m 

dalıdır. Ortaya çıkan b�lg�y� b�lg�sayar ver�tabanlarında �şleyen, anlamlandıran ve saklayan b�l�m dalı olarak da tanımlanır 

[14]. Genom�k çalışmalar, karmaşık hastalıklara katkıda bulunan spes�fik genet�k varyantların har�talanması ve �ncelenmes� 

�ç�n çok faydalı b�r bakış açısı sağlamıştır [15]. Genet�k teknoloj�dek� ve �nsan genom araştırmalarındak� hızlı gel�şmeler, 

genet�k ve genom�kler�n sağlığın �y�leşt�r�lmes� �ç�n g�derek önem�n� artırmaktadır.

Ell� yıldan daha uzun b�r süre önce Watson ve Cr�ck tarafından DNA molekülünün ç�ft sarmal yapısının keşfinden sonra, 

genom�kde olağanüstü b�r �lerleme kayded�lm�şt�r [16]. Kamusal alanda sunulan çok büyük m�ktarda genom�k ver� �le bu 

b�lg�y� �nsanlık �ç�n faydalı şek�llerde �şleyeb�lmek g�derek önem kazanmaktadır. Geleneksel ve modern s�nyal �şleme 

yöntemler� bu alanlarda öneml� b�r rol oynamaktadır. Genom�k s�nyal �şleme, öncel�kle DNA d�z�ler�n�n, RNA d�z�ler�n�n ve 

prote�nler�n �şlenmes�d�r. Örneğ�n, b�r DNA d�z�s�, A, T, C ve G olmak üzere dört bazdan oluşan b�r alfabet�k yapıdan 

oluşmuştur.

Kanser genom�k çalışmaları son 30 yılda öneml� b�r �lerleme kaydetm�şt�r. Onkoloj�dek� genom�k tıp dönem�, 1980'lerde 

karyot�p anormall�kler� ve hastalıklar arasındak� �l�şk�n�n tanımlandığı ve böylece hastayı daha �y� tanımlamaya �z�n verd�ğ� 

zaman başlamıştır. İlk olarak bu yaklaşım lösem�de başlamış sonrasında sol�d tümör tedav�s�nde de yaygınlaşmıştır. B�r 

sonrak� adım �se onkogenler�n ve proto-onkogenler�n tümör oluşumunda ve �lerlemes�ndek� rolünü tanımlanmıştır. Kanser 

genom�ğ� alanı, yalnızca kanser teşh�s�nde değ�l, aynı zamanda kanser�n eş�t derecede sınıflandırılmasında da aracı 

olmuştur. Kanser genom�ğ�, hang� onkoloj� �laçlarının bel�rl� hedefl� tedav�lerde �şe yarayacağını öngörmede kr�t�k b�r rol 

oynamıştır. Kanser genom�kler�, farmakogenom�kte kr�t�k b�r rol oynar. Ayrıca, genler�n b�r hastanın �laçlara verd�ğ� yanıtın 

araştırılmasında da öneml�d�r [17-20].

Kanser genom�k kl�n�k araştırmaları, uyarlama ve uygulama g�b� çeş�tl� zorluklarla karşı karşıyadır. Örneğ�n, dünya 

çapındak� b�yo-bankalarda bulunan hastaların dokularının toplanması ve depolanması, ele alınması ve çözülmes� gereken 

çok sayıda c�dd� et�k ve yasal zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Moleküler b�r tanı açısından bakıldığında, kl�n�k 

araştırmacıların karşılaştığı d�ğer en büyük sorunlar �se, test�n uygunluğu ve deneme bel�rlenmes� t�p�k olarak �k� zorluktur. 

Bu �şlemler, doku kal�tes�, dokudak� tümör �çer�ğ�, testler�n anal�t�k olarak geçerl�l�ğ� ve mal�yet� g�b� çeş�tl� faktörlerle 

sınırlıdır [21].

2.1.1.1. Genom

Genom ter�m�; b�r organ�zmanın kromozomlarında bulunan genet�k ş�freler�n tamamı olarak adlandırılır. Genom 

ter�m�, �lk kez 1920 yılında Alman botan�kç� Hans W�nkler tarafından tanımlanmıştır [22]. Ancak bu ter�m 1986’ya kadar çok 

fazla kullanılmamıştır. Daha sonra genet�kç� Thomas Roder�ck bu ter�m�, genomun har�talanması, d�z�lenmes� ve 

karakter�zasyonunu tanımlamak �ç�n kullanmıştır [23].

İnsan genomu, yaklaşık 20.000 gen kodlayan 3 m�lyar DNA baz ç�ft�nden oluşmaktadır. Bunlar, kodlama bölgeler�n� 

(tüm genomun% 1-2's�) oluştururken, ger� kalan % 98–99'u (kodlama yapmayan bölgeler) yapısal ve �şlevsel göreve 

sah�pt�r. Genomun yapısal olarak anal�z� �ç�n fiz�ksel har�talama, genet�k har�talama ve DNA baz d�z�ler�n�n bel�rlenmes� 

yöntemler� kullanılmaktadır [24, 25].

2.1.1.1.1. Genomun F�z�ksel Har�talanması

B�r genom har�tası, d�ğer herhang� b�r har�ta g�b�, genler�n kromozomlar üzer�nde bulunduğu yerler�n göster�lmes�d�r. 

B�r genom har�tasında hem gen (prote�n kodlayan bölge) hem de kodlamayan d�z�ler� bulunur. Eşleşt�r�leb�len bel�rteç 

türler�nde, hassas�yetler�nde farklılık gösteren genom har�taları yapmak �ç�n pek çok yöntem vardır. Bu yöntemlerden 

sadece b�r tanes� (floresan �n s�tu h�br�d�zasyon), genomdak� bel�rteçler�n poz�syonunun doğrudan gözlenmes�n� sağlar. Bu 

yöntemle bulunan bel�rteçler�n genom �ç�nde fiz�ksel olarak bağlandığı varsayılab�l�r. Gen ve genom har�talarında bazı 

anlam örtüşmeler� olmasına rağmen, gen har�tası, genom har�tası �çer�s�nde �lg�nç özell�ğ� olan b�r ya da b�rden fazla gen�n 

lokal�zasyonunu göster�r [26].

Genom�k
(Gen)

Transkr�ptom�k
(mRNA)

Proteom�k
(Prote�n)

Metabolom�k
(Metabol�t)
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Kanser, normal hücrelerde DNA'nın zarar görmes� neden�yle hücreler�n kontrolsüz veya anormal b�r şek�lde 

çoğalmasıdır [4]. Kanser�n normal hücre bölünmes�n� kontrol eden mekan�zmaların bozulması sonucu gel�şd�ğ� 

göster�lm�şt�r [5]. Bu kontrol mekan�zmasında görev alan genlerde, gen ekspresyonunda meydana gelen bozukluklar ya da 

onarılamamış DNA hasarından kaynaklanab�l�r. DNA hasarı ve hücresel düzenlenmelerdek� bu bozuklukların neden� olarak 

s�gara ve aşırı alkol kullanımı, uzun süre ve tehl�kel� saatlerde güneş altında kalma, aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma, 

bazı k�myasal maddeler, bazı v�rüsler (HPV, hepat�t), hava k�rl�l�ğ�, radyasyona maruz kalma, kötü beslenme alışkanlığı 

sayılab�lmekted�r [6].

2. Om�kler 

‘Om�k’ kavramı köken�n� ant�k Yunandan almıştır, ‘tümü-heps�’ anlamına gel�r ve b�yoloj�k alanlarda herhang� b�r canlı 

yapının bütünüyle çalışılması anlamında kullanılmaktadır. Om�k teknoloj�ler�n�n temel�nde b�r hücre, doku ya da 

organ�zmadak� moleküller�n araştırılmasında bütüncül b�r yaklaşım temel alınmıştır. Om�k yaklaşımlar, h�poteze dayalı ya da 

geleneksel çalışmalardan farklı olarak karmaşık s�stemler�n ancak b�r bütün olarak değerlend�r�ld�ğ�nde tam olarak 

anlaşılab�leceğ� prens�b�ne bağlıdır [7]. Son yıllarda, kansere özgü mutasyonların bel�rlenmes� amacıyla genomun 

taranması, kanser hücreler�nde gel�şen ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n tanımlanması ve mRNA veya prote�n ekspresyonunun 

araştırılması �ç�n genom�k, transkr�ptom�k, proteom�k, metabolom�kler ve ep�genom�k g�b� “Om�k” yaklaşımlarını �çeren 

kanserdek� moleküler mekan�zmaları çözmek �ç�n sayısız g�r�ş�mde bulunulmuştur [8] (Şek�l 1). Bu Om�k yaklaşımlar tek 

başına, kansere özgü mutasyonlar, ep�genet�k, gen ve prote�n ekspresyonundak� değ�ş�kl�klere dayalı tümörler�n moleküler 

alt t�pler�n�n tanımlanmasına katkıda bulunurken, moleküler �mzalar ve kanser�n fenot�p�k özell�kler� arasındak� �l�şk�y� 

kurma gücünden yoksundur. Buna karşılık, kanser hücre ve dokularının çoklu boyutlarda �ncelenmes�n� �çeren çoklu om�k 

yaklaşımları, metastaz ve anj�yogenez g�b� kanser bel�rt�ler�n�n farklı fenot�p�k bel�rt�ler�n�n altında yatan kompleks 

moleküler mekan�zmaların aydınlatılması potans�yel�ne sah�pt�r. Kansere özgü çoklu Om�k ver�ler�n�n Kanser Genom Atlası 

(TCGA) g�b� ver� tabanında depolanması ve bu deneysel ver�ler�n matemat�ksel olarak hesaplaması yoluyla kanser 

hücreler�n�n karmaşıklığının üstes�nden gelmek �ç�n s�stem b�yoloj�s� yaklaşımına eşs�z b�r fırsat sunmaktadır [9].

 

Şek�l 1. Om�kler�n b�yoloj�k b�lg� akış şeması

2.1. Om�k Teknoloj�ler�

Om�k teknoloj�ler�, b�r hücre, doku veya organ�zmayı oluşturan moleküller�n bütünsel b�r görünümünü 

ben�msemekted�r. Om�k teknoloj�ler� öncel�kl� olarak bel�rl� b�r b�yoloj�k numunedek� genler�n (genom�k), mRNA'nın 

(transkr�ptom�k), prote�nler�n (proteom�k) ve metabol�tler�n (metabolom�k) evrensel olarak saptanmasını önyargısız b�r 

şek�lde hedeflenmeler� amaçlanmaktadır. Bu aynı zamanda yüksek boyutlu b�yoloj� olarak da adlandırılab�l�r; bu tekn�kler�n 

entegrasyonuna s�stem b�yoloj�s� den�r [10,11]. Bu yaklaşımların temel yönü, b�r bütün olarak düşünüldüğünde karmaşık b�r 

s�stem�n daha �y� anlaşılmasıdır. S�stem b�yoloj�s� ve om�k deneyler�, h�poteze dayalı veya geleneksel çalışmalardan farklıdır. 

Om�k teknoloj�s� sadece normal fizyoloj�k süreçler�n daha �y� anlaşılması �ç�n değ�l, aynı zamanda hastalıkların et�yoloj�s� 

konusundak� anlayışımıza yardımcı olur. Om�k teknoloj�ler�, aynı anda b�rden fazla molekülü araştırırken, b�r b�yobel�rtec�n 

keşfin� de sağlayab�l�r [12]. Aynı zamanda bu teknoloj�ler, �laç keşfi ve �laç toks�s�te etk�nl�kler�n�n değerlend�r�lmes�nde 

yaygın kullanılmaya başlamıştır [13].

2.1.1. Genom�kler

Genom�k, organ�zmaların bütün genomlarının �ncelenmes� anlamına gelmekted�r. Ayrıca, genom�k; herhang� b�r 

canlının tüm yapısal ve �şlevsel fonks�yonlarını kodlayan tüm genler�n� tanımlayarak bu genler�n b�rb�rler� ve çevre �le olan 

etk�leş�m ve �let�ş�mler�n�, zaman, yer ve m�ktar olarak üret�m ve akt�v�teler�n�n kontrolünü bütünsel olarak �nceleyen b�r b�l�m 

dalıdır. Ortaya çıkan b�lg�y� b�lg�sayar ver�tabanlarında �şleyen, anlamlandıran ve saklayan b�l�m dalı olarak da tanımlanır 

[14]. Genom�k çalışmalar, karmaşık hastalıklara katkıda bulunan spes�fik genet�k varyantların har�talanması ve �ncelenmes� 

�ç�n çok faydalı b�r bakış açısı sağlamıştır [15]. Genet�k teknoloj�dek� ve �nsan genom araştırmalarındak� hızlı gel�şmeler, 

genet�k ve genom�kler�n sağlığın �y�leşt�r�lmes� �ç�n g�derek önem�n� artırmaktadır.

Ell� yıldan daha uzun b�r süre önce Watson ve Cr�ck tarafından DNA molekülünün ç�ft sarmal yapısının keşfinden sonra, 

genom�kde olağanüstü b�r �lerleme kayded�lm�şt�r [16]. Kamusal alanda sunulan çok büyük m�ktarda genom�k ver� �le bu 

b�lg�y� �nsanlık �ç�n faydalı şek�llerde �şleyeb�lmek g�derek önem kazanmaktadır. Geleneksel ve modern s�nyal �şleme 

yöntemler� bu alanlarda öneml� b�r rol oynamaktadır. Genom�k s�nyal �şleme, öncel�kle DNA d�z�ler�n�n, RNA d�z�ler�n�n ve 

prote�nler�n �şlenmes�d�r. Örneğ�n, b�r DNA d�z�s�, A, T, C ve G olmak üzere dört bazdan oluşan b�r alfabet�k yapıdan 

oluşmuştur.

Kanser genom�k çalışmaları son 30 yılda öneml� b�r �lerleme kaydetm�şt�r. Onkoloj�dek� genom�k tıp dönem�, 1980'lerde 

karyot�p anormall�kler� ve hastalıklar arasındak� �l�şk�n�n tanımlandığı ve böylece hastayı daha �y� tanımlamaya �z�n verd�ğ� 

zaman başlamıştır. İlk olarak bu yaklaşım lösem�de başlamış sonrasında sol�d tümör tedav�s�nde de yaygınlaşmıştır. B�r 

sonrak� adım �se onkogenler�n ve proto-onkogenler�n tümör oluşumunda ve �lerlemes�ndek� rolünü tanımlanmıştır. Kanser 

genom�ğ� alanı, yalnızca kanser teşh�s�nde değ�l, aynı zamanda kanser�n eş�t derecede sınıflandırılmasında da aracı 

olmuştur. Kanser genom�ğ�, hang� onkoloj� �laçlarının bel�rl� hedefl� tedav�lerde �şe yarayacağını öngörmede kr�t�k b�r rol 

oynamıştır. Kanser genom�kler�, farmakogenom�kte kr�t�k b�r rol oynar. Ayrıca, genler�n b�r hastanın �laçlara verd�ğ� yanıtın 

araştırılmasında da öneml�d�r [17-20].

Kanser genom�k kl�n�k araştırmaları, uyarlama ve uygulama g�b� çeş�tl� zorluklarla karşı karşıyadır. Örneğ�n, dünya 

çapındak� b�yo-bankalarda bulunan hastaların dokularının toplanması ve depolanması, ele alınması ve çözülmes� gereken 

çok sayıda c�dd� et�k ve yasal zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Moleküler b�r tanı açısından bakıldığında, kl�n�k 

araştırmacıların karşılaştığı d�ğer en büyük sorunlar �se, test�n uygunluğu ve deneme bel�rlenmes� t�p�k olarak �k� zorluktur. 

Bu �şlemler, doku kal�tes�, dokudak� tümör �çer�ğ�, testler�n anal�t�k olarak geçerl�l�ğ� ve mal�yet� g�b� çeş�tl� faktörlerle 

sınırlıdır [21].

2.1.1.1. Genom

Genom ter�m�; b�r organ�zmanın kromozomlarında bulunan genet�k ş�freler�n tamamı olarak adlandırılır. Genom 

ter�m�, �lk kez 1920 yılında Alman botan�kç� Hans W�nkler tarafından tanımlanmıştır [22]. Ancak bu ter�m 1986’ya kadar çok 

fazla kullanılmamıştır. Daha sonra genet�kç� Thomas Roder�ck bu ter�m�, genomun har�talanması, d�z�lenmes� ve 

karakter�zasyonunu tanımlamak �ç�n kullanmıştır [23].

İnsan genomu, yaklaşık 20.000 gen kodlayan 3 m�lyar DNA baz ç�ft�nden oluşmaktadır. Bunlar, kodlama bölgeler�n� 

(tüm genomun% 1-2's�) oluştururken, ger� kalan % 98–99'u (kodlama yapmayan bölgeler) yapısal ve �şlevsel göreve 

sah�pt�r. Genomun yapısal olarak anal�z� �ç�n fiz�ksel har�talama, genet�k har�talama ve DNA baz d�z�ler�n�n bel�rlenmes� 

yöntemler� kullanılmaktadır [24, 25].

2.1.1.1.1. Genomun F�z�ksel Har�talanması

B�r genom har�tası, d�ğer herhang� b�r har�ta g�b�, genler�n kromozomlar üzer�nde bulunduğu yerler�n göster�lmes�d�r. 

B�r genom har�tasında hem gen (prote�n kodlayan bölge) hem de kodlamayan d�z�ler� bulunur. Eşleşt�r�leb�len bel�rteç 

türler�nde, hassas�yetler�nde farklılık gösteren genom har�taları yapmak �ç�n pek çok yöntem vardır. Bu yöntemlerden 

sadece b�r tanes� (floresan �n s�tu h�br�d�zasyon), genomdak� bel�rteçler�n poz�syonunun doğrudan gözlenmes�n� sağlar. Bu 

yöntemle bulunan bel�rteçler�n genom �ç�nde fiz�ksel olarak bağlandığı varsayılab�l�r. Gen ve genom har�talarında bazı 

anlam örtüşmeler� olmasına rağmen, gen har�tası, genom har�tası �çer�s�nde �lg�nç özell�ğ� olan b�r ya da b�rden fazla gen�n 

lokal�zasyonunu göster�r [26].
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2.1.1.1.2. Genet�k Har�talama

Genet�k har�talama, bell� genler�n b�r kromozom üzer�ndek� yerler�n�n b�rb�rler�ne olan mesafeler�n� bel�rlemek ve 

genler� l�neer b�r düzene oturtmak amacıyla hazırlanan b�r har�tadır. Bu har�talar özell�kle genet�k hastalıkların saptanması 

alanında son derece yararlı b�r yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır [27]. 

2.1.1.1.2.1. Pol�meraz Z�nc�r Reaks�yonu (PCR)

Pol�meraz Z�nc�r Reaks�yonu (PCR), DNA kopya sayısını ölçmek amacıyla �lk kez 1985 yılında Kary Mull�s tarafından 

keşfed�lm�ş, yüksek ölçüde duyarlı ve özgün b�r tekn�kn�kt�r. PCR yöntem�, teşh�s, ep�dem�yoloj�k ve DNA m�ktarı bel�rleme 

çalışmaları g�b� b�rçok amaçla kullanılmakta ve gel�şt�r�lmeye devam ed�lmekted�r [28]. PCR, günümüzde moleküler b�yoloj� 

alanındak� en öneml� tek tekn�ğ� tems�l etmekted�r [29]. PCR, tek nükleot�t pol�morfizm (SNP) değ�ş�kl�kler�nden, karmaşık 

düzenlemelere kadar tüm pol�morfizmler�n anal�z ed�lmes�ne �mkan sağlar [30].

En esk� genet�k har�talamalar, bazı genlerde bulunan SNP özell�ğ� d�kkate alınarak yapılıyordu. Bu pol�morfizm har�-

talaması halen yapılmaktadır ve genler�n sadece fenot�p�k etk�ler�ne dayanarak görecel� konumlarını bel�rleyeb�lme avan-

tajına sah�pt�r. Bu pol�morfizm har�talaması kanser hastalığının lokusunun har�talanmasında, sorumlu gen� tanımlamak �ç�n 

�lk adım olarak kullanılır [26]. Genet�k pol�morfizmler, genell�kle DNA üzer�nde bell� bölgeler�n pol�meraz z�nc�r reaks�yonu �le 

çoğaltılması ve ardından endonükleaz enz�m kullanılarak SNP bel�rlenmes� temel�ne dayanır. Endonükleaz �le pol�morfizm 

bel�rleme Restr�ct�on Fragment Length Polymorph�sm (PCR-RFLP) olarak adlandırılır. İnsan genomunda, SNP pol�mor-

fizmler� ortalama olarak her b�rkaç yüz bazda b�r meydana gel�r. SNP’ ler�n genet�k varyasyonları (Şek�l 2) meme, m�de, 

akc�ğer ve bey�n tümörü g�b� çeş�tl� kanser hastalıkların köken�n� araştırmak �ç�n b�r araç olarak kullanılmaktadır [31-34].

 

Şek�l 2. Gen pol�morfizmler�n�n PCR-RFLP jel elektroforez göster�m� [32].

2.1.1.1.3. DNA D�z�leme Yöntemler�

Kanser genet�k b�r hastalıktır ve yıllardır bu b�lg�y� ortaya çıkarmak �ç�n araştırmalar yapılmaktadır. Bu hastalığın 

altında yatan temel genet�k problem, moleküler değ�ş�kl�kler�n b�r�k�m� ve mal�gn fenot�p özell�k kazanma olduğu 

düşünülmekted�r [35]. Kanser�n genet�k b�r hastalık olduğunun anlaşılması �le araştırmacılar, çok yönlü kanser hücreler�n�n 

genomu üzer�ne odaklanmışlardır [36]. Kanser mutasyonlarının farklı tümör t�pler� arasındak� �l�şk�s�n�n daha �y� anlaşılması 

ve yen� �şlem yapılab�l�r hedefler�n daha kolay anlaşılması �ç�n anormal hedeflerle karşılaştırmak �ç�n referans "normal" b�r 

genom d�z�s�ne �ht�yaç duyulmuştur. İnsan Genom Projes�, neredeyse on beş yıl süren uluslararası b�r çaba sayes�nde 

“normal" b�r genom d�z�s� 2003 yılında bel�rlemey� başardı. Proje, �nsan genomunun nükleot�t baz ç�ftler�n�n tam sırasını 

bel�rlemek �ç�n Sanger d�z�leme tekn�ğ� kullanılarak gerçekleşt�r�ld� [37]. Günümüzde, DNA d�z�leme yöntemler� (Sanger ve 

Yen� Nes�l D�z�leme) �le b�rkaç m�lyon baz ç�ft�n� �çeren genomların tüm DNA d�z�s�n�n b�r haftadan daha az b�r sürede elde 

ed�leb�leceğ� noktasına �lerlem�şt�r [37]. 

1977'de Freder�ck Sanger ve arkadaşları �lk olarak DNA d�z�l�m� �ç�n b�r tekn�k gel�şt�rm�şlerd�r. Bu tekn�k “Z�nc�r 

sonlandırma yöntem�” olarak da b�l�nen Sanger d�z�leme yöntem�d�r. Yöntem�n temel�, d�-deoks�nükleot�tler�n (ddNTP) 

rastgele eklenmes�n�n z�nc�r uzamasının sonlandırılmasına neden olduğu b�r DNA repl�kasyon reaks�yonuna dayanmaktadır 

[38]. Sanger d�z�leme yöntem�, n�speten uzun DNA parçaları �ç�n (900 baz ç�ft�ne kadar) yüksek kal�tede sekans veren, çok 

kes�n b�r d�z�leme yöntem�d�r. Aynı zamanda, düşük ver� çıkıtısı olan çok pahalı b�r yöntemd�r [39]. 

DNA d�z�leme yöntemler�nden �k�nc�s� olan Yen� Nes�l D�z�leme yöntem�n�n temel� DNA’nın enz�mat�k reaks�yonlarla 

kes�lerek çok sayıda DNA parçasıyla b�r kütüphane oluşturulması ve kütüphaney� oluşturan DNA parçalarının 

çoğaltılmasına dayanmaktadır. OMIM ver� tabanına göre günümüzde çok fazla tek gen mutasyon hastalığı bulunmakta 

olup, bunların nerdeyse üçte �k�s�n�n moleküler temel� b�l�nmemekted�r [37]. Yen� Nes�l D�z�leme yöntem�n�n gel�şmes�ne 

paralel olarak b�rçok hastalığın moleküler temel�n�n anlaşılmasında büyük �lerlemeler kayded�lmeye başlanmıştır. Yen� Nes�l 

D�z�leme teknoloj�ler� �le tüm genom ve ekzom d�z�lenmes�n�n yanısıra et�yoloj�s� genet�k heterojen�te gösteren b�rçok 

hastalık �ç�n çok sayıda gen aynı anda d�z�leneb�lmekted�r. Buna bağlı olarak da hastalıkların genet�k temel�n�n ortaya 

konması mümkün olmaktadır [40].

2.1.2. Transkr�ptom�kler

Transkr�ptom�k; hücre genomundan transkr�ps�yonla oluşan mRNA transkr�ptler�n�n eş zamanlı �ncelenmes�d�r. 

Transkr�ptom�k, b�r numunede bulunan RNA m�ktarına bağlı olarak, genler�n bel�rlenm�ş b�r alt grubunun veya tamamının 

ekspresyon düzey�n� ölçmey� hedeflemekted�r. Son yıllarda, karmaşık b�yoloj�k s�stemler�n açığa kavuşturulması amacıyla, 

transkr�ptom�k kullanımı, �mmünoloj�, nörob�yoloj� ve kanser b�yoloj�s� alanlarında kayda değer öneml� gel�şmeler 

sağlamıştır [41, 42, 43]. Transkr�ptom�k anal�zler, tek b�r hücredek� gen ekspresyon profiller�n�n anal�z� �le tümör m�kro 

çevres�nde meydana gelen karmaşık bağlantıları anlamak �ç�n �st�sna� b�r potans�yele sah�pt�r [44]. Ayrıca, toplu olarak 

tümör popülasyonlarının transkr�ptom�k anal�z�, kanser� �ncelemek �ç�n çok güçlü b�r araçtır [45]. Çok sayıda �nsan tümör 

t�p�n�n kl�n�k, patoloj�k transkr�ptom�k, genom�k ve met�lasyon ver�ler� hakkında kamuya açık b�lg�ler �çeren TCGA g�b� 

uluslararası kanser ver� tabanlarının kurulmasıyla bu ver�ler�n önem� artmıştır [46, 47]. Bu ver� tabanı, çeş�tl� tümörler�n alt 

t�pler�ne göre sınıflandırılmasını ve buna ek olarak hasta prognozunu, �laç d�renc� ve tedav�ye yanıtın öngörülmes�ne �mkan 

sağlamıştır [48, 49, 50]. Bu çalışmalar ayrıca “om�k” heterojen�ten�n b�reysel tümör t�pler� �ç�nde bulunduğunu ve bu t�p 

heterojenl�ğ�n kapsamlı b�r şek�lde anlaşılmasının kanser tedav�s� �ç�n çok öneml� olduğunu gösterm�şt�r [51].

2.1.2.1. Transkr�ptom

Transkr�ptom; bell� b�r zamanda b�r hücre veya dokudak� gen transkr�ptler�n�n (RNA) tümünü eksprese etmek amacıyla 

kullanılan b�r �faded�r. Transkr�ptom, genomun fonks�yonlarını �ncelemek, hücreler�n moleküler b�leşenler�n� ortaya koymak 

ve b�r hastalığın oluşumunu ve gel�ş�m�n� yansıtmak �ç�n temel b�r amaçtır [52]. Transkr�ptom, "klas�k" RNA'lardan (mRNA, 

rRNA ve tRNA) ve ayrıca hücre b�yoloj�s�nde yen� düzenley�c� fonks�yonlara sah�p olduğu keşfed�len kodlamayan RNA alt 

türler�nden (m�RNA'lar ve uzun ncRNA'lardan) oluşmaktadır [53, 54]. Transkr�ptome d�z�l�m�, m�kroarray teknoloj�s� ve yen� 

RNA d�z�leme (RNAseq) yöntemler� kullanılarak tanımlanab�l�r. Transkr�ptom d�z�l�m�, baz ç�ftler� hakkında kes�n detaylar ve 

m�kro d�z�lerde tesp�t ed�lemeyen yen� RNA'ları keşfi de dah�l olmak üzere öneml� avantajlara sah�pt�r. Transkr�ptomun 

kanser kl�n�k uygulamaları �ç�n, kanser alt t�pler�n� sınıflandırmak (prognoz ve spes�fik tedav�lere cevap bakımından farklılık 

gösteren) ve gen füzyonlarını veya yen�den düzenlemeler�n� saptamak amacıyla gen ekspresyon anal�z�ne odaklanmıştır 

[55, 56]. Ş�md�ye kadar, h�br�d�zasyon ve d�z�leme bazlı yaklaşımlar da dah�l olmak üzere, transkr�ptomu �ncelemek �ç�n 

çeş�tl� yöntemler gel�şt�r�lm�şt�r. Transkr�ptom anal�zler�nde, Northern Blot (Tek gen anal�z�), Ters Transkr�ps�yon Pol�meraz 
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2.1.1.1.2. Genet�k Har�talama

Genet�k har�talama, bell� genler�n b�r kromozom üzer�ndek� yerler�n�n b�rb�rler�ne olan mesafeler�n� bel�rlemek ve 

genler� l�neer b�r düzene oturtmak amacıyla hazırlanan b�r har�tadır. Bu har�talar özell�kle genet�k hastalıkların saptanması 

alanında son derece yararlı b�r yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır [27]. 

2.1.1.1.2.1. Pol�meraz Z�nc�r Reaks�yonu (PCR)

Pol�meraz Z�nc�r Reaks�yonu (PCR), DNA kopya sayısını ölçmek amacıyla �lk kez 1985 yılında Kary Mull�s tarafından 

keşfed�lm�ş, yüksek ölçüde duyarlı ve özgün b�r tekn�kn�kt�r. PCR yöntem�, teşh�s, ep�dem�yoloj�k ve DNA m�ktarı bel�rleme 

çalışmaları g�b� b�rçok amaçla kullanılmakta ve gel�şt�r�lmeye devam ed�lmekted�r [28]. PCR, günümüzde moleküler b�yoloj� 

alanındak� en öneml� tek tekn�ğ� tems�l etmekted�r [29]. PCR, tek nükleot�t pol�morfizm (SNP) değ�ş�kl�kler�nden, karmaşık 

düzenlemelere kadar tüm pol�morfizmler�n anal�z ed�lmes�ne �mkan sağlar [30].

En esk� genet�k har�talamalar, bazı genlerde bulunan SNP özell�ğ� d�kkate alınarak yapılıyordu. Bu pol�morfizm har�-

talaması halen yapılmaktadır ve genler�n sadece fenot�p�k etk�ler�ne dayanarak görecel� konumlarını bel�rleyeb�lme avan-

tajına sah�pt�r. Bu pol�morfizm har�talaması kanser hastalığının lokusunun har�talanmasında, sorumlu gen� tanımlamak �ç�n 

�lk adım olarak kullanılır [26]. Genet�k pol�morfizmler, genell�kle DNA üzer�nde bell� bölgeler�n pol�meraz z�nc�r reaks�yonu �le 

çoğaltılması ve ardından endonükleaz enz�m kullanılarak SNP bel�rlenmes� temel�ne dayanır. Endonükleaz �le pol�morfizm 

bel�rleme Restr�ct�on Fragment Length Polymorph�sm (PCR-RFLP) olarak adlandırılır. İnsan genomunda, SNP pol�mor-

fizmler� ortalama olarak her b�rkaç yüz bazda b�r meydana gel�r. SNP’ ler�n genet�k varyasyonları (Şek�l 2) meme, m�de, 

akc�ğer ve bey�n tümörü g�b� çeş�tl� kanser hastalıkların köken�n� araştırmak �ç�n b�r araç olarak kullanılmaktadır [31-34].

 

Şek�l 2. Gen pol�morfizmler�n�n PCR-RFLP jel elektroforez göster�m� [32].

2.1.1.1.3. DNA D�z�leme Yöntemler�

Kanser genet�k b�r hastalıktır ve yıllardır bu b�lg�y� ortaya çıkarmak �ç�n araştırmalar yapılmaktadır. Bu hastalığın 

altında yatan temel genet�k problem, moleküler değ�ş�kl�kler�n b�r�k�m� ve mal�gn fenot�p özell�k kazanma olduğu 

düşünülmekted�r [35]. Kanser�n genet�k b�r hastalık olduğunun anlaşılması �le araştırmacılar, çok yönlü kanser hücreler�n�n 

genomu üzer�ne odaklanmışlardır [36]. Kanser mutasyonlarının farklı tümör t�pler� arasındak� �l�şk�s�n�n daha �y� anlaşılması 

ve yen� �şlem yapılab�l�r hedefler�n daha kolay anlaşılması �ç�n anormal hedeflerle karşılaştırmak �ç�n referans "normal" b�r 

genom d�z�s�ne �ht�yaç duyulmuştur. İnsan Genom Projes�, neredeyse on beş yıl süren uluslararası b�r çaba sayes�nde 

“normal" b�r genom d�z�s� 2003 yılında bel�rlemey� başardı. Proje, �nsan genomunun nükleot�t baz ç�ftler�n�n tam sırasını 

bel�rlemek �ç�n Sanger d�z�leme tekn�ğ� kullanılarak gerçekleşt�r�ld� [37]. Günümüzde, DNA d�z�leme yöntemler� (Sanger ve 

Yen� Nes�l D�z�leme) �le b�rkaç m�lyon baz ç�ft�n� �çeren genomların tüm DNA d�z�s�n�n b�r haftadan daha az b�r sürede elde 

ed�leb�leceğ� noktasına �lerlem�şt�r [37]. 

1977'de Freder�ck Sanger ve arkadaşları �lk olarak DNA d�z�l�m� �ç�n b�r tekn�k gel�şt�rm�şlerd�r. Bu tekn�k “Z�nc�r 

sonlandırma yöntem�” olarak da b�l�nen Sanger d�z�leme yöntem�d�r. Yöntem�n temel�, d�-deoks�nükleot�tler�n (ddNTP) 

rastgele eklenmes�n�n z�nc�r uzamasının sonlandırılmasına neden olduğu b�r DNA repl�kasyon reaks�yonuna dayanmaktadır 

[38]. Sanger d�z�leme yöntem�, n�speten uzun DNA parçaları �ç�n (900 baz ç�ft�ne kadar) yüksek kal�tede sekans veren, çok 

kes�n b�r d�z�leme yöntem�d�r. Aynı zamanda, düşük ver� çıkıtısı olan çok pahalı b�r yöntemd�r [39]. 

DNA d�z�leme yöntemler�nden �k�nc�s� olan Yen� Nes�l D�z�leme yöntem�n�n temel� DNA’nın enz�mat�k reaks�yonlarla 

kes�lerek çok sayıda DNA parçasıyla b�r kütüphane oluşturulması ve kütüphaney� oluşturan DNA parçalarının 

çoğaltılmasına dayanmaktadır. OMIM ver� tabanına göre günümüzde çok fazla tek gen mutasyon hastalığı bulunmakta 

olup, bunların nerdeyse üçte �k�s�n�n moleküler temel� b�l�nmemekted�r [37]. Yen� Nes�l D�z�leme yöntem�n�n gel�şmes�ne 

paralel olarak b�rçok hastalığın moleküler temel�n�n anlaşılmasında büyük �lerlemeler kayded�lmeye başlanmıştır. Yen� Nes�l 

D�z�leme teknoloj�ler� �le tüm genom ve ekzom d�z�lenmes�n�n yanısıra et�yoloj�s� genet�k heterojen�te gösteren b�rçok 

hastalık �ç�n çok sayıda gen aynı anda d�z�leneb�lmekted�r. Buna bağlı olarak da hastalıkların genet�k temel�n�n ortaya 

konması mümkün olmaktadır [40].

2.1.2. Transkr�ptom�kler

Transkr�ptom�k; hücre genomundan transkr�ps�yonla oluşan mRNA transkr�ptler�n�n eş zamanlı �ncelenmes�d�r. 

Transkr�ptom�k, b�r numunede bulunan RNA m�ktarına bağlı olarak, genler�n bel�rlenm�ş b�r alt grubunun veya tamamının 

ekspresyon düzey�n� ölçmey� hedeflemekted�r. Son yıllarda, karmaşık b�yoloj�k s�stemler�n açığa kavuşturulması amacıyla, 

transkr�ptom�k kullanımı, �mmünoloj�, nörob�yoloj� ve kanser b�yoloj�s� alanlarında kayda değer öneml� gel�şmeler 

sağlamıştır [41, 42, 43]. Transkr�ptom�k anal�zler, tek b�r hücredek� gen ekspresyon profiller�n�n anal�z� �le tümör m�kro 

çevres�nde meydana gelen karmaşık bağlantıları anlamak �ç�n �st�sna� b�r potans�yele sah�pt�r [44]. Ayrıca, toplu olarak 

tümör popülasyonlarının transkr�ptom�k anal�z�, kanser� �ncelemek �ç�n çok güçlü b�r araçtır [45]. Çok sayıda �nsan tümör 

t�p�n�n kl�n�k, patoloj�k transkr�ptom�k, genom�k ve met�lasyon ver�ler� hakkında kamuya açık b�lg�ler �çeren TCGA g�b� 

uluslararası kanser ver� tabanlarının kurulmasıyla bu ver�ler�n önem� artmıştır [46, 47]. Bu ver� tabanı, çeş�tl� tümörler�n alt 

t�pler�ne göre sınıflandırılmasını ve buna ek olarak hasta prognozunu, �laç d�renc� ve tedav�ye yanıtın öngörülmes�ne �mkan 

sağlamıştır [48, 49, 50]. Bu çalışmalar ayrıca “om�k” heterojen�ten�n b�reysel tümör t�pler� �ç�nde bulunduğunu ve bu t�p 

heterojenl�ğ�n kapsamlı b�r şek�lde anlaşılmasının kanser tedav�s� �ç�n çok öneml� olduğunu gösterm�şt�r [51].

2.1.2.1. Transkr�ptom
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kullanılan b�r �faded�r. Transkr�ptom, genomun fonks�yonlarını �ncelemek, hücreler�n moleküler b�leşenler�n� ortaya koymak 

ve b�r hastalığın oluşumunu ve gel�ş�m�n� yansıtmak �ç�n temel b�r amaçtır [52]. Transkr�ptom, "klas�k" RNA'lardan (mRNA, 

rRNA ve tRNA) ve ayrıca hücre b�yoloj�s�nde yen� düzenley�c� fonks�yonlara sah�p olduğu keşfed�len kodlamayan RNA alt 

türler�nden (m�RNA'lar ve uzun ncRNA'lardan) oluşmaktadır [53, 54]. Transkr�ptome d�z�l�m�, m�kroarray teknoloj�s� ve yen� 

RNA d�z�leme (RNAseq) yöntemler� kullanılarak tanımlanab�l�r. Transkr�ptom d�z�l�m�, baz ç�ftler� hakkında kes�n detaylar ve 

m�kro d�z�lerde tesp�t ed�lemeyen yen� RNA'ları keşfi de dah�l olmak üzere öneml� avantajlara sah�pt�r. Transkr�ptomun 

kanser kl�n�k uygulamaları �ç�n, kanser alt t�pler�n� sınıflandırmak (prognoz ve spes�fik tedav�lere cevap bakımından farklılık 

gösteren) ve gen füzyonlarını veya yen�den düzenlemeler�n� saptamak amacıyla gen ekspresyon anal�z�ne odaklanmıştır 

[55, 56]. Ş�md�ye kadar, h�br�d�zasyon ve d�z�leme bazlı yaklaşımlar da dah�l olmak üzere, transkr�ptomu �ncelemek �ç�n 

çeş�tl� yöntemler gel�şt�r�lm�şt�r. Transkr�ptom anal�zler�nde, Northern Blot (Tek gen anal�z�), Ters Transkr�ps�yon Pol�meraz 
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Z�nc�r Reaks�yonu (RT-PCR) (Tek gen anal�z�) ve M�kroç�p (M�croarray) (Genom boyunca anal�z) g�b� mRNA anal�z 

yöntemler�yle yaygın olarak kullanılmaktadır [57].

2.1.2.1.1. Northern Blot (Tek Gen Anal�z�)

Northern blot, moleküler b�yoloj�dek� temel tekn�klerden b�r�s�d�r. Bu yöntem�n temel amacı, bel�rl� b�r mRNA düzey�n�n 

ölçülmes�d�r. mRNA düzeyler�n�n ölçülmes�nde �k� temel amaç vardır. B�r�nc�s�, hang� dokuların bel�rl� b�r gen� eksprese 

ett�ğ�n� bel�rlemekt�r. Bu sayede bel�rl� gen�n kodladığı prote�n�n fizyoloj�k fonks�yonu hakkında b�lg� sağlayab�l�r. İk�nc�s� �se, 

ver�len b�r gen�n ekspresyonunu düzenleyen çeş�tl� faktörler� tesp�t etmem�ze �mkan vereb�l�r. Northern blot temel prens�b�, 

RNA'nın boyutuna göre ayrılması ve hedef mRNA d�z�s�n�n tümüne veya b�r kısmına tamamlayıcı b�r baz d�z�s� olan b�r 

h�br�d�zasyon probu kullanılarak b�r zar üzer�nde saptanmasıdır (Şek�l 3) [58].

 

2.1.2.1.2. Gerçek Zamanlı Ters Transkr�ps�yon Pol�meraz Z�nc�r 

Reaks�yonu (RT-PCR) 

B�yoloj�k b�l�mlerdek� teknoloj�dek� gel�şmeler, kanser teşh�s ve tedav�s� �ç�n moleküler hedefler sunmaktadır. Thermus 

aquat�cus bakter�s�nden saflaştırılan, ısıya dayanıklı pol�merazın (taq pol�meraz) kullanımı �le b�rl�kte pol�meraz z�nc�r 

reaks�yonları �ç�n PCR otomat�ze termal s�klüs c�hazları gel�şt�r�lmeye başlanmıştır. Bu gel�şmeye floresan ışıma tekn�kler�n�n 

de eklenmes�yle k�net�k revers transkr�ptaz-PCR (RT-PCR)’da b�r büyük b�r başarı sağlanmıştır. RT-PCR sayede tümör 

hücreler�n�n �laç d�rençler�, kemoterap� taramaları ve tümör evreler�n�n moleküler saptanması g�b� çok farklı alanda gen 

ekspresyonunu sayısal b�r değer olarak ölçmes�n� mümkün kılmaktadır [59] (Şek�l 4, Ç�zelge 1).

 

Ç�zelge 1. Şek�l 1 ‘dek� örnekler�n genot�pler� [60].

No Renk  İs�m Genot�p Turuncu kanal Sarı kanal

1   Hasta 1 Heteroz�got  Reaks�yon var Reaks�yon var

2   Hasta 2 Mutant Reaks�yon yok Reaks�yon var

3   Hasta 3 Yabanıl t�p Reaks�yon var Reaks�yon yok

4   Kontrol  Reaks�yon yok Reaks�yon yok

2.1.2.1.3. M�kroarray

İşlevsel genom�k, çeş�tl� b�yoloj�k deneylerden elde 

ed�len büyük b�lg� ver� kümeler�n�n anal�z�n� �çer�r. Böyle b�r 

büyük ölçekl� deney türü, gen ekspresyonu anal�z� adı ver�len 

bel�rl� b�r koşul altında b�nlerce gen�n ekspresyon sev�yes�n� 

aynı anda �zlemey� �çer�r. M�kroarray teknoloj�s� bunu mümkün 

kılar ve her deneyden elde ed�len ver� m�ktarı çok büyüktür ve 

genom d�z�leme projeler� tarafından üret�len ver� m�ktarını 

göster�r. M�kroarray teknoloj�s�, bel�rl� b�r organ�zmadak� tüm 

genomun gen ekspresyon sev�yeler�n� �zlemek �ç�n b�rçok 

araştırmacının kullandığı yöntemlerden b�r�s�d�r [61]. B�r 

m�kroarray deney sonrası çıktısına “gen ekspresyon profil�” 

den�r [62]. Son zamanlarda, kanser g�b� karmaşık hastalıklar �le 

�lg�l� gen ekspresyon profil�n�n kl�n�k uygulama potans�yel� 

b�l�m �nsanları �ç�n heyecan yaratmıştır [63]. M�kroarray 

teknoloj�s�n�n son b�rkaç yıldak� hızlı gel�ş�m�, araştırmacıların 

b�nlerce gen� aynı anda anal�z etmeler�n� ve özell�kle kanser 

sınıflandırması �ç�n çeş�tl� amaçlar �ç�n b�yoloj�k b�lg�ler ed�n-

meler�n� sağlamıştır (Şek�l 5) [64].

 

2.1.3. Proteom�kler

Proteom�k, proteomun tanımlanma yöntem�d�r. Proteom�kler�n amacı, prote�n ekspresyonları ve hastalık veya �laç 

tedav�s� g�b� b�yoloj�k bozulmaların etk�s� altındak� değ�ş�kl�kler�n kapsamlı ve n�cel anal�z etmes�d�r. Ayrıca, proteom�kler 

gen ekspresyonunun kant�tat�f prote�n düzey�nde ölçümler�n� ve gen ekspresyon kontrolünün mekan�zmalarını açıklamak 

�ç�n kullanılmaktadır [65, 66]. Kanser tanı ve tedav�s� �ç�n kanser�n başlama ve �lerlemes�n�n moleküler mekan�zmaları �le yen� 

b�yobel�rteçler�n keşfi büyük öneme sah�pt�r. Proteom�kler�n en temel görevlerden b�r�s� de kanser g�b� hastalıklar �ç�n 

b�yobel�rteçler�n bel�rlenmes�d�r [67]. Kanser genom�ğ�ndek� gel�şmeler son b�rkaç yıldır hızlı olmasına rağmen, bu 

gel�şmeler yalnızca genet�k kod tarafından bel�rt�lenler�n neler olab�leceğ�ne da�r b�r fik�r vermekted�r [68]. B�l�m 

�nsanlarının b�r kanser hastasında neler olduğunu gerçek zamanlı olarak ölçmeler� gerek�r, bu da hastanın kanser 

h�kayes�n�n b�yoloj�k süreçler�ne da�r b�r �pucu olarak spes�fik prote�nler� bulmak anlamına gelmekted�r [69]. Dokularda ve 

vücut sıvılarında kanserle �l�şk�l� prote�nler�n bulunması, b�yobel�rteçler� tesp�t etmek �ç�n prote�n odaklı araştırmaları 

tet�klem�şt�r [70]. Bundan dolayı proteom�k, b�l�m �nsanlarının, çeş�tl� b�yoloj�k örneklerdek� prote�n çeş�tler�n� ve prote�nler�n 

konsantrasyonlarını ölçmeler�n� sağlamıştır [71]. B�r başka �fadeyle, proteom�k, b�l�m �nsanlarına ve kl�n�syenlere, kanser 

tedav�s� ve �lerlemes�nde rol oynayan farklı süreçler� anlamak �ç�n, bu hücresel süreçlere özgü b�yobel�rteçler� ve etk�l� 

terapöt�k tedav�y� tanımlamak �ç�n güçlü b�r araç olmuştur [72]. 

Şek�l 3. Herhang� b�r gen�n�n ekspresyonunun düzenlenmes�nde doku spes�fikl�ğ�n� gösteren Northern Blot anal�z sonucu [58].
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Şek�l 4. Herhang� b�r gen pol�morfizm�n�n genet�k varyantının tesp�t� real-t�me PCR yöntem� �le allel�k ayırımı [60]. 
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Şek�l 5. M�kroarray anal�z sonucu [64].
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kılar ve her deneyden elde ed�len ver� m�ktarı çok büyüktür ve 

genom d�z�leme projeler� tarafından üret�len ver� m�ktarını 

göster�r. M�kroarray teknoloj�s�, bel�rl� b�r organ�zmadak� tüm 

genomun gen ekspresyon sev�yeler�n� �zlemek �ç�n b�rçok 

araştırmacının kullandığı yöntemlerden b�r�s�d�r [61]. B�r 

m�kroarray deney sonrası çıktısına “gen ekspresyon profil�” 

den�r [62]. Son zamanlarda, kanser g�b� karmaşık hastalıklar �le 

�lg�l� gen ekspresyon profil�n�n kl�n�k uygulama potans�yel� 

b�l�m �nsanları �ç�n heyecan yaratmıştır [63]. M�kroarray 

teknoloj�s�n�n son b�rkaç yıldak� hızlı gel�ş�m�, araştırmacıların 

b�nlerce gen� aynı anda anal�z etmeler�n� ve özell�kle kanser 

sınıflandırması �ç�n çeş�tl� amaçlar �ç�n b�yoloj�k b�lg�ler ed�n-

meler�n� sağlamıştır (Şek�l 5) [64].

 

2.1.3. Proteom�kler

Proteom�k, proteomun tanımlanma yöntem�d�r. Proteom�kler�n amacı, prote�n ekspresyonları ve hastalık veya �laç 

tedav�s� g�b� b�yoloj�k bozulmaların etk�s� altındak� değ�ş�kl�kler�n kapsamlı ve n�cel anal�z etmes�d�r. Ayrıca, proteom�kler 

gen ekspresyonunun kant�tat�f prote�n düzey�nde ölçümler�n� ve gen ekspresyon kontrolünün mekan�zmalarını açıklamak 

�ç�n kullanılmaktadır [65, 66]. Kanser tanı ve tedav�s� �ç�n kanser�n başlama ve �lerlemes�n�n moleküler mekan�zmaları �le yen� 

b�yobel�rteçler�n keşfi büyük öneme sah�pt�r. Proteom�kler�n en temel görevlerden b�r�s� de kanser g�b� hastalıklar �ç�n 

b�yobel�rteçler�n bel�rlenmes�d�r [67]. Kanser genom�ğ�ndek� gel�şmeler son b�rkaç yıldır hızlı olmasına rağmen, bu 

gel�şmeler yalnızca genet�k kod tarafından bel�rt�lenler�n neler olab�leceğ�ne da�r b�r fik�r vermekted�r [68]. B�l�m 

�nsanlarının b�r kanser hastasında neler olduğunu gerçek zamanlı olarak ölçmeler� gerek�r, bu da hastanın kanser 

h�kayes�n�n b�yoloj�k süreçler�ne da�r b�r �pucu olarak spes�fik prote�nler� bulmak anlamına gelmekted�r [69]. Dokularda ve 

vücut sıvılarında kanserle �l�şk�l� prote�nler�n bulunması, b�yobel�rteçler� tesp�t etmek �ç�n prote�n odaklı araştırmaları 

tet�klem�şt�r [70]. Bundan dolayı proteom�k, b�l�m �nsanlarının, çeş�tl� b�yoloj�k örneklerdek� prote�n çeş�tler�n� ve prote�nler�n 

konsantrasyonlarını ölçmeler�n� sağlamıştır [71]. B�r başka �fadeyle, proteom�k, b�l�m �nsanlarına ve kl�n�syenlere, kanser 

tedav�s� ve �lerlemes�nde rol oynayan farklı süreçler� anlamak �ç�n, bu hücresel süreçlere özgü b�yobel�rteçler� ve etk�l� 

terapöt�k tedav�y� tanımlamak �ç�n güçlü b�r araç olmuştur [72]. 

Şek�l 3. Herhang� b�r gen�n�n ekspresyonunun düzenlenmes�nde doku spes�fikl�ğ�n� gösteren Northern Blot anal�z sonucu [58].
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Şek�l 5. M�kroarray anal�z sonucu [64].



2.1.3.1. Proteom

Proteom; farklı gel�ş�m evreler�, çevresel koşullar, çeş�tl� hastalıklar, yaşlılık g�b� süreçlerde ve farklı hücre 

bölgeler�nde b�r organ�zmanın sah�p olduğu ve eksprese ett�ğ� tüm farklı prote�nler�n b�r toplamıdır. Bu prote�nler sadece 

genler tarafından kodlanan pol�pept�dler değ�l, aynı zamanda sentez sonrası mod�fikasyonları da �çermekted�r [73]. 

Proteom, d�ğer om�k yaklaşımlardan ayıran b�rçok eşs�z özell�ğe sah�pt�r ve genom ve transkr�ptomdan çok daha 

komplekst�r. İnsan vücudunda bulunan prote�nler�n ve bunların varyantlarının m�lyarlarca olduğu b�l�nmekted�r [74]. 

Ayrıca, b�r proteom �ç�ndek� varyantlar, genom ve transkr�ptom varyantlarından daha ölçüleb�l�rd�r [75]. B�r proteomdak� 

am�no as�t d�z�l�m�, kopya sayısı, translasyon sonrası mod�fikasyonlar, yapısal konformasyonu g�b� b�rçok b�lg� ölçüleb�l�r. 

Son yıllarda yapılan proteom�k çalışmaları prote�n profil� ve prote�n ekspresyon değ�ş�mler�ne odaklanmıştır [76]. 

Proteom�k çalışmaları, farklı koşullarda hücre, doku veya vücut sıvılarındak� prote�nler�n kant�tat�f anal�z teknoloj�s� 

olarak tanımlanır [77]. Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC), kütle spektrometres� (MS) ve nükleer manyet�k 

rezonans (NMR) teknoloj�ler�, kanser proteom ve metabolomundan yen� b�yobel�rteçler�n ve �laç hedefler�n�n 

keşfed�lmes�nde yaygın olarak kullanılmaktadır [78–84].

2.1.3.1.1. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

Prote�nler�n hücre, doku ve vücut sıvılarında karakter�zasyonu anal�t�k tekn�kler bakımdan b�rçok zorluk teşk�l 

etmekted�r. Bu zorluklar b�yops� örneğ� ve tek b�r hücre olan proteom�k numunes�nde çok sayıda prote�n ya da pept�d 

bel�rlemekt�r [85]. Proteom�k numuneler ampl�fikasyona elver�şl� değ�ld�r ve küçük proteom�k numunelerdek� anal�tler� 

ölçme kab�l�yet� büyük ölçüde anal�t�k tekn�ğ�n duyarlılığı bağlıdır [86]. Bu anal�tler� ölçme yeteneğ�, büyük ölçüde anal�t�k 

tekn�ğ�n duyarlılığı tarafından yönet�l�r. HPLC, hızlı anal�z �mkanı ve yüksek ayırma gücüne sah�p olması neden�yle çok 

yönlü uygulamalara daha açık olduğu görülmekted�r. Bu tekn�k, �laç etken maddeler�n, prote�nler ve organ�k k�myasallar 

g�b� k�myasal ve b�yoloj�k b�leşenler�n ayrımı �ç�n kullanılır [86].

2.1.3.1.2. Kütle Spektrometres� (MS)

B�r hastadan b�yoloj�k b�r numuney� anal�z etmen�n en doğru ve güven�l�r yöntem� kütle spektrometres�d�r. Kütle 

spektrometreler� �yon oluşturma ve bu �yonları kütle/yük oranlarına (m/z) göre ayırma ve kompleks prote�n örnekler�n�n 

bel�rleme yeteneğ�ne sah�p c�hazlardır [87]. Matr�ks Yardımlı Lazer Desorps�yon İyon�zasyon-Uçuş Zamanı Kütle 

Spektrometres� (MALDI-TOF) ve Yüzey lazer desorps�yon İyonlaşma-uçuş süres� spektrometres� (SELDI-TOF) şu anda 

kullanılmakta olan yöntemlerden �k�s�d�r [88]. Proteom�k çalışmalarda en çok kullanılan yöntemlerden b�r� MALDI’dır. Bu 

yöntem�n temel� ultrav�yole ışınları absorblama yeteneğ�ne sah�p b�r matr�ks�n kullanılmasına dayalıdır. SELDI yöntem� de 

MALDI’ya benzer olarak kanser proteom�kler�nde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca daha kompleks örnekler�n 

anal�z�n� sağlar [83, 89]. 

2.1.4. Metabolom�kler

Metabolom, spes�fik b�r hücre, organ veya organ�zmada bulunan tüm küçük moleküllü (<1.5 kDa) metabol�tler�n 

tamamlayıcısıdır. Metabolom�k, canlı s�stemler�n metabol�k durumunun d�nam�k b�r gösterges�d�r. Metabolom�k, hastalık 

tanı ve tedav� sürec�nde metabol�k değ�ş�kl�kler� �zlemek ve keşfetmek �ç�n kullanan om�k teknoloj�ler�nden b�r�s�d�r. 

Global metabolom�k değ�ş�kl�kler, çevresel faktörler, genet�k çeş�tl�l�k, regülasyon ve değ�şm�ş k�net�k akt�v�te veya enz�m 

sev�yeler�nden kaynaklanan değ�ş�kl�kler� yansıtır. Bu nedenle, metabolom�k değ�ş�kl�kler fenot�p ve moleküler 

fizyoloj�dek� değ�ş�kl�kler� tems�l etmekted�r [90–92]. Metabol�k maddeler d�ğer om�k teknoloj�lerde olduğu g�b�, 

kanserde [93-95] b�yobel�rteçler�n ve metabol�k yolların keşfinde ve kanser tedav�s�n�n etk�nl�ğ�n�n 

değerlend�r�lmes�nde kullanılmaktadır [96–98]. Kanser, hücresel metabol�zmayı değ�şt�rd�ğ� b�l�nen b�r hastalıktır. Bu 

nedenle metabolom�k, kanser�n erken saptanması, kanser tedav�s� ve tedav� sonrası değerlend�r�lmes�nde öneml� b�r rol 

oynayab�l�r [99]. Son zamanlarda anal�t�k teknoloj�lerdek� gel�şmeler, metabolom�klere kanser�n metabol�zması hakkında 

daha fazla araştırma yapma yeteneğ� sağlamıştır. Bu teknoloj�ler sayes�nde kanser hücreler�n�n, çoğalması ve 

vaskülar�zasyonu �ç�n gerekl� olan am�no as�tler�, nükleot�tler� ve l�p�tler� üretmek �ç�n gl�kol�z yolağını kullandıklarının 

anlaşılmasını sağlamıştır [98,99-101]. Metabolom�k, b�yoloj�, k�mya ve matemat�k g�b� b�l�mler� �çeren çok yönlü b�r 

teknoloj�d�r. Bu om�k teknoloj�s�nde NMR ve kütle spektrometr�s� g�b� anal�t�k tekn�kler kullanılmaktadır [102].

2.1.4.1. Nükleer Manyet�k Rezonans (NMR)

Nükleer manyet�k rezonans (NMR) spektroskop�s�, düşük hassas�yet�ne rağmen, MS'e kıyasla b�rçok benzers�z 

avantaj sunmaktadır [103,104]. NMR, b�yoloj�k sıvılarda, hücre özütler�nde ve doku örnekler�nde bulunan b�leş�kler�n 

tamamının gözlenmes�n� ve anal�t�k olarak ölçmes�n� sağlar. NMR, �yonlaştırılması zor olan veya MS �ç�n türevlend�rme 

gerekt�ren b�leş�kler�n anal�z ed�lmes�ne de katkı sağlar. NMR, yapısı b�l�nmeyen b�leş�kler�n bel�rlenmes�ne �mkan sunar. 

Stab�l �zotop et�ketler�n�n kullanılması �le NMR, metabol�t dönüşümler�n�n d�nam�kler�n� ve mekan�zmalarını aydınlatmak 

�ç�n kullanılab�l�r. NMR �laç taramasında avantajlara sah�pt�r [105]. Sonuç olarak, bölgeye özgü NMR görüntüleme ve 

spektroskop� canlı organ�zmalardak� metabol�k çalışmalar �ç�n çeş�tl� yaklaşımlar sunar.

2.1.5. Ep�genom�kler

Ep�genom�kler, kanser araştırmaları �ç�n faydalı olab�lecek yen� b�r om�k teknoloj�s�d�r [106]. Bu om�k teknoloj�s�, 

DNA ve/veya DNA bağlayıcı h�ston prote�nler�n�n met�lasyonu ve aset�lasyonu g�b� k�myasal mod�fikasyonların genom 

çapında tanımlamaları �le b�l�nmekted�r [107].

Kanser, büyük ölçüde genom ve ep�genomun anormall�kler� neden�yle oluşan heterojen b�r hastalıktır [108]. Kanser 

hücreler�n�n, tüm ep�genomunu �çeren kromat�n yapısında global değ�ş�kl�klere sah�p olduğu ve hücre yen�lenmes� �le 

�lg�l� tüm yolakların ep�genet�k düzens�zl�ğe maruz kaldığı b�l�nmekted�r [106]. Anormal gen fonks�yonu ve gen 

ekspresyonu değ�ş�m� kanser�n en temel özell�kler�d�r. Sonradan ed�n�len ep�genet�k anormall�kler çeş�tl� genet�k 

değ�ş�kl�kler sonucu ortaya çıkmaktadır [109]. T�p�k olarak, bu tür anormall�kler, mutasyon ve anormal DNA met�lasyonun 

aracılık ett�ğ� h�ston mod�fikasyonları g�b� ep�genet�k değ�ş�kl�kler� �çer�r [108]. DNA ve h�ston prote�nler�n�n ep�genet�k 

mod�fikasyonları, gen ekspresyonunu ve hücresel fenot�pler� kontrol eden majör b�r düzenley�c� mekan�zma görev� görür 

[110]. Bu nedenle, genomlarının kapsamlı genet�k ve ep�genom�k anal�z�, kalıtsal veya sonradan ed�n�lm�ş genet�k 

mutasyonlar sonucu meydana gelen tümörler hakkında b�lg� sağlar [108].

2.1.5.1. DNA Met�lasyonu

DNA met�lasyonu, genomdak� s�toz�n (C) ve guan�n (G) bazlarının ardarda sıralanmasıyla oluşan ve CpG d�z�ler�n�n 

çok yoğun olduğu bölgelerde meydana gelmekted�r. İnsan genomunda yaklaşık 28 m�lyon CpG d�z�s� bulunmaktadır [111]. 

CpG bölgeler�n�n met�lasyon anal�z� �ç�n m�kroarray yaygın olarak kullanılmaktadır [112]. Ayrıca, Sanger d�z�leme de son 

y�rm� yıldır DNA met�lasyon anal�z� �ç�n kullanılmaktadır [113].

CpG bölgeler�n�n met�lasyonu kanser �le �l�şk�l� bulunmuştur [114]. Bu DNA met�lasyonuna ek olarak, aset�lasyon, 

fosfor�lasyon ve met�lasyon dah�l olmak üzere artan h�ston mod�fikasyonunun, kanser dah�l olmak üzere b�r çok hastalıkta 

da rol oynadığı b�l�nmekted�r [106]. DNA met�lasyonu ve h�ston mod�fikasyonları embr�yon�k gel�ş�m ve hücresel 

farklılaşmada anahtar rol oynar. Örnek olarak, gen susturma, sıklıkla gen promotörler�nde DNA h�permet�lasyonu ve 

h�ston met�lasyonu �le �l�şk�l�d�r [115]. Bölgeye özgü DNA h�permet�lasyonu �le tümör baskılayıcı genler�n susturulması 

tümör oluşumuna neden olur. Tümör baskılayıcı genler, hücre döngüsü, DNA tam�r�, hücre adezyonu, apoptoz ve 

anj�yogenez �ç�n gerekl� olan prote�nler� kodlar. Bu öneml� yolakların genet�k ya da ep�genet�k mekan�zmalar tarafından 

bozulması, kanser gel�ş�m�ne yol açab�l�r [116]. 
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keşfed�lmes�nde yaygın olarak kullanılmaktadır [78–84].

2.1.3.1.1. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)
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yönlü uygulamalara daha açık olduğu görülmekted�r. Bu tekn�k, �laç etken maddeler�n, prote�nler ve organ�k k�myasallar 

g�b� k�myasal ve b�yoloj�k b�leşenler�n ayrımı �ç�n kullanılır [86].

2.1.3.1.2. Kütle Spektrometres� (MS)

B�r hastadan b�yoloj�k b�r numuney� anal�z etmen�n en doğru ve güven�l�r yöntem� kütle spektrometres�d�r. Kütle 

spektrometreler� �yon oluşturma ve bu �yonları kütle/yük oranlarına (m/z) göre ayırma ve kompleks prote�n örnekler�n�n 

bel�rleme yeteneğ�ne sah�p c�hazlardır [87]. Matr�ks Yardımlı Lazer Desorps�yon İyon�zasyon-Uçuş Zamanı Kütle 
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MALDI’ya benzer olarak kanser proteom�kler�nde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca daha kompleks örnekler�n 

anal�z�n� sağlar [83, 89]. 

2.1.4. Metabolom�kler

Metabolom, spes�fik b�r hücre, organ veya organ�zmada bulunan tüm küçük moleküllü (<1.5 kDa) metabol�tler�n 

tamamlayıcısıdır. Metabolom�k, canlı s�stemler�n metabol�k durumunun d�nam�k b�r gösterges�d�r. Metabolom�k, hastalık 

tanı ve tedav� sürec�nde metabol�k değ�ş�kl�kler� �zlemek ve keşfetmek �ç�n kullanan om�k teknoloj�ler�nden b�r�s�d�r. 

Global metabolom�k değ�ş�kl�kler, çevresel faktörler, genet�k çeş�tl�l�k, regülasyon ve değ�şm�ş k�net�k akt�v�te veya enz�m 

sev�yeler�nden kaynaklanan değ�ş�kl�kler� yansıtır. Bu nedenle, metabolom�k değ�ş�kl�kler fenot�p ve moleküler 

fizyoloj�dek� değ�ş�kl�kler� tems�l etmekted�r [90–92]. Metabol�k maddeler d�ğer om�k teknoloj�lerde olduğu g�b�, 

kanserde [93-95] b�yobel�rteçler�n ve metabol�k yolların keşfinde ve kanser tedav�s�n�n etk�nl�ğ�n�n 

değerlend�r�lmes�nde kullanılmaktadır [96–98]. Kanser, hücresel metabol�zmayı değ�şt�rd�ğ� b�l�nen b�r hastalıktır. Bu 

nedenle metabolom�k, kanser�n erken saptanması, kanser tedav�s� ve tedav� sonrası değerlend�r�lmes�nde öneml� b�r rol 

oynayab�l�r [99]. Son zamanlarda anal�t�k teknoloj�lerdek� gel�şmeler, metabolom�klere kanser�n metabol�zması hakkında 

daha fazla araştırma yapma yeteneğ� sağlamıştır. Bu teknoloj�ler sayes�nde kanser hücreler�n�n, çoğalması ve 

vaskülar�zasyonu �ç�n gerekl� olan am�no as�tler�, nükleot�tler� ve l�p�tler� üretmek �ç�n gl�kol�z yolağını kullandıklarının 

anlaşılmasını sağlamıştır [98,99-101]. Metabolom�k, b�yoloj�, k�mya ve matemat�k g�b� b�l�mler� �çeren çok yönlü b�r 

teknoloj�d�r. Bu om�k teknoloj�s�nde NMR ve kütle spektrometr�s� g�b� anal�t�k tekn�kler kullanılmaktadır [102].

2.1.4.1. Nükleer Manyet�k Rezonans (NMR)

Nükleer manyet�k rezonans (NMR) spektroskop�s�, düşük hassas�yet�ne rağmen, MS'e kıyasla b�rçok benzers�z 

avantaj sunmaktadır [103,104]. NMR, b�yoloj�k sıvılarda, hücre özütler�nde ve doku örnekler�nde bulunan b�leş�kler�n 

tamamının gözlenmes�n� ve anal�t�k olarak ölçmes�n� sağlar. NMR, �yonlaştırılması zor olan veya MS �ç�n türevlend�rme 

gerekt�ren b�leş�kler�n anal�z ed�lmes�ne de katkı sağlar. NMR, yapısı b�l�nmeyen b�leş�kler�n bel�rlenmes�ne �mkan sunar. 

Stab�l �zotop et�ketler�n�n kullanılması �le NMR, metabol�t dönüşümler�n�n d�nam�kler�n� ve mekan�zmalarını aydınlatmak 

�ç�n kullanılab�l�r. NMR �laç taramasında avantajlara sah�pt�r [105]. Sonuç olarak, bölgeye özgü NMR görüntüleme ve 

spektroskop� canlı organ�zmalardak� metabol�k çalışmalar �ç�n çeş�tl� yaklaşımlar sunar.

2.1.5. Ep�genom�kler

Ep�genom�kler, kanser araştırmaları �ç�n faydalı olab�lecek yen� b�r om�k teknoloj�s�d�r [106]. Bu om�k teknoloj�s�, 

DNA ve/veya DNA bağlayıcı h�ston prote�nler�n�n met�lasyonu ve aset�lasyonu g�b� k�myasal mod�fikasyonların genom 

çapında tanımlamaları �le b�l�nmekted�r [107].

Kanser, büyük ölçüde genom ve ep�genomun anormall�kler� neden�yle oluşan heterojen b�r hastalıktır [108]. Kanser 

hücreler�n�n, tüm ep�genomunu �çeren kromat�n yapısında global değ�ş�kl�klere sah�p olduğu ve hücre yen�lenmes� �le 

�lg�l� tüm yolakların ep�genet�k düzens�zl�ğe maruz kaldığı b�l�nmekted�r [106]. Anormal gen fonks�yonu ve gen 

ekspresyonu değ�ş�m� kanser�n en temel özell�kler�d�r. Sonradan ed�n�len ep�genet�k anormall�kler çeş�tl� genet�k 

değ�ş�kl�kler sonucu ortaya çıkmaktadır [109]. T�p�k olarak, bu tür anormall�kler, mutasyon ve anormal DNA met�lasyonun 

aracılık ett�ğ� h�ston mod�fikasyonları g�b� ep�genet�k değ�ş�kl�kler� �çer�r [108]. DNA ve h�ston prote�nler�n�n ep�genet�k 

mod�fikasyonları, gen ekspresyonunu ve hücresel fenot�pler� kontrol eden majör b�r düzenley�c� mekan�zma görev� görür 

[110]. Bu nedenle, genomlarının kapsamlı genet�k ve ep�genom�k anal�z�, kalıtsal veya sonradan ed�n�lm�ş genet�k 

mutasyonlar sonucu meydana gelen tümörler hakkında b�lg� sağlar [108].

2.1.5.1. DNA Met�lasyonu

DNA met�lasyonu, genomdak� s�toz�n (C) ve guan�n (G) bazlarının ardarda sıralanmasıyla oluşan ve CpG d�z�ler�n�n 

çok yoğun olduğu bölgelerde meydana gelmekted�r. İnsan genomunda yaklaşık 28 m�lyon CpG d�z�s� bulunmaktadır [111]. 

CpG bölgeler�n�n met�lasyon anal�z� �ç�n m�kroarray yaygın olarak kullanılmaktadır [112]. Ayrıca, Sanger d�z�leme de son 

y�rm� yıldır DNA met�lasyon anal�z� �ç�n kullanılmaktadır [113].

CpG bölgeler�n�n met�lasyonu kanser �le �l�şk�l� bulunmuştur [114]. Bu DNA met�lasyonuna ek olarak, aset�lasyon, 

fosfor�lasyon ve met�lasyon dah�l olmak üzere artan h�ston mod�fikasyonunun, kanser dah�l olmak üzere b�r çok hastalıkta 

da rol oynadığı b�l�nmekted�r [106]. DNA met�lasyonu ve h�ston mod�fikasyonları embr�yon�k gel�ş�m ve hücresel 

farklılaşmada anahtar rol oynar. Örnek olarak, gen susturma, sıklıkla gen promotörler�nde DNA h�permet�lasyonu ve 

h�ston met�lasyonu �le �l�şk�l�d�r [115]. Bölgeye özgü DNA h�permet�lasyonu �le tümör baskılayıcı genler�n susturulması 

tümör oluşumuna neden olur. Tümör baskılayıcı genler, hücre döngüsü, DNA tam�r�, hücre adezyonu, apoptoz ve 

anj�yogenez �ç�n gerekl� olan prote�nler� kodlar. Bu öneml� yolakların genet�k ya da ep�genet�k mekan�zmalar tarafından 

bozulması, kanser gel�ş�m�ne yol açab�l�r [116]. 
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2.1.6. Farmakogenom�k

Farmakogenom�k teknoloj�s�, genom�k ve farmakoloj�n�n kes�m noktasıdır. Kanser hastalarında �laç tedav�s�n� 

b�reyselleşt�r�p genet�k kalıtımla olan �l�şk�s�n� ortaya koymayı amaçlar [117]. Ayrıca, farmakogenom�k, genet�k 

değ�şkenler�n �laç etk�nl�ğ�n� ve toks�s�tes�n� nasıl etk�led�ğ�n� ortaya koyar. Farmakogenom�k yan dalları olan 

farmakok�net�k veya farmakod�nam�kler, hastalarda metabol�ze ed�c� enz�mler�n genet�ğ�n� saptayarak, terapöt�k 

etk�nl�ğ� maks�muma çıkarmak ve hastalarda �laç toks�s�teler�n� en aza �nd�rmeye odaklanmaktadır [118]. İlaç 

absorps�yonu, dağılımı, metabol�zması ve atılımı bu teknoloj�ler�n temel hedefler�d�r. Farmakogenom�ğ�n son zamanlarda 

popüler olmasına rağmen, hastalığın r�sk�n� tahm�n etmek �ç�n kullanılan �nsan genet�k b�lg�ler�, terapöt�k madde 

seçenekler�, �laç özell�kler� (b�reysel dozlar/toks�s�teler ve kansere ver�len tepk�ler) henüz tam olarak �sten�len düzeye 

ulaşmamıştır [119].

2.1.7. L�p�dom�kler

L�p�dom�kler, bel�rl� b�r zamanda hücre, doku, vücut sıvısı veya organ�zmada saptanan l�p�tler�n, s�stem�k anal�z�, 

l�p�t metabol�tler� ve etk�leş�mler�n� ortaya koyan b�r om�k teknoloj�s�d�r. L�p�dom�k çalışmalar, l�p�tler�n canlı 

organ�zmalarda, özell�kle kanser�n oluşumu, �lerlemes� ve metastazına yol açtığını gösterm�şt�r [120]. Bazı kanser 

hücreler�n�n, yağ as�d� oks�dasyonundan elde ett�ğ� enerj�yle hayatta kaldıkları tesp�t ed�lm�şt�r. Yapılan b�rçok çalışmada, 

yumurtalık kanser�nde l�zofosfol�p�dler ve sfingol�p�d 1-fosfat, hepatoselüler kars�nomda gl�serofosfol�p�dler, prostat 

kanser�nde gl�kofosfol�p�dler, gl�omada ve meme kanser�nde sfingol�p�d 1-fosfat g�b� b�rçok l�p�t�n kanserde arttığı 

göster�lm�şt�r [121–126]. Bazı çalışmalarda �se, kol�n �çeren l�p�dler�n ve fosfol�p�tler�n kanser hücreler�n�n metastazı 

sırasında düzeyler�n�n arttığı göster�lm�şt�r. Ayrıca, l�p�t metabol�zmasının kolorektal kanserle �l�şk�l� olduğu 

kayded�lm�şt�r [127]. Bu nedenle l�p�dom�kler, kanser�n prognozunu, tanısını ve tedav�s�n� �zlemek �ç�n uygun b�r yöntem 

olarak öner�lmekte ve yen� b�r kanser b�yobel�rteç� görev� görmekted�r [128]. L�p�dom�k teknoloj� yöntem�yle l�p�dler�n 

profillenmes�nde MALDI-TOF kullanılmaktadır [129].

2.1.8. Rad�yom�kler

BT (B�lg�sayarlı Tomografi), PET/BT (Poz�tron Em�syon Tomografis�/ B�lg�sayarlı Tomografi) ve MRG (manyet�k 

Rezonans Görüntüleme) g�b� tıbb� görüntüleme teknoloj�ler�, tümörler�n tanı ve prognozunda yer� doldurulamaz b�r rol 

oynamaktadır. Hek�mler bu görüntüleme teknoloj�s�yle tümörün lokal�zasyonunu, �ç heterojen�tes�n�, morfoloj�s�n�, çevre 

dokularla �l�şk�s�n�, hacm� ve metabol�zmasını bel�rlemede kullanab�lmekted�r. Bu b�lg�, tümörler�n teşh�s� �ç�n çok 

öneml�d�r, ancak tedav�n�n duyarlılığı ve prognozunun değerlend�r�lmes�nde sınırlıdır ve tümörün morfoloj�k ve 

davranışsal karmaşıklığını tam olarak yansıtmamaktadır [130]. Son zamanlarda, tıbb� görüntüleme anal�z� ve tanıma 

teknoloj�s� hızla gel�şm�şt�r [131]. Bu gel�ş�m �le b�rl�kte hastalara a�t görüntüler n�cel olarak anal�z ed�lm�ş ve yen� b�r om�k 

teknoloj�s� olan rad�yom�k doğmuştur [132]. Radyom�kler, b�lg�sayar destekl� tanı ve tesp�t s�stemler�ne dayanır. Bu s�stem 

sayes�nde yüksek ver�ml� özütleme ve n�cel özell�kler�n ver�ye dönüştürülmes� sağlar [131-133]. Tıbb� radyoloj�k 

görüntülemen�n, rut�n olarak kl�n�k kararda kullanıldığından, görüntüleme anal�z�n� n�telden n�cele dönüştüren ve çıplak 

gözle bulunamayan kl�n�k önem� vardır ve kanser araştırmaları üzer�nde öneml� b�r kl�n�k etk�ye sah�pt�r [134–135]. Ayrıca, 

radyom�kler�n kend�ne has özell�kler� vardır. Tümörün genot�p�, k�ş�selleşt�r�lm�ş tedav� �ç�n çok öneml�d�r. Tümörün 

yüksek heterojenl�ğ� neden�yle, kl�n�k b�yops�den elde ed�len genom�k profil, b�r tümörün gerçek genom�k durumunu 

yansıtmak �ç�n yeters�z kalmaktadır. Aynı zamanda, tüm kanser hastalarında, c�dd� kompl�kasyonlara neden olab�lecek 

b�yops� yapılması uygun değ�ld�r. Buna karşılık, hemen hemen her tümörün radyoloj�k görüntüler� mevcuttur ve 

radyom�kler, �nvaz�f olmayan b�r şek�lde �ntra ve �nter tümörojen heterojen�ten�n ayrıntılı ve n�cel özell�kler�n� objekt�f ve 

kes�n olarak sağlayab�l�rler [136].

3. İnsan Om�k Projeler�

3.1. İnsan Genom Projes�

İnsan Genom Projes� Ulusal Sağlık Enst�tüler� tarafından başlatılmıştır ve �nsan genomunun d�z�l�m�n� yapmak 14 yılı 

almıştır [137]. Bu proje, b�l�m �nsanlarının kanser genet�ğ� g�b� �nsan hastalıklarındak� genet�ğ�n rolünü �ncelemeler�ne 

fırsat sunmuştur. Ayrıca, genom�k araştırmaya hız kazandırıp DNA d�z�l�m�n�n mal�yet�n� azaltan yen� teknoloj�ler�n 

gel�şt�r�lmes�ne olanak sağlamıştır. Bu projen�n amacı; �nsan genomundak� yaklaşık 3 m�lyar DNA bazını ve yaklaşık 30 b�n 

c�varında olduğu tahm�n ed�len genler� tanımlamaktır. Önem� �se �nsan genomunun ş�fres�n�n çözülmes�; DNA bazlarının 

d�z�l�ş sırasının bel�rlenmes�, doğuştan var olan yetenekler�m�z �le hastalıklara olan yatkınlığımızın b�l�nmes�n�n 

sağlamasıdır [138]. Bu Sonuçlara dayanarak, İnsan genom projes�n�n tamamlanması, b�yoloj�k ve tıbb� araştırmalarda 

devr�m yaratmıştır. Bu devr�m İnsan Genom Projes�'nden bu yana, ortaya çıkan b�l�msel mult�-om�kler dönem� �le de 

kanser çalışmalarında çok büyük başarı sağlamıştır [139] (Şek�l 6). 

 

Mult�-om�k teknoloj�ler�, kanser araştırmalarında ve kl�n�k Sonuçlarda öneml� başarılar elde etm�şt�r. Bu teknolo-

j�ler�n kanser araştırmalarına hız katması ve Sonuçta dünyada daha fazla kanser hastasına fayda sağlaması beklen-

mekted�r [140]. Farklı om�k ver� t�pler�n�n b�rleşt�r�lmes� �se hastalığın altında yatan potans�yel değ�ş�mler�n ya da tedav� 

hedefler�n�n anlaşılması ve �ler� moleküler çalışmalar �le test ed�lmes� �ç�n daha uygun b�r stratej� olarak kabul ed�l-

mekted�r. Bu nedenle günümüzde tekl� om�k araştırmalarına kıyasla, mult� om�k çalışmaları terc�h ed�lmekte ve bu sayede 

hastalığın gerçek sebeb� (genet�k, çevresel, ya da gel�ş�msel), fonks�yonel Sonuçları ya da hastalıkla �lg�l� etk�leş�mler�n 

daha �y� anlaşılması sağlanmaktadır [140].

Genom�k DNA

RNATranskr�ptom�k

Proteom�k Prote�n

B�yo�nformat�k

Kanser Tanı ve Tedav�

Metabolom�k Metabol�t

Rad�om�k

Şek�l 6. Kanser tanı ve tedav�s�nde mult�-om�kler
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2.1.6. Farmakogenom�k

Farmakogenom�k teknoloj�s�, genom�k ve farmakoloj�n�n kes�m noktasıdır. Kanser hastalarında �laç tedav�s�n� 

b�reyselleşt�r�p genet�k kalıtımla olan �l�şk�s�n� ortaya koymayı amaçlar [117]. Ayrıca, farmakogenom�k, genet�k 

değ�şkenler�n �laç etk�nl�ğ�n� ve toks�s�tes�n� nasıl etk�led�ğ�n� ortaya koyar. Farmakogenom�k yan dalları olan 

farmakok�net�k veya farmakod�nam�kler, hastalarda metabol�ze ed�c� enz�mler�n genet�ğ�n� saptayarak, terapöt�k 

etk�nl�ğ� maks�muma çıkarmak ve hastalarda �laç toks�s�teler�n� en aza �nd�rmeye odaklanmaktadır [118]. İlaç 

absorps�yonu, dağılımı, metabol�zması ve atılımı bu teknoloj�ler�n temel hedefler�d�r. Farmakogenom�ğ�n son zamanlarda 

popüler olmasına rağmen, hastalığın r�sk�n� tahm�n etmek �ç�n kullanılan �nsan genet�k b�lg�ler�, terapöt�k madde 

seçenekler�, �laç özell�kler� (b�reysel dozlar/toks�s�teler ve kansere ver�len tepk�ler) henüz tam olarak �sten�len düzeye 

ulaşmamıştır [119].

2.1.7. L�p�dom�kler

L�p�dom�kler, bel�rl� b�r zamanda hücre, doku, vücut sıvısı veya organ�zmada saptanan l�p�tler�n, s�stem�k anal�z�, 

l�p�t metabol�tler� ve etk�leş�mler�n� ortaya koyan b�r om�k teknoloj�s�d�r. L�p�dom�k çalışmalar, l�p�tler�n canlı 

organ�zmalarda, özell�kle kanser�n oluşumu, �lerlemes� ve metastazına yol açtığını gösterm�şt�r [120]. Bazı kanser 

hücreler�n�n, yağ as�d� oks�dasyonundan elde ett�ğ� enerj�yle hayatta kaldıkları tesp�t ed�lm�şt�r. Yapılan b�rçok çalışmada, 

yumurtalık kanser�nde l�zofosfol�p�dler ve sfingol�p�d 1-fosfat, hepatoselüler kars�nomda gl�serofosfol�p�dler, prostat 

kanser�nde gl�kofosfol�p�dler, gl�omada ve meme kanser�nde sfingol�p�d 1-fosfat g�b� b�rçok l�p�t�n kanserde arttığı 

göster�lm�şt�r [121–126]. Bazı çalışmalarda �se, kol�n �çeren l�p�dler�n ve fosfol�p�tler�n kanser hücreler�n�n metastazı 

sırasında düzeyler�n�n arttığı göster�lm�şt�r. Ayrıca, l�p�t metabol�zmasının kolorektal kanserle �l�şk�l� olduğu 

kayded�lm�şt�r [127]. Bu nedenle l�p�dom�kler, kanser�n prognozunu, tanısını ve tedav�s�n� �zlemek �ç�n uygun b�r yöntem 

olarak öner�lmekte ve yen� b�r kanser b�yobel�rteç� görev� görmekted�r [128]. L�p�dom�k teknoloj� yöntem�yle l�p�dler�n 

profillenmes�nde MALDI-TOF kullanılmaktadır [129].

2.1.8. Rad�yom�kler

BT (B�lg�sayarlı Tomografi), PET/BT (Poz�tron Em�syon Tomografis�/ B�lg�sayarlı Tomografi) ve MRG (manyet�k 

Rezonans Görüntüleme) g�b� tıbb� görüntüleme teknoloj�ler�, tümörler�n tanı ve prognozunda yer� doldurulamaz b�r rol 

oynamaktadır. Hek�mler bu görüntüleme teknoloj�s�yle tümörün lokal�zasyonunu, �ç heterojen�tes�n�, morfoloj�s�n�, çevre 

dokularla �l�şk�s�n�, hacm� ve metabol�zmasını bel�rlemede kullanab�lmekted�r. Bu b�lg�, tümörler�n teşh�s� �ç�n çok 

öneml�d�r, ancak tedav�n�n duyarlılığı ve prognozunun değerlend�r�lmes�nde sınırlıdır ve tümörün morfoloj�k ve 

davranışsal karmaşıklığını tam olarak yansıtmamaktadır [130]. Son zamanlarda, tıbb� görüntüleme anal�z� ve tanıma 

teknoloj�s� hızla gel�şm�şt�r [131]. Bu gel�ş�m �le b�rl�kte hastalara a�t görüntüler n�cel olarak anal�z ed�lm�ş ve yen� b�r om�k 

teknoloj�s� olan rad�yom�k doğmuştur [132]. Radyom�kler, b�lg�sayar destekl� tanı ve tesp�t s�stemler�ne dayanır. Bu s�stem 

sayes�nde yüksek ver�ml� özütleme ve n�cel özell�kler�n ver�ye dönüştürülmes� sağlar [131-133]. Tıbb� radyoloj�k 

görüntülemen�n, rut�n olarak kl�n�k kararda kullanıldığından, görüntüleme anal�z�n� n�telden n�cele dönüştüren ve çıplak 

gözle bulunamayan kl�n�k önem� vardır ve kanser araştırmaları üzer�nde öneml� b�r kl�n�k etk�ye sah�pt�r [134–135]. Ayrıca, 

radyom�kler�n kend�ne has özell�kler� vardır. Tümörün genot�p�, k�ş�selleşt�r�lm�ş tedav� �ç�n çok öneml�d�r. Tümörün 

yüksek heterojenl�ğ� neden�yle, kl�n�k b�yops�den elde ed�len genom�k profil, b�r tümörün gerçek genom�k durumunu 

yansıtmak �ç�n yeters�z kalmaktadır. Aynı zamanda, tüm kanser hastalarında, c�dd� kompl�kasyonlara neden olab�lecek 

b�yops� yapılması uygun değ�ld�r. Buna karşılık, hemen hemen her tümörün radyoloj�k görüntüler� mevcuttur ve 

radyom�kler, �nvaz�f olmayan b�r şek�lde �ntra ve �nter tümörojen heterojen�ten�n ayrıntılı ve n�cel özell�kler�n� objekt�f ve 

kes�n olarak sağlayab�l�rler [136].

3. İnsan Om�k Projeler�

3.1. İnsan Genom Projes�

İnsan Genom Projes� Ulusal Sağlık Enst�tüler� tarafından başlatılmıştır ve �nsan genomunun d�z�l�m�n� yapmak 14 yılı 

almıştır [137]. Bu proje, b�l�m �nsanlarının kanser genet�ğ� g�b� �nsan hastalıklarındak� genet�ğ�n rolünü �ncelemeler�ne 

fırsat sunmuştur. Ayrıca, genom�k araştırmaya hız kazandırıp DNA d�z�l�m�n�n mal�yet�n� azaltan yen� teknoloj�ler�n 

gel�şt�r�lmes�ne olanak sağlamıştır. Bu projen�n amacı; �nsan genomundak� yaklaşık 3 m�lyar DNA bazını ve yaklaşık 30 b�n 

c�varında olduğu tahm�n ed�len genler� tanımlamaktır. Önem� �se �nsan genomunun ş�fres�n�n çözülmes�; DNA bazlarının 

d�z�l�ş sırasının bel�rlenmes�, doğuştan var olan yetenekler�m�z �le hastalıklara olan yatkınlığımızın b�l�nmes�n�n 

sağlamasıdır [138]. Bu Sonuçlara dayanarak, İnsan genom projes�n�n tamamlanması, b�yoloj�k ve tıbb� araştırmalarda 

devr�m yaratmıştır. Bu devr�m İnsan Genom Projes�'nden bu yana, ortaya çıkan b�l�msel mult�-om�kler dönem� �le de 

kanser çalışmalarında çok büyük başarı sağlamıştır [139] (Şek�l 6). 

 

Mult�-om�k teknoloj�ler�, kanser araştırmalarında ve kl�n�k Sonuçlarda öneml� başarılar elde etm�şt�r. Bu teknolo-

j�ler�n kanser araştırmalarına hız katması ve Sonuçta dünyada daha fazla kanser hastasına fayda sağlaması beklen-

mekted�r [140]. Farklı om�k ver� t�pler�n�n b�rleşt�r�lmes� �se hastalığın altında yatan potans�yel değ�ş�mler�n ya da tedav� 

hedefler�n�n anlaşılması ve �ler� moleküler çalışmalar �le test ed�lmes� �ç�n daha uygun b�r stratej� olarak kabul ed�l-

mekted�r. Bu nedenle günümüzde tekl� om�k araştırmalarına kıyasla, mult� om�k çalışmaları terc�h ed�lmekte ve bu sayede 

hastalığın gerçek sebeb� (genet�k, çevresel, ya da gel�ş�msel), fonks�yonel Sonuçları ya da hastalıkla �lg�l� etk�leş�mler�n 

daha �y� anlaşılması sağlanmaktadır [140].

Genom�k DNA

RNATranskr�ptom�k

Proteom�k Prote�n

B�yo�nformat�k

Kanser Tanı ve Tedav�

Metabolom�k Metabol�t

Rad�om�k

Şek�l 6. Kanser tanı ve tedav�s�nde mult�-om�kler
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3.2. İnsan Transkr�ptom Projes�

2001 yılında �nsan genom projes�n�n yayınlanmasından kısa b�r süre sonra [141, 142], �nsan transkr�ptomunun sadece 

küçük b�r yüzdes�n�n açıkça prote�nlere çevr�ld�ğ�n� gösteren yen� b�r görüş ortaya çıkmıştır [143-145]. Genet�k kodun 

keşfed�lmes�nden bu yana, b�l�m adamları �nsan transkr�ptomunun tamamını çözmek �ç�n araştırmalar yapmaktadır. Sadece 

1980'lerde otomat�k DNA d�z�l�m�n�n ortaya çıkmasıyla, bu yönde gerçek �lerleme kayded�lm�şt�r. 

İnsan Transkr�ptomları Projes�, genom d�z�ler�n�n büyük ölçüde popülasyon çeş�tl�l�ğ� �le tanımlandığı ve d�z� 

varyasyonlarının sayısının sonlu olduğu İnsan Genom Projes�ne kıyasla daha büyük b�r projed�r. Ancak, transkr�ptomlar her 

b�rey ve hücre �ç�n oldukça değ�şkend�r ve genet�k, ep�genet�k ve çevresel faktörlerden etk�len�r. Tüm moleküler ver�ler� 

hücresel bağlamda entegre etmek �ç�n ortak b�r b�lg� platformuna sah�p olmak şarttır. Tutarlı transkr�ptomlar üretmek �ç�n 

standart b�r protokole sah�p olmak aynı derecede öneml�d�r. Bununla b�rl�kte, mutlaka açık uçlu b�r proje değ�ld�r [146]. 

3.3. İnsan Proteom Projes�

İnsan Genom Projes�n�n başarısı, �nsan vücudunda yaklaşık olarak 230 hücre t�p�nden herhang� b�r�nde potans�yel 

olarak eksprese ed�len tüm prote�n kümes�n� kodlayan genler�n b�r planını sağlamasıdır. Günümüzde İnsan Genom Projes� 

sayes�nde 20,300 prote�n kodlayan �nsan gen�n�n yaklaşık üçte �k�s� hakkında b�lg�ye sah�b�y�z.

İnsan Proteome Projes�, mevcut veya gel�şen yen� tekn�kler� kullanarak tüm �nsan proteomunu s�stemat�k olarak 

har�talamak �ç�n planlanmıştır. Bu projen�n tamamlanması, �nsan b�yoloj�s�n�n hücresel düzeyde anlaşılmasını gel�şt�recek 

ve tanısal, prognost�k, terapöt�k ve tıbb� tedav� uygulamaların gel�şt�r�lmes� �ç�n b�r temel oluşturması beklenmekted�r [147]. 

İnsan Proteome Projes�'n�n amacı, prote�nler� ant�kor bazlı tanımlamaya, ne kadar oranda eksprese olduğuna ve 

lokal�zasyonuna odaklanmaktır [148].

3.4.  İnsan Metabolom�k Projes�

İnsan Metabolom Projes�, �nsan vücudunda bulunan tüm metabol�tler� tanımlamaya ve sınıflandırmaya çalışmakta, 

�nsan �ç�n b�r metabol�t envanter�n� tamamlamayı, b�rçok farklı d�s�pl�nde metabol�zma araştırmasını kolaylaştırab�len 

kaynaklar üretmey� hedeflemekted�r. İnsan metabol�tler� �le genler, prote�nler ve dah�l oldukları yollaklar arasındak� bağlantı 

hakkında ayrıntılı b�lg� sağlar [95, 98].

3.5. İnsan Ep�genom Projes�

İnsan Ep�genom Projes� 1999'da kurulan �lk uluslararası ep�genom �le �lg�l� g�r�ş�md�r [149]. İnsan Ep�genom Projes�, 

sağlıklı �nsan doku ve hücre t�pler�nde met�lasyonun değ�şken poz�syonlarının tanımlanması ve sınıflandırılmasına dayanan 

�nsan DNA met�lasyon referans profiller� oluşturmak amacıyla planlanmıştır. İnsan Ep�genom Projes�, sanger d�z�l�me 

yöntem�n� kullanarak, 12 doku ve hücre t�p�nde üç �nsan kromozomu �ç�n yüksek çözünürlüklü DNA met�lasyon profil�n�n 

bel�rlenmes�ne öncülük etm�şt�r. D�ğer bulguların yanı sıra, DNA met�lasyonunun dokuya özgü olduğunu, evr�msel olarak 

korunan bölgelerde en sık değ�şt�r�len ve ontojenet�k olarak önceden düşünülenden daha stab�l olduğunu göster�ld� [150, 

151]. Bu başarıya dayanarak, d�z� tabanlı teknoloj� (MeDIP-ch�p) ve yen� nes�l d�z�leme kullanılarak 16 doku ve hücre t�p�nde 

genom çapında DNA met�lasyon profiller� bel�rlend� [152].

4. Sonuç

Om�k teknoloj�ler�ndek� gel�şmeler, b�yoloj�k moleküller�n düşük mal�yetl�, yüksek çıktılı anal�zler�n�n yapılmasına 

�mkan sunmuştur. Bu anal�z sonucu elde ed�len om�k ver�ler�, hastalıklarla �lg�l� b�rçok b�lg� vermekted�r. Om�k 

ver�tabanlarındak� yen� b�lg� haz�nes�, kanser �ç�n yen� terapöt�k ajanlar tasarlamak �ç�n sınırsız olanaklar sağlar. Ayrıca, bu 

ver�ler hastalık b�yo-bel�rteçler� olarak kullanılab�l�rl�kler�n�n yanı sıra, hasta ve kontrol grupları arasındak� farklılıkları ve 

hastalığın hang� b�yoloj�k yolakları etk�led�ğ�yle �lg�l� b�lg�ler� de vermekted�r. DNA ve özell�kle yen� nes�l d�z�leme 

teknoloj�ler�, kanser genomundak� her b�r değ�ş�m�n daha kapsamlı anal�z ed�lmes�ne �mkan sunar. RNA d�z�leme �se, gen 

ekspresyon profiller�n� anal�z etmek �ç�n güçlü b�r araçtır ve yen� �ntragen�k füzyon, somat�k nükleot�d mutasyonları, 

transkr�ptler�, alternat�f b�rleşme formları ve kodlayıcı olmayan RNA'ların keşfine katkı sağlar. Kanser genom profil�n�n 

bel�rlenmes�, farklı k�ş�selleşt�r�lm�ş tedav�de çok öneml� olan farklı moleküler alt t�pler�n saptanmasında potans�yel b�r role 

sah�pt�r. Mult�-om�k teknoloj�ler�, kanser araştırmada kl�n�k ver�ler�nde öneml� başarılar elde etmekted�r ve bundan dolayı 

bu araştırmalara hız katacaktır. Bu gel�şmeler, kanser hastalığı başta olmak üzere b�rçok hastalığın teşh�s ve tedav�s�nde 

başarının artmasına katkı sağlayacaktır.
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3.2. İnsan Transkr�ptom Projes�

2001 yılında �nsan genom projes�n�n yayınlanmasından kısa b�r süre sonra [141, 142], �nsan transkr�ptomunun sadece 

küçük b�r yüzdes�n�n açıkça prote�nlere çevr�ld�ğ�n� gösteren yen� b�r görüş ortaya çıkmıştır [143-145]. Genet�k kodun 

keşfed�lmes�nden bu yana, b�l�m adamları �nsan transkr�ptomunun tamamını çözmek �ç�n araştırmalar yapmaktadır. Sadece 

1980'lerde otomat�k DNA d�z�l�m�n�n ortaya çıkmasıyla, bu yönde gerçek �lerleme kayded�lm�şt�r. 

İnsan Transkr�ptomları Projes�, genom d�z�ler�n�n büyük ölçüde popülasyon çeş�tl�l�ğ� �le tanımlandığı ve d�z� 

varyasyonlarının sayısının sonlu olduğu İnsan Genom Projes�ne kıyasla daha büyük b�r projed�r. Ancak, transkr�ptomlar her 

b�rey ve hücre �ç�n oldukça değ�şkend�r ve genet�k, ep�genet�k ve çevresel faktörlerden etk�len�r. Tüm moleküler ver�ler� 

hücresel bağlamda entegre etmek �ç�n ortak b�r b�lg� platformuna sah�p olmak şarttır. Tutarlı transkr�ptomlar üretmek �ç�n 

standart b�r protokole sah�p olmak aynı derecede öneml�d�r. Bununla b�rl�kte, mutlaka açık uçlu b�r proje değ�ld�r [146]. 

3.3. İnsan Proteom Projes�

İnsan Genom Projes�n�n başarısı, �nsan vücudunda yaklaşık olarak 230 hücre t�p�nden herhang� b�r�nde potans�yel 

olarak eksprese ed�len tüm prote�n kümes�n� kodlayan genler�n b�r planını sağlamasıdır. Günümüzde İnsan Genom Projes� 

sayes�nde 20,300 prote�n kodlayan �nsan gen�n�n yaklaşık üçte �k�s� hakkında b�lg�ye sah�b�y�z.

İnsan Proteome Projes�, mevcut veya gel�şen yen� tekn�kler� kullanarak tüm �nsan proteomunu s�stemat�k olarak 

har�talamak �ç�n planlanmıştır. Bu projen�n tamamlanması, �nsan b�yoloj�s�n�n hücresel düzeyde anlaşılmasını gel�şt�recek 

ve tanısal, prognost�k, terapöt�k ve tıbb� tedav� uygulamaların gel�şt�r�lmes� �ç�n b�r temel oluşturması beklenmekted�r [147]. 

İnsan Proteome Projes�'n�n amacı, prote�nler� ant�kor bazlı tanımlamaya, ne kadar oranda eksprese olduğuna ve 

lokal�zasyonuna odaklanmaktır [148].

3.4.  İnsan Metabolom�k Projes�

İnsan Metabolom Projes�, �nsan vücudunda bulunan tüm metabol�tler� tanımlamaya ve sınıflandırmaya çalışmakta, 

�nsan �ç�n b�r metabol�t envanter�n� tamamlamayı, b�rçok farklı d�s�pl�nde metabol�zma araştırmasını kolaylaştırab�len 

kaynaklar üretmey� hedeflemekted�r. İnsan metabol�tler� �le genler, prote�nler ve dah�l oldukları yollaklar arasındak� bağlantı 

hakkında ayrıntılı b�lg� sağlar [95, 98].

3.5. İnsan Ep�genom Projes�

İnsan Ep�genom Projes� 1999'da kurulan �lk uluslararası ep�genom �le �lg�l� g�r�ş�md�r [149]. İnsan Ep�genom Projes�, 

sağlıklı �nsan doku ve hücre t�pler�nde met�lasyonun değ�şken poz�syonlarının tanımlanması ve sınıflandırılmasına dayanan 

�nsan DNA met�lasyon referans profiller� oluşturmak amacıyla planlanmıştır. İnsan Ep�genom Projes�, sanger d�z�l�me 

yöntem�n� kullanarak, 12 doku ve hücre t�p�nde üç �nsan kromozomu �ç�n yüksek çözünürlüklü DNA met�lasyon profil�n�n 

bel�rlenmes�ne öncülük etm�şt�r. D�ğer bulguların yanı sıra, DNA met�lasyonunun dokuya özgü olduğunu, evr�msel olarak 

korunan bölgelerde en sık değ�şt�r�len ve ontojenet�k olarak önceden düşünülenden daha stab�l olduğunu göster�ld� [150, 

151]. Bu başarıya dayanarak, d�z� tabanlı teknoloj� (MeDIP-ch�p) ve yen� nes�l d�z�leme kullanılarak 16 doku ve hücre t�p�nde 

genom çapında DNA met�lasyon profiller� bel�rlend� [152].

4. Sonuç

Om�k teknoloj�ler�ndek� gel�şmeler, b�yoloj�k moleküller�n düşük mal�yetl�, yüksek çıktılı anal�zler�n�n yapılmasına 

�mkan sunmuştur. Bu anal�z sonucu elde ed�len om�k ver�ler�, hastalıklarla �lg�l� b�rçok b�lg� vermekted�r. Om�k 

ver�tabanlarındak� yen� b�lg� haz�nes�, kanser �ç�n yen� terapöt�k ajanlar tasarlamak �ç�n sınırsız olanaklar sağlar. Ayrıca, bu 

ver�ler hastalık b�yo-bel�rteçler� olarak kullanılab�l�rl�kler�n�n yanı sıra, hasta ve kontrol grupları arasındak� farklılıkları ve 

hastalığın hang� b�yoloj�k yolakları etk�led�ğ�yle �lg�l� b�lg�ler� de vermekted�r. DNA ve özell�kle yen� nes�l d�z�leme 

teknoloj�ler�, kanser genomundak� her b�r değ�ş�m�n daha kapsamlı anal�z ed�lmes�ne �mkan sunar. RNA d�z�leme �se, gen 

ekspresyon profiller�n� anal�z etmek �ç�n güçlü b�r araçtır ve yen� �ntragen�k füzyon, somat�k nükleot�d mutasyonları, 

transkr�ptler�, alternat�f b�rleşme formları ve kodlayıcı olmayan RNA'ların keşfine katkı sağlar. Kanser genom profil�n�n 

bel�rlenmes�, farklı k�ş�selleşt�r�lm�ş tedav�de çok öneml� olan farklı moleküler alt t�pler�n saptanmasında potans�yel b�r role 

sah�pt�r. Mult�-om�k teknoloj�ler�, kanser araştırmada kl�n�k ver�ler�nde öneml� başarılar elde etmekted�r ve bundan dolayı 

bu araştırmalara hız katacaktır. Bu gel�şmeler, kanser hastalığı başta olmak üzere b�rçok hastalığın teşh�s ve tedav�s�nde 

başarının artmasına katkı sağlayacaktır.
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ÖZET

Kanserde proteom�k ve metabolom�k teknoloj�ler�n�n kullanılması �le prote�n ekspresyonu ve metabolom profil� 

hakkında elde ed�len b�lg�ler tanı ve prognozun önceden tahm�n ed�lmes�nde kullanılacak b�yobel�rteçler�n bulunmasına 

olanak sağlamaktadır. Proteom�k ve metabolom�k anal�zlerde Isotope-coded a��n�ty tag (ICAT), Stable �sotope label�ng 

w�th am�no ac�ds �n cell culture (SILAC), Isobar�c tag for relat�ve and absolute quant�tat�on (�TRAQ), İk� yönlü pol�akr�lam�d jel 

elektroforez� (2D-PAGE) ve kromotografik tekn�kler �le eşlen�k kütle spektrometres� g�b� çok farklı teknoloj�ler 

kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar özell�kle prostat, meme ve akc�ğer kanserler� olmak üzere b�rçok kanser 

türü �le �lg�l� yen� ve çok değerl� b�lg�ler ed�nmem�z� sağlamıştır. İlerleyen yıllarda anal�t�k ve b�yo�nformat�k teknoloj�ler�n 

gel�şmes�yle bu teknoloj�ler rut�n kl�n�k kullanımın h�zmet�ne de g�recekt�r. 

Anahtar kel�meler: Kanser; Metabolom�k; Proteom�k

ABSTRACT

Mon�tor�ng the prote�n express�on and metabolom profile o�ers opportun�t�es to d�scover potent�ally new b�omarkers 

for the early detect�on of prognos�s and d�agnos�s of cancer. D��erent proteom�c and metabolom�c technolog�es tools such 

as Isotope-coded a��n�ty tag, Stable �sotope label�ng w�th am�no ac�ds �n cell culture, Isobar�c tag for relat�ve and absolute 

quant�tat�on, 2D-PAGE and chromotography coupled mass spectrometry have been used for the analys�s of b�olog�cal 

samples. Recent stud�es have prov�ded new and �nvaluable �nformat�on about many types of cancers, espec�ally prostate, 

breast and lung cancers. In the follow�ng years, w�th the development of analyt�cal and b�o�nformat�cs technolog�es, these 

technolog�es w�ll also serve the rout�ne cl�n�cal use.

Keywords: Cancer; Metabolom�c; Proteom�c

1. G�r�ş

Canlılığın en öneml� göstergeler�nden b�r� d�nam�k b�r dengeye sah�p olmasıdır. Organ�zmalarda farmakoterap�, 

beslenme, çevresel ve genet�k faktörlere bağlı zamanla çeş�tl� değ�ş�kl�kler görülür. Bu değ�ş�kl�kler hastalıkların ortaya 

çıkmasına veya b�yoloj�k s�stemdek� (hücre, doku ve organ) dengen�n bozulmasına neden olmaktadır [1]. Oldukça karmaşık 

b�r yapıya sah�p olan b�yoloj�k s�stem�n �ncelemes�nde s�stemler b�yoloj�s� (s�steom�k) den�len yen� b�r yaklaşım ortaya 

çıkmıştır. S�steom�k b�yoloj�k s�stemde meydana gelen yapısal ve �şlevsel değ�ş�kl�kler�n etk�ler�n� �nceler [2]. S�steom�k 

ter�m�; genom�k, transkr�ptom�k, proteom�k, l�p�dom�k, fluksom�k, glukom�k ve metabolom�k ter�mler�n�n tamamını 

kapsamaktadır (Şek�l-1).
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ÖZET

Kanserde proteom�k ve metabolom�k teknoloj�ler�n�n kullanılması �le prote�n ekspresyonu ve metabolom profil� 

hakkında elde ed�len b�lg�ler tanı ve prognozun önceden tahm�n ed�lmes�nde kullanılacak b�yobel�rteçler�n bulunmasına 

olanak sağlamaktadır. Proteom�k ve metabolom�k anal�zlerde Isotope-coded a��n�ty tag (ICAT), Stable �sotope label�ng 

w�th am�no ac�ds �n cell culture (SILAC), Isobar�c tag for relat�ve and absolute quant�tat�on (�TRAQ), İk� yönlü pol�akr�lam�d jel 

elektroforez� (2D-PAGE) ve kromotografik tekn�kler �le eşlen�k kütle spektrometres� g�b� çok farklı teknoloj�ler 

kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar özell�kle prostat, meme ve akc�ğer kanserler� olmak üzere b�rçok kanser 

türü �le �lg�l� yen� ve çok değerl� b�lg�ler ed�nmem�z� sağlamıştır. İlerleyen yıllarda anal�t�k ve b�yo�nformat�k teknoloj�ler�n 

gel�şmes�yle bu teknoloj�ler rut�n kl�n�k kullanımın h�zmet�ne de g�recekt�r. 

Anahtar kel�meler: Kanser; Metabolom�k; Proteom�k

ABSTRACT

Mon�tor�ng the prote�n express�on and metabolom profile o�ers opportun�t�es to d�scover potent�ally new b�omarkers 

for the early detect�on of prognos�s and d�agnos�s of cancer. D��erent proteom�c and metabolom�c technolog�es tools such 

as Isotope-coded a��n�ty tag, Stable �sotope label�ng w�th am�no ac�ds �n cell culture, Isobar�c tag for relat�ve and absolute 

quant�tat�on, 2D-PAGE and chromotography coupled mass spectrometry have been used for the analys�s of b�olog�cal 

samples. Recent stud�es have prov�ded new and �nvaluable �nformat�on about many types of cancers, espec�ally prostate, 

breast and lung cancers. In the follow�ng years, w�th the development of analyt�cal and b�o�nformat�cs technolog�es, these 

technolog�es w�ll also serve the rout�ne cl�n�cal use.

Keywords: Cancer; Metabolom�c; Proteom�c

1. G�r�ş

Canlılığın en öneml� göstergeler�nden b�r� d�nam�k b�r dengeye sah�p olmasıdır. Organ�zmalarda farmakoterap�, 

beslenme, çevresel ve genet�k faktörlere bağlı zamanla çeş�tl� değ�ş�kl�kler görülür. Bu değ�ş�kl�kler hastalıkların ortaya 

çıkmasına veya b�yoloj�k s�stemdek� (hücre, doku ve organ) dengen�n bozulmasına neden olmaktadır [1]. Oldukça karmaşık 

b�r yapıya sah�p olan b�yoloj�k s�stem�n �ncelemes�nde s�stemler b�yoloj�s� (s�steom�k) den�len yen� b�r yaklaşım ortaya 

çıkmıştır. S�steom�k b�yoloj�k s�stemde meydana gelen yapısal ve �şlevsel değ�ş�kl�kler�n etk�ler�n� �nceler [2]. S�steom�k 

ter�m�; genom�k, transkr�ptom�k, proteom�k, l�p�dom�k, fluksom�k, glukom�k ve metabolom�k ter�mler�n�n tamamını 

kapsamaktadır (Şek�l-1).
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2. Proteom�k

Prote�n Yunanca kökenl� b�r ter�md�r ve b�r�nc�l-başlıca anlamlarına gelmekted�r. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 

son derece öneml� fonks�yonlara sah�p olan prote�nler kompleks am�noas�t pol�merler�d�r ve b�r�nc�l, �k�nc�, üçüncül ve 

dördüncü olmak üzere 4 farklı yapısal organ�zasyona sah�pt�r. Prote�nler farklı koşullara karşı üret�lmekted�r. Büyüme ve 

gel�şme sürec�ndek� b�r hücre veya dokudan salgılanan prote�n profil� durağan süreçtek� hücreye göre farklılık göster�r. 

Prote�nler katal�t�k, yapısal, kontrakt�l, taşıyıcı, düzenley�c�, genet�k ve koruyucu olarak gruplandırılab�l�rler [3].

Proteom�k; hücre veya dokularda üret�lm�ş olan prote�nler�n tanımlandığı, m�ktarlarının bel�rlend�ğ� ve d�ğer yapılarla 

�l�şk�s�n�n araştırıldığı teknoloj�ler�n bütünü olarak tanımlanmaktadır [4,5]. Genom sekans projes� b�r �nsanda yaklaşık 

30.000 gen olduğunu ve bu genler�n kodladığı yaklaşık 500.000 prote�n olduğunu bel�rtmekted�r [6]. Proteom�k anal�zler� 

hücre ve dokulardak� bazı fizyoloj�k süreçler�n anlaşılab�lmes�, hastalıkların tanı, teşh�s ve tedav�s�nde kullanılab�lecek 

b�yobel�rteçler�n bulunması ve tedav�de hedef olarak kullanılab�lecek moleküler b�r yapının tesp�t ed�lmes� amacıyla 

kullanılmaktadır [7]. Mesajcı r�bonükle�k as�t m(RNA) ekspresyonu �le prote�n düzey� arasında zayıf korelasyon olması, bazı 

m(RNA)’ların prote�n sentez� �ç�n gereken kodları taşımaması, postranslasyonel mod�fikasyonların prote�nler�n 

fonks�yonlarında öneml� değ�ş�mlere neden olması ve bu mod�fikasyonların genet�k anal�zlerle tesp�t ed�lememes� g�b� 

nedenler proteom�k teknoloj�s�ne �ht�yaç duyulmasına neden olmuştur [4].

2.1. Proteom�k Anal�zlerde Kullanılan Anal�t�k Yöntemler 

Proteom�k anal�zlerde kullanılan yöntemler aşağıdak� g�b� özetleneb�l�r [5].

• Saflaştırma; Kromatografik tekn�kler

• Anal�z; Enz�mle �şaretl� �mmunsorbent yöntem� (ELISA), western blot, prote�n m�kroarray

• Karakter�zasyon; Jel tabanlı yöntemler ve kütle spektrometres�

• Sekans anal�z�; Edman sekans yöntem�

• Kant�tasyon; Isotope-coded a��n�ty tag (ICAT), Stable �sotope label�ng w�th am�no ac�ds �n cell culture (SILAC), 

Isobar�c tag for relat�ve and absolute quant�tat�on (�TRAQ)

• Yapısal anal�z; X-ray kr�stallografi, Nükleer Manyet�k Rezonans (NMR) spektroskop�

2.1.1. Kromotografik Tekn�kler: Prote�nler�n yük ve molekül ağırlıklarındak� farklılıklardan faydalanarak onların 

saflaştırılmasını sağlayan yöntemlerd�r. Bu amaçla en yaygın kullanılan yöntemler; �yon değ�ş�m kromotografis�, s�ze 

exclus�on kromotografis� ve a��n�te kromotografis�d�r [8]. 

2.1.2. Edman Sekans Anal�z�: Pehr Edman tarafından gel�şt�r�len b�r yöntemd�r. Yöntem�n prens�b� pol�pept�d 

z�nc�r�ndek� N term�nal am�noas�t kalıntısının bel�rlenmes� esasına dayanmaktadır [5].

2.1.3. ICAT: İzotop �şaretl� yapılar kullanarak kütle spektrometres� vasıtasıyla prote�nler�n kant�tasyonunu sağlayan b�r 

yöntemd�r [9]. 

2.1.4. SILAC: Hücre kültürlerler�ndek� tüm proteomların tesp�t ed�lmes�n� sağlayan kütle spektrometre tabanlı b�r 

yöntemd�r [10]. 

2.1.5. �TRAQ: Prote�ndek� yan z�nc�r ve N-term�nal bölgedek� am�n gruplarının �şaretlenmes�, sıvı kromotografi �le 

parçalanması ve kütle spektrometres� �le kant�tasyonunun yapılması esasına dayanmaktadır [11]. 

2.1.6. X-ray Kr�stallografi: Daha çok prote�nler�n üç boyutlu yapılarının ortaya çıkarılması �ç�n kullanılan b�r 

yöntemd�r. Saflaştırılmış ve kr�stal�ze ed�lm�ş örnekler X ışınlarına maruz bırakılır ve ışık dağılımına göre prote�nler�n üç 

boyutlu yapıları hakkında b�lg� ed�n�l�r [12]. 

2.1.7. NMR: NMR teknoloj�s�nde molekülün çek�rdeğ�ndek� manyet�k rezonans tesp�t ed�lmekted�r. Prote�nler�n 

moleküler yapısı �le b�lg� ed�nmem�z� sağlar [13].

2.1.8. İk� Yönlü Pol�akr�lam�d Jel Elektroforez� (2D-PAGE): Proteom�k anal�zler�nde en sık kullanılan yöntemlerden 

b�r�d�r. Prote�nler�n kütle ve yükler�ne göre ayırt ed�lmeler� prens�b�ne dayanmaktadır. Denatürasyona uğratılan örnekler 

�zoelektr�k noktalarına ve molekül ağırlıklarına göre ayrılırlar. Jel matr�ks üzer�nde boyanan prote�nler kes�l�r ve fragment-

ler�ne ayrılır. Bu prote�nler daha sonra kütle spektrometres�nde (KS) anal�z ed�l�r. Posttranslasyonel mod�fikasyonların ve 

mutant prote�nler�n karakter�zasyonu �le metabol�k yolakların değerlend�r�lmes�nde kullanılmaktadır [5,14]. 

2.1.9. Kütle Spektrometres� (KS): KS kütle yük oranlarının bel�rlenmes� esasına dayanarak prote�nler�n tanımlanma-

sına yardımcı olur. Anal�zlerde matr�x-ass�sted laser desorpt�on �on�zat�on (MALDI), surface enhanced laser desorpt�on/ 

Ion�zat�on (SELDI) ve electrospray �on�zat�on (ESI) g�b� farklı �yon�zasyon tekn�kler� kullanılab�l�r [15,16]. 

2.1.10. Prote�n Array: Prote�n ç�p teknoloj�s� olarak da b�l�nmekted�r. Çok küçük örnek hac�mler�nde çok fazla sayıda 

prote�n�n tanımlanmasını sağlar. Prote�n array anal�zler� anal�t�k prote�n m�kroarray, fonks�yonel prote�n m�kroarray, ters faz 

prote�n m�kroarray olmak üzere üç farklı gruba ayrılmaktadır. Anal�t�k m�kroarray yöntem�nde, ant�korla yakalanan 

prote�nler�n �şaretlenerek tesp�t ed�lmes� esasına dayanmaktadır. Bu yöntem prote�nler�n ekspresyon düzeyler�n�n ve 

bağlanma a��n�teler�n�n tesp�t ed�lmes� amacıyla kullanılmaktadır. Fonks�yonel m�kroarray yöntem� �se prote�nler� 

saflaştırılarak prote�n-DNA, prote�n-RNA, prote�n-prote�n, prote�n-�laç g�b� etk�leş�mler�n ortaya konmasına yardımcı 

olur. Ters faz m�kroarray �se prote�nler�n fonks�yonlarındak� olası değ�ş�m�n tesp�t ed�lmes�ne yardımcı olmaktadır [5]. 

2.2. Proteom�k T�pler�:

2.2.1. Ekspresyon Proteom�k: Hasta ve kontrol grubu g�b� �k� farklı durumda sentezlenen prote�nler�n kal�tat�f ve 

kant�tat�f olarak karşılaştırılması şekl�nde yapılan çalışmalardır. Bu anal�zlerde genell�kle 2D PAGE ve kütle spektrometres� 

kullanılmaktadır. Bu çalışmalar hastalıkların oluşum mekan�zmaları hakkında öneml� b�lg�ler ed�nmem�z� sağlayab�l�r [14].

2.2.2. Yapısal Proteom�k: Prote�nler�n üç boyutlu şek�ller� ve yapısal özell�kler�n� �nceler. Ayrıca bazı organellere a�t 

prote�nler �ncelenerek organeller�n ve hücreler�n prote�n har�tası çıkarılab�l�r. Bu anal�zlerde X-ray kr�stallografi ve nükleer 

manyet�k rezonans spektroskop� g�b� yöntemler kullanılmaktadır [14,17].

2.2.3. Fonks�yonel Proteom�k: Prote�n s�nyal yolağı, hastalıkların oluşum mekan�zmaları ve prote�n �laç etk�leş�mler� 

hakkında b�lg� ver�r [17]. 

2.3. Proteom�k ve Kanser

Proteom�k çalışmalarında b�yoloj�k sıvılarda, organellerde, hücrelerde ve organlarda sentezlenen prote�nler�n profil� 

ortaya konmaktadır. Kanser hastalarından elde ed�len örneklerde yapılan proteom�k anal�z� �le tümör patogenez�n�n 

anlaşılması, hastalığın tak�b� ve yen� tedav� yöntemler�n�n gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� yen� b�lg�ler elde ed�lmekted�r. Kanser 

oluşumunda mutasyon, varyasyon ve kromozom anormall�kler� g�b� genet�k faktörler rol oynamaktadır. Kanser hücreler�nde 

proteom varyasyonlarına neden olan mekan�zmalardan b�r� Anöplo�d�’d�r. Anöplo�d�, hücre bölünmes� sırasında, 

kromozomların ayrılmasında meydana gelen hatalar neden�yle normal kromozom set�nde b�r ya da b�rkaç kromozomun 

eks�lmes� veya artması durumu olarak tanımlanmaktadır. Anöplo�d hücrelerde prote�n sentez�nde ve katlanmasındak� 

anormall�kler neden�yle hücreler�n proteotoks�k etk�ye maruz kaldığı bel�rt�lm�şt�r [18,19]. Ayrıca mutasyonlara bağlı 

prote�nler�n stab�l�teler�n�n, fonks�yonel gruplarının, prote�n-prote�n etk�leş�mler�n�n değ�şt�ğ� ve bu değ�ş�kl�kler�n sağlıklı 

ve kanser hücres� arasındak� proteom profil�nde meydana gelen farklılıklara neden olduğu bel�rt�lmekted�r [19].

Sol�d tümörlerde oks�jen tüket�m� ve üret�m� arasındak� dengede öneml� değ�ş�kl�kler görülmekted�r. Kanserl� dokuları 

çevreleyen damarlarda yapısal ve fonks�yonel anormall�kler�n olması bu dokulardak� oks�jen ve d�ğer beslenme 

faktörler�n�n düzey�n� etk�leyerek tümör h�poks�s�ne neden olmaktadır. Tümör h�poks�s� kanser hücreler�ndek� proteom 

profil� üzer�ne de olumsuz etk�lere sah�pt�r. Son yıllarda yapılan çalışmalarda h�poks�n�n postranslasyonel ve posttranskr�p-

s�yonel değ�ş�klere neden olarak proteom profil�nde değ�ş�kl�ğe neden olduğu b�ld�r�lm�şt�r [20].

Kanser oluşumunda etk�l� faktörlerden b�r�s� de serbest rad�kal metabol�zmasındak� dengen�n bozulmasıdır. Kanser 

hücreler�nde reakt�f oks�jen türler�n�n düzey� normal hücrelere göre daha fazladır. Artan reakt�f oks�jen türler�n�n başta 

ant�oks�dan s�stemde görevl� prote�nler olmak üzere hücre proteom profil�nde değ�ş�kl�ğe neden olduğu bel�rt�lmekted�r 

[21]. 
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2. Proteom�k

Prote�n Yunanca kökenl� b�r ter�md�r ve b�r�nc�l-başlıca anlamlarına gelmekted�r. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 

son derece öneml� fonks�yonlara sah�p olan prote�nler kompleks am�noas�t pol�merler�d�r ve b�r�nc�l, �k�nc�, üçüncül ve 

dördüncü olmak üzere 4 farklı yapısal organ�zasyona sah�pt�r. Prote�nler farklı koşullara karşı üret�lmekted�r. Büyüme ve 

gel�şme sürec�ndek� b�r hücre veya dokudan salgılanan prote�n profil� durağan süreçtek� hücreye göre farklılık göster�r. 

Prote�nler katal�t�k, yapısal, kontrakt�l, taşıyıcı, düzenley�c�, genet�k ve koruyucu olarak gruplandırılab�l�rler [3].

Proteom�k; hücre veya dokularda üret�lm�ş olan prote�nler�n tanımlandığı, m�ktarlarının bel�rlend�ğ� ve d�ğer yapılarla 

�l�şk�s�n�n araştırıldığı teknoloj�ler�n bütünü olarak tanımlanmaktadır [4,5]. Genom sekans projes� b�r �nsanda yaklaşık 

30.000 gen olduğunu ve bu genler�n kodladığı yaklaşık 500.000 prote�n olduğunu bel�rtmekted�r [6]. Proteom�k anal�zler� 

hücre ve dokulardak� bazı fizyoloj�k süreçler�n anlaşılab�lmes�, hastalıkların tanı, teşh�s ve tedav�s�nde kullanılab�lecek 

b�yobel�rteçler�n bulunması ve tedav�de hedef olarak kullanılab�lecek moleküler b�r yapının tesp�t ed�lmes� amacıyla 

kullanılmaktadır [7]. Mesajcı r�bonükle�k as�t m(RNA) ekspresyonu �le prote�n düzey� arasında zayıf korelasyon olması, bazı 

m(RNA)’ların prote�n sentez� �ç�n gereken kodları taşımaması, postranslasyonel mod�fikasyonların prote�nler�n 

fonks�yonlarında öneml� değ�ş�mlere neden olması ve bu mod�fikasyonların genet�k anal�zlerle tesp�t ed�lememes� g�b� 

nedenler proteom�k teknoloj�s�ne �ht�yaç duyulmasına neden olmuştur [4].

2.1. Proteom�k Anal�zlerde Kullanılan Anal�t�k Yöntemler 

Proteom�k anal�zlerde kullanılan yöntemler aşağıdak� g�b� özetleneb�l�r [5].

• Saflaştırma; Kromatografik tekn�kler

• Anal�z; Enz�mle �şaretl� �mmunsorbent yöntem� (ELISA), western blot, prote�n m�kroarray

• Karakter�zasyon; Jel tabanlı yöntemler ve kütle spektrometres�

• Sekans anal�z�; Edman sekans yöntem�

• Kant�tasyon; Isotope-coded a��n�ty tag (ICAT), Stable �sotope label�ng w�th am�no ac�ds �n cell culture (SILAC), 

Isobar�c tag for relat�ve and absolute quant�tat�on (�TRAQ)

• Yapısal anal�z; X-ray kr�stallografi, Nükleer Manyet�k Rezonans (NMR) spektroskop�

2.1.1. Kromotografik Tekn�kler: Prote�nler�n yük ve molekül ağırlıklarındak� farklılıklardan faydalanarak onların 

saflaştırılmasını sağlayan yöntemlerd�r. Bu amaçla en yaygın kullanılan yöntemler; �yon değ�ş�m kromotografis�, s�ze 

exclus�on kromotografis� ve a��n�te kromotografis�d�r [8]. 

2.1.2. Edman Sekans Anal�z�: Pehr Edman tarafından gel�şt�r�len b�r yöntemd�r. Yöntem�n prens�b� pol�pept�d 

z�nc�r�ndek� N term�nal am�noas�t kalıntısının bel�rlenmes� esasına dayanmaktadır [5].

2.1.3. ICAT: İzotop �şaretl� yapılar kullanarak kütle spektrometres� vasıtasıyla prote�nler�n kant�tasyonunu sağlayan b�r 

yöntemd�r [9]. 

2.1.4. SILAC: Hücre kültürlerler�ndek� tüm proteomların tesp�t ed�lmes�n� sağlayan kütle spektrometre tabanlı b�r 

yöntemd�r [10]. 

2.1.5. �TRAQ: Prote�ndek� yan z�nc�r ve N-term�nal bölgedek� am�n gruplarının �şaretlenmes�, sıvı kromotografi �le 

parçalanması ve kütle spektrometres� �le kant�tasyonunun yapılması esasına dayanmaktadır [11]. 

2.1.6. X-ray Kr�stallografi: Daha çok prote�nler�n üç boyutlu yapılarının ortaya çıkarılması �ç�n kullanılan b�r 

yöntemd�r. Saflaştırılmış ve kr�stal�ze ed�lm�ş örnekler X ışınlarına maruz bırakılır ve ışık dağılımına göre prote�nler�n üç 

boyutlu yapıları hakkında b�lg� ed�n�l�r [12]. 

2.1.7. NMR: NMR teknoloj�s�nde molekülün çek�rdeğ�ndek� manyet�k rezonans tesp�t ed�lmekted�r. Prote�nler�n 

moleküler yapısı �le b�lg� ed�nmem�z� sağlar [13].

2.1.8. İk� Yönlü Pol�akr�lam�d Jel Elektroforez� (2D-PAGE): Proteom�k anal�zler�nde en sık kullanılan yöntemlerden 

b�r�d�r. Prote�nler�n kütle ve yükler�ne göre ayırt ed�lmeler� prens�b�ne dayanmaktadır. Denatürasyona uğratılan örnekler 

�zoelektr�k noktalarına ve molekül ağırlıklarına göre ayrılırlar. Jel matr�ks üzer�nde boyanan prote�nler kes�l�r ve fragment-

ler�ne ayrılır. Bu prote�nler daha sonra kütle spektrometres�nde (KS) anal�z ed�l�r. Posttranslasyonel mod�fikasyonların ve 

mutant prote�nler�n karakter�zasyonu �le metabol�k yolakların değerlend�r�lmes�nde kullanılmaktadır [5,14]. 

2.1.9. Kütle Spektrometres� (KS): KS kütle yük oranlarının bel�rlenmes� esasına dayanarak prote�nler�n tanımlanma-

sına yardımcı olur. Anal�zlerde matr�x-ass�sted laser desorpt�on �on�zat�on (MALDI), surface enhanced laser desorpt�on/ 

Ion�zat�on (SELDI) ve electrospray �on�zat�on (ESI) g�b� farklı �yon�zasyon tekn�kler� kullanılab�l�r [15,16]. 

2.1.10. Prote�n Array: Prote�n ç�p teknoloj�s� olarak da b�l�nmekted�r. Çok küçük örnek hac�mler�nde çok fazla sayıda 

prote�n�n tanımlanmasını sağlar. Prote�n array anal�zler� anal�t�k prote�n m�kroarray, fonks�yonel prote�n m�kroarray, ters faz 

prote�n m�kroarray olmak üzere üç farklı gruba ayrılmaktadır. Anal�t�k m�kroarray yöntem�nde, ant�korla yakalanan 

prote�nler�n �şaretlenerek tesp�t ed�lmes� esasına dayanmaktadır. Bu yöntem prote�nler�n ekspresyon düzeyler�n�n ve 

bağlanma a��n�teler�n�n tesp�t ed�lmes� amacıyla kullanılmaktadır. Fonks�yonel m�kroarray yöntem� �se prote�nler� 

saflaştırılarak prote�n-DNA, prote�n-RNA, prote�n-prote�n, prote�n-�laç g�b� etk�leş�mler�n ortaya konmasına yardımcı 

olur. Ters faz m�kroarray �se prote�nler�n fonks�yonlarındak� olası değ�ş�m�n tesp�t ed�lmes�ne yardımcı olmaktadır [5]. 

2.2. Proteom�k T�pler�:

2.2.1. Ekspresyon Proteom�k: Hasta ve kontrol grubu g�b� �k� farklı durumda sentezlenen prote�nler�n kal�tat�f ve 

kant�tat�f olarak karşılaştırılması şekl�nde yapılan çalışmalardır. Bu anal�zlerde genell�kle 2D PAGE ve kütle spektrometres� 

kullanılmaktadır. Bu çalışmalar hastalıkların oluşum mekan�zmaları hakkında öneml� b�lg�ler ed�nmem�z� sağlayab�l�r [14].

2.2.2. Yapısal Proteom�k: Prote�nler�n üç boyutlu şek�ller� ve yapısal özell�kler�n� �nceler. Ayrıca bazı organellere a�t 

prote�nler �ncelenerek organeller�n ve hücreler�n prote�n har�tası çıkarılab�l�r. Bu anal�zlerde X-ray kr�stallografi ve nükleer 

manyet�k rezonans spektroskop� g�b� yöntemler kullanılmaktadır [14,17].

2.2.3. Fonks�yonel Proteom�k: Prote�n s�nyal yolağı, hastalıkların oluşum mekan�zmaları ve prote�n �laç etk�leş�mler� 

hakkında b�lg� ver�r [17]. 

2.3. Proteom�k ve Kanser

Proteom�k çalışmalarında b�yoloj�k sıvılarda, organellerde, hücrelerde ve organlarda sentezlenen prote�nler�n profil� 

ortaya konmaktadır. Kanser hastalarından elde ed�len örneklerde yapılan proteom�k anal�z� �le tümör patogenez�n�n 

anlaşılması, hastalığın tak�b� ve yen� tedav� yöntemler�n�n gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� yen� b�lg�ler elde ed�lmekted�r. Kanser 

oluşumunda mutasyon, varyasyon ve kromozom anormall�kler� g�b� genet�k faktörler rol oynamaktadır. Kanser hücreler�nde 

proteom varyasyonlarına neden olan mekan�zmalardan b�r� Anöplo�d�’d�r. Anöplo�d�, hücre bölünmes� sırasında, 

kromozomların ayrılmasında meydana gelen hatalar neden�yle normal kromozom set�nde b�r ya da b�rkaç kromozomun 

eks�lmes� veya artması durumu olarak tanımlanmaktadır. Anöplo�d hücrelerde prote�n sentez�nde ve katlanmasındak� 

anormall�kler neden�yle hücreler�n proteotoks�k etk�ye maruz kaldığı bel�rt�lm�şt�r [18,19]. Ayrıca mutasyonlara bağlı 

prote�nler�n stab�l�teler�n�n, fonks�yonel gruplarının, prote�n-prote�n etk�leş�mler�n�n değ�şt�ğ� ve bu değ�ş�kl�kler�n sağlıklı 

ve kanser hücres� arasındak� proteom profil�nde meydana gelen farklılıklara neden olduğu bel�rt�lmekted�r [19].

Sol�d tümörlerde oks�jen tüket�m� ve üret�m� arasındak� dengede öneml� değ�ş�kl�kler görülmekted�r. Kanserl� dokuları 

çevreleyen damarlarda yapısal ve fonks�yonel anormall�kler�n olması bu dokulardak� oks�jen ve d�ğer beslenme 

faktörler�n�n düzey�n� etk�leyerek tümör h�poks�s�ne neden olmaktadır. Tümör h�poks�s� kanser hücreler�ndek� proteom 

profil� üzer�ne de olumsuz etk�lere sah�pt�r. Son yıllarda yapılan çalışmalarda h�poks�n�n postranslasyonel ve posttranskr�p-

s�yonel değ�ş�klere neden olarak proteom profil�nde değ�ş�kl�ğe neden olduğu b�ld�r�lm�şt�r [20].

Kanser oluşumunda etk�l� faktörlerden b�r�s� de serbest rad�kal metabol�zmasındak� dengen�n bozulmasıdır. Kanser 

hücreler�nde reakt�f oks�jen türler�n�n düzey� normal hücrelere göre daha fazladır. Artan reakt�f oks�jen türler�n�n başta 

ant�oks�dan s�stemde görevl� prote�nler olmak üzere hücre proteom profil�nde değ�ş�kl�ğe neden olduğu bel�rt�lmekted�r 

[21]. 



2.3.1. Kanserde Proteom�k Anal�zler�n Kullanımı

Proteom�k teknoloj�ler�n�n kullanıldığı alanlardan b�r�de onkoloj�d�r. Proteom�k teknoloj�ler�n�n kullanılmaya 

başlanmasıyla b�rl�kte kanser hücreler�ndek� prote�n profil� ve bu prote�nler�n b�rb�rler�yle olan �l�şk�s�n�n �ncelend�ğ� 

onkoproteom�k adı ver�len yen� b�r dal ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalarda; hücresel prote�n ekspresyonundak� değ�ş�kl�k, 

prote�n-prote�n etk�leş�mler�, transkr�ps�yonel ve posttranslasyonel değ�ş�kl�kler �ncelenmekted�r. Onkoproteom�k, 

kanser�n patogenez�n�n anlaşılması, tanı ve tedav�s�n�n tak�b�nde yen� b�yobel�rteçler�n keşfed�lmes�n� sağlamaktadır. 

Onkoproteom�kten elde ed�len ver�ler bugün sadece b�l�msel amaçla kullanılmaktadır, ancak �lerleyen yıllarda bu 

teknoloj�n�n rut�n kl�n�k kullanıma g�receğ� de bel�rt�lmekted�r. Bunların yanı sıra hastalardan elde ed�lecek proteom�k anal�z 

ver�ler�n�n tedav�de kullanılacak �laç veya �laç komb�nasyonlarının bel�rlenmes�nde, �laca bağlı toks�kasyonların 

önlenmes�nde ve �laca karşı d�rençler�n tesp�t ed�lmes�ne de katkı sağlayacağı düşünülmekted�r [22].

Kanserde b�yobel�rteç bulmak amacıyla ant�kor m�kroarray, Aptamer tabanlı teknoloj�ler, CellCarta®, serum nük-

leozom araştırmaları, eTaq s�stem�, Prote�n ç�p teknoloj�ler� g�b� proteom�k teknoloj�ler� kullanılmaktadır. Mac�el ve ark. akc�-

ğer adenokars�nomu olan hastaların ve sağlıklı kontroller�n serum prote�n profiller�n� MALDI-TOF yöntem�yle �ncelem�şler ve 

hastalarda �mmunoglobul�n lambda z�nc�r, transthyret�n monomer, haptoglob�n-alfa prote�nler�n�n üret�m�n�n arttığını ve 

serum am�lo�d prote�n düzey�n�n azaldığını bel�rtm�şlerd�r [23]. Sueoka ve ark. yaptıkları çalışmada Heterojen nükleer 

r�bonükleoprote�n (hnRNP) B1 düzey�n�n squamöz hücrel� akc�ğer kanserler�nde arttığını gösterm�şt�r [24]. Chen ve ark. 

Akc�ğer adenokars�nomunda 2D-PAGE yöntem� �le yaptıkları anal�zde AOE372, ATP sentaz subun�t d, beta1,4 galak-

toz�ltransferaz, s�tozol�k p�rofosfotaz, glutatyon-S-transferaz, M4, prolyl 4-hydroxylase beta subun�t, tr�ozefosfat 

�zomeraz ve ub�ku�t�n t�yolesteraz düzeyler�n�n arttığını bel�rtm�şt�r [25]. 2D – PAGE ve tandem KS teknoloj�ler�n�n kullanı-

larak mesane kanser� olan hastalardan elde ed�len tümör l�zatında proteom profil�n�n �ncelend�ğ� çalışmada yağ as�t bağla-

yıcı prote�n, anneks�n 5, ısı şok prote�n 27 ve laktat deh�drogenaz ekspresyonunun arttığı bulunmuştur [26]. X�e ve ark. 

yüksek derecel� ovaryum kanser� olan hastalar �le yaptıkları çalışmada EIF2B1, PRPS1L1 ve MAPK13 adlı prote�nler�n 

yaşamda kalım süres� ve hastalığın prognozu �le �l�şk�l� olduğunu bel�rtm�şlerd�r [27]. R�colleau ve ark. SELDI-TOF-KS �le 

yaptıkları çalışmada artmış s�tozol�k ub�qu�t�n ve azalmış ferr�t�n hafif z�nc�r düzeyler�n�n meme kanser�nde �y� prognozla 

�l�şk�l� olduğunu gösterm�şt�r [28]. G�res ve ark. proteom�k tabanlı AMIDA teknoloj�s� �le yaptıkları çalışmada baş ve boyun 

bölges�ndek� k�tlelerde s�tokerat�n 18 ekspresyonunun kötü huylu tümör oluşumu �le poz�t�f korele olduğunu b�ld�rm�şlerd�r 

[29]. Proteom�k teknoloj�ler� aynı zamanda yen� tedav� yaklaşımlarının gel�şt�r�lmes� �ç�n de kullanılmaktadır. Örneğ�n, 

transform�ng growth factor beta’nın hücre prol�ferasyonu, apoptoz, DNA tam�r mekan�zmaları ve transkr�ps�yon üzer�ndek� 

etk�ler� �ncelenerek özell�kle meme kanser�n�n oluşum mekan�zması aydınlatılmaya ve yen� tedav� protokoller� ve �laçlar 

gel�şt�r�lmeye çalışılmaktadır [30]. DNA bağlanmasını �nh�be eden prote�nler (ıd) üzer�nde yapılan çalışmalar bu prote�nler 

�le �lg�l� alternat�f b�r tedav� yaklaşımı gel�şt�r�leb�leceğ�n� gösterm�şt�r. Ayrıca bu prote�nler�n ekspresyon düzey�n�n �nvaz�v 

ve progres�f kanserlerde farklı ekspresyon patern� göstermes� neden�yle prognozun önceden tahm�n ed�lmes�nde ve tanıda 

yen� b�r b�yobel�rteç olarak kullanılab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [31]. Yuen ve ark. Id prote�nler�n�n prostat kanser� oluşumunda 

etk�l� olduğunu ve kötü prognozun tahm�n ed�lmes�nde kullanılab�leceğ�n� bel�rtm�şt�r.

3. Metabolom�k

Metabolom; moleküler fenot�p�n k�myasal karşılığı olarak tanımlanmakta ve fenot�p �le genot�p arasındak� bağın 

kurulmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda b�yok�mya, farmakoloj� ve toks�koloj�k çalışmalarda metabolom�k 

anal�zler�ne sıklıkla başvurulmaktadır [1]. İnsanlarda tahm�n ed�len toplam metabolom sayısı yaklaşık 114.000’dür [32]. 

Metabolom�k teknoloj�ler�, yen� b�yobel�rteç tesp�t�nde, hastalıkların patogenez�n�n anlaşılmasında, �laç toks�t�tes� ve 

etk�nl�ğ�n�n değerlend�r�lmes�nde, çevresel faktörler �le genot�p arasındak� �l�şk�n�n ortaya konab�lmes� �ç�n kullanılmaktadır 

[33]. Metabolom�k anal�z� b�yoloj�k s�stemlerde yer alan 1kDa-1.5kDa’dan daha küçük moleküller�n tanımlanması ve 

kant�tasyonu olarak tanımlanmaktadır. Genom�k ve proteom�kten farklı olarak �nsan metabolom kompoz�syonu tam olarak 

anlaşılab�lm�ş değ�ld�r. İnsan metabolomları �ç�n kullanılan sınırlı sayıda database bulunmaktadır. (Human Metabolome 

Database-HMDB (http://.hmdb.ca), METLIN (http://metl�n.scr�pps.edu) ve KEGG (http://www.genome.jp/kegg) [1].

Metabolom�k anal�z�nde 3 farklı yaklaşım kullanılmaktadır. Bunlar; metabol�k profil çıkarılması (targeted) ve 

metabol�k parmak �z� çıkarılmasıdır (untargeted). Metabol�k profil çıkarılmasında benzer fiz�kok�myasal özell�ğe sah�p veya 

benzer b�yok�myasal yolağa a�t ve önceden bel�rlenen metabol�tler�n tanımlanması ve düzeyler�n�n bel�rlenmes� 

amaçlanmaktadır. Targeted anal�zde önceden oluşturulmuş b�r h�potez mevcuttur. Untargeted anal�zde �se önceden 

herhang� b�r varsayıma sah�p olmadan anal�zler gerçekleşt�r�l�r. Bell� b�r b�yoloj�k s�stemdek� mümkün olan en fazla 

metabolomun tesp�t ed�lmes� amaçlanmaktadır. Untargeted metabolom�k anal�zler� sıklıkla �k� grubun karşılaştırılması �ç�n 

kullanılmaktadır (hasta-sağlıklı, aynı hastalığın farklı dereceler� g�b�). [34]. 

3.1. Metabolom�k Anal�zler�nde Kullanılan Yöntemler

Metabolomların fiz�kok�myasal yapısındak� farklılık ve b�yoloj�k s�stemler�n kompleks yapısı neden�yle tek b�r anal�t�k 

yöntemle tüm metabolomların tesp�t ed�lmes� mümkün değ�ld�r. Bu nedenle untargeted metabolom�k anal�z�nde farklı 

anal�t�k tekn�kler kullanılmaktadır. Bunlar kütle spektrometr� �le eşleşm�ş farklı seperasyon tekn�kler� (gaz kromotografi, sıvı 

kromotografi ve kap�ller elektroforez) ve NMR’dır. NMR teknoloj�s�nde molekülün çek�rdeğ�ndek� manyet�k rezonans tesp�t 

ed�lmekted�r [35]. KS �se �yon�ze moleküller�n kütle yük oranlarına göre tesp�t ed�lmes�n� sağlar. NMR teknoloj�s� 

metabolom�k çalışmaları �ç�n en �ler� teknoloj� olarak görülmekted�r. Bu yöntemler �çer�s�nde NMR teknoloj�s� çok pahalı 

olması sebeb�yle yaygın olarak kullanılamamaktadır. Bu alanda en yaygın kullanılan teknoloj�ler sıvı kromotografis�-kütle 

spektrometres� (SK-KS) ve gaz kromotografis�-kütle sprektrometres�d�r (GK-KS)[1].

Sıvı kromotografis�-kütle spektrometres� uçucu olmayan, termal olarak unstab�l, gen�ş polar�te aralığına sah�p 

metabolomların tesp�t ed�lmes� �ç�n terc�h ed�lmekted�r. Bu tekn�k GK-KS’de olduğu g�b� der�vat�zasyon aşaması 

�çermemekte ve örneklere uygulanan ön �şlem aşaması daha bas�tt�r. Sıvı kromotografin�n seç�c�l�ğ� kolonda �çer�s�ndek� 

durağan fazın k�myasal yapısına bağlıdır. B�yoloj�k sıvılarda metabolom�k anal�zler�nde LC-MS �ç�n genelde ters faz kolon ve 

elektrosprey �yon�zasyon (poz�t�f veya negat�f mod) kullanılmaktadır ve bu şek�lde �y� Sonuçlar alınab�lmekted�r [36]. 

Gaz kromotografis� metabolom�k çalışmalarında �lk kullanılan tekn�klerden b�r�d�r. Sab�t b�r fazdan gaz akımı (helyum 

ve n�trojen) geç�r�lerek uçucu b�leş�kler�n adsorbs�yon ve dağılım farkına göre b�rb�rler�nden ayrılmasını sağlayan b�r 

yöntemd�r. Metabolomların b�rb�rler�nden ayrımı uçuculuklarındak� farktan kaynaklanmaktadır. Metabolom çalışmalarında 

sıklıkla kullanılsa da GK’n�n bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlar; termolab�l b�leş�kler�n parçalanarak kaybolab�lmes�, 

der�vat�zasyon g�b� zahmetl� örnek hazırlama aşaması ve anal�zler arasında sıvı kromotografis�ne göre daha fazla 

değ�şkenl�k göstermes�d�r [36,37]. 

3.2. Kanserde Metabolom�k

Kanser hücreler�n�n en öneml� özell�kler�; sürekl� prol�ferasyona uğramaları, büyümey� baskılayan s�nyallere karşı 

cevapsız kalmaları, hızlı b�r anj�yogeneze sah�p olmaları, enerj� metabol�zmasındak� değ�ş�m ve �mmun s�stem�n yıkıcı 

etk�ler�nden etk�lenmemeler�d�r [38]. Bugüne kadar kanserle �lg�l� yapılan çalışmalarda öneml� b�lg�ler ed�n�lse de kanser 

hücreler�n�n oluşumu ve gel�ş�m� �le �lg�l� el�m�zde hala yeterl� b�lg� mevcut değ�ld�r [39,40]. Kanserde metabolom�k 

çalışmalarının en öneml� hedefi hastalığın teşh�ş ve prognozunun tahm�n ed�lmes�nde kullanılab�lecek b�r b�yobel�rteç 

bulmak ve kanser�n oluşum mekan�zmasının aydınlatılmasını sağlayab�lecek yen� b�lg�ler�n elde ed�lmes�d�r [40]. 

Kanserl� hücrelerde metabolom profil�n�n değ�şmes�ne neden olan en öneml� etkenler genet�k mutasyonlar ve tümör 

m�kroçevres�ndek� değ�ş�kl�klere bağlı ortaya çıkan metabol�k strest�r. Metabolom profil�ndek� değ�ş�kl�kler başlıca gl�koz 

metabol�zması, pentoz fosfat yolu, yağ as�t metabol�zması, l�p�d metabol�zması ve m�tokondr�dek� değ�ş�kl�klerden 

kaynaklanmaktadır. Normalde b�r hücre fizyoloj�k koşullar altında ve yeterl� oks�jen varlığında glukozu p�ruvata çev�r�r ve 

sonrasında p�ruvatı aset�l CoA’ya dönüştürerek Tr�karboks�l�k As�t S�klusuna (TCA) sokar ve yaklaşık 36 ATP üret�l�r, ancak 
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2.3.1. Kanserde Proteom�k Anal�zler�n Kullanımı

Proteom�k teknoloj�ler�n�n kullanıldığı alanlardan b�r�de onkoloj�d�r. Proteom�k teknoloj�ler�n�n kullanılmaya 

başlanmasıyla b�rl�kte kanser hücreler�ndek� prote�n profil� ve bu prote�nler�n b�rb�rler�yle olan �l�şk�s�n�n �ncelend�ğ� 

onkoproteom�k adı ver�len yen� b�r dal ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalarda; hücresel prote�n ekspresyonundak� değ�ş�kl�k, 

prote�n-prote�n etk�leş�mler�, transkr�ps�yonel ve posttranslasyonel değ�ş�kl�kler �ncelenmekted�r. Onkoproteom�k, 

kanser�n patogenez�n�n anlaşılması, tanı ve tedav�s�n�n tak�b�nde yen� b�yobel�rteçler�n keşfed�lmes�n� sağlamaktadır. 

Onkoproteom�kten elde ed�len ver�ler bugün sadece b�l�msel amaçla kullanılmaktadır, ancak �lerleyen yıllarda bu 

teknoloj�n�n rut�n kl�n�k kullanıma g�receğ� de bel�rt�lmekted�r. Bunların yanı sıra hastalardan elde ed�lecek proteom�k anal�z 

ver�ler�n�n tedav�de kullanılacak �laç veya �laç komb�nasyonlarının bel�rlenmes�nde, �laca bağlı toks�kasyonların 

önlenmes�nde ve �laca karşı d�rençler�n tesp�t ed�lmes�ne de katkı sağlayacağı düşünülmekted�r [22].

Kanserde b�yobel�rteç bulmak amacıyla ant�kor m�kroarray, Aptamer tabanlı teknoloj�ler, CellCarta®, serum nük-

leozom araştırmaları, eTaq s�stem�, Prote�n ç�p teknoloj�ler� g�b� proteom�k teknoloj�ler� kullanılmaktadır. Mac�el ve ark. akc�-

ğer adenokars�nomu olan hastaların ve sağlıklı kontroller�n serum prote�n profiller�n� MALDI-TOF yöntem�yle �ncelem�şler ve 

hastalarda �mmunoglobul�n lambda z�nc�r, transthyret�n monomer, haptoglob�n-alfa prote�nler�n�n üret�m�n�n arttığını ve 

serum am�lo�d prote�n düzey�n�n azaldığını bel�rtm�şlerd�r [23]. Sueoka ve ark. yaptıkları çalışmada Heterojen nükleer 

r�bonükleoprote�n (hnRNP) B1 düzey�n�n squamöz hücrel� akc�ğer kanserler�nde arttığını gösterm�şt�r [24]. Chen ve ark. 

Akc�ğer adenokars�nomunda 2D-PAGE yöntem� �le yaptıkları anal�zde AOE372, ATP sentaz subun�t d, beta1,4 galak-

toz�ltransferaz, s�tozol�k p�rofosfotaz, glutatyon-S-transferaz, M4, prolyl 4-hydroxylase beta subun�t, tr�ozefosfat 

�zomeraz ve ub�ku�t�n t�yolesteraz düzeyler�n�n arttığını bel�rtm�şt�r [25]. 2D – PAGE ve tandem KS teknoloj�ler�n�n kullanı-

larak mesane kanser� olan hastalardan elde ed�len tümör l�zatında proteom profil�n�n �ncelend�ğ� çalışmada yağ as�t bağla-

yıcı prote�n, anneks�n 5, ısı şok prote�n 27 ve laktat deh�drogenaz ekspresyonunun arttığı bulunmuştur [26]. X�e ve ark. 

yüksek derecel� ovaryum kanser� olan hastalar �le yaptıkları çalışmada EIF2B1, PRPS1L1 ve MAPK13 adlı prote�nler�n 

yaşamda kalım süres� ve hastalığın prognozu �le �l�şk�l� olduğunu bel�rtm�şlerd�r [27]. R�colleau ve ark. SELDI-TOF-KS �le 

yaptıkları çalışmada artmış s�tozol�k ub�qu�t�n ve azalmış ferr�t�n hafif z�nc�r düzeyler�n�n meme kanser�nde �y� prognozla 

�l�şk�l� olduğunu gösterm�şt�r [28]. G�res ve ark. proteom�k tabanlı AMIDA teknoloj�s� �le yaptıkları çalışmada baş ve boyun 

bölges�ndek� k�tlelerde s�tokerat�n 18 ekspresyonunun kötü huylu tümör oluşumu �le poz�t�f korele olduğunu b�ld�rm�şlerd�r 

[29]. Proteom�k teknoloj�ler� aynı zamanda yen� tedav� yaklaşımlarının gel�şt�r�lmes� �ç�n de kullanılmaktadır. Örneğ�n, 

transform�ng growth factor beta’nın hücre prol�ferasyonu, apoptoz, DNA tam�r mekan�zmaları ve transkr�ps�yon üzer�ndek� 

etk�ler� �ncelenerek özell�kle meme kanser�n�n oluşum mekan�zması aydınlatılmaya ve yen� tedav� protokoller� ve �laçlar 

gel�şt�r�lmeye çalışılmaktadır [30]. DNA bağlanmasını �nh�be eden prote�nler (ıd) üzer�nde yapılan çalışmalar bu prote�nler 

�le �lg�l� alternat�f b�r tedav� yaklaşımı gel�şt�r�leb�leceğ�n� gösterm�şt�r. Ayrıca bu prote�nler�n ekspresyon düzey�n�n �nvaz�v 

ve progres�f kanserlerde farklı ekspresyon patern� göstermes� neden�yle prognozun önceden tahm�n ed�lmes�nde ve tanıda 

yen� b�r b�yobel�rteç olarak kullanılab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [31]. Yuen ve ark. Id prote�nler�n�n prostat kanser� oluşumunda 

etk�l� olduğunu ve kötü prognozun tahm�n ed�lmes�nde kullanılab�leceğ�n� bel�rtm�şt�r.

3. Metabolom�k

Metabolom; moleküler fenot�p�n k�myasal karşılığı olarak tanımlanmakta ve fenot�p �le genot�p arasındak� bağın 

kurulmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle son yıllarda b�yok�mya, farmakoloj� ve toks�koloj�k çalışmalarda metabolom�k 

anal�zler�ne sıklıkla başvurulmaktadır [1]. İnsanlarda tahm�n ed�len toplam metabolom sayısı yaklaşık 114.000’dür [32]. 

Metabolom�k teknoloj�ler�, yen� b�yobel�rteç tesp�t�nde, hastalıkların patogenez�n�n anlaşılmasında, �laç toks�t�tes� ve 

etk�nl�ğ�n�n değerlend�r�lmes�nde, çevresel faktörler �le genot�p arasındak� �l�şk�n�n ortaya konab�lmes� �ç�n kullanılmaktadır 

[33]. Metabolom�k anal�z� b�yoloj�k s�stemlerde yer alan 1kDa-1.5kDa’dan daha küçük moleküller�n tanımlanması ve 

kant�tasyonu olarak tanımlanmaktadır. Genom�k ve proteom�kten farklı olarak �nsan metabolom kompoz�syonu tam olarak 

anlaşılab�lm�ş değ�ld�r. İnsan metabolomları �ç�n kullanılan sınırlı sayıda database bulunmaktadır. (Human Metabolome 

Database-HMDB (http://.hmdb.ca), METLIN (http://metl�n.scr�pps.edu) ve KEGG (http://www.genome.jp/kegg) [1].

Metabolom�k anal�z�nde 3 farklı yaklaşım kullanılmaktadır. Bunlar; metabol�k profil çıkarılması (targeted) ve 

metabol�k parmak �z� çıkarılmasıdır (untargeted). Metabol�k profil çıkarılmasında benzer fiz�kok�myasal özell�ğe sah�p veya 

benzer b�yok�myasal yolağa a�t ve önceden bel�rlenen metabol�tler�n tanımlanması ve düzeyler�n�n bel�rlenmes� 

amaçlanmaktadır. Targeted anal�zde önceden oluşturulmuş b�r h�potez mevcuttur. Untargeted anal�zde �se önceden 

herhang� b�r varsayıma sah�p olmadan anal�zler gerçekleşt�r�l�r. Bell� b�r b�yoloj�k s�stemdek� mümkün olan en fazla 

metabolomun tesp�t ed�lmes� amaçlanmaktadır. Untargeted metabolom�k anal�zler� sıklıkla �k� grubun karşılaştırılması �ç�n 

kullanılmaktadır (hasta-sağlıklı, aynı hastalığın farklı dereceler� g�b�). [34]. 

3.1. Metabolom�k Anal�zler�nde Kullanılan Yöntemler

Metabolomların fiz�kok�myasal yapısındak� farklılık ve b�yoloj�k s�stemler�n kompleks yapısı neden�yle tek b�r anal�t�k 

yöntemle tüm metabolomların tesp�t ed�lmes� mümkün değ�ld�r. Bu nedenle untargeted metabolom�k anal�z�nde farklı 

anal�t�k tekn�kler kullanılmaktadır. Bunlar kütle spektrometr� �le eşleşm�ş farklı seperasyon tekn�kler� (gaz kromotografi, sıvı 

kromotografi ve kap�ller elektroforez) ve NMR’dır. NMR teknoloj�s�nde molekülün çek�rdeğ�ndek� manyet�k rezonans tesp�t 

ed�lmekted�r [35]. KS �se �yon�ze moleküller�n kütle yük oranlarına göre tesp�t ed�lmes�n� sağlar. NMR teknoloj�s� 

metabolom�k çalışmaları �ç�n en �ler� teknoloj� olarak görülmekted�r. Bu yöntemler �çer�s�nde NMR teknoloj�s� çok pahalı 

olması sebeb�yle yaygın olarak kullanılamamaktadır. Bu alanda en yaygın kullanılan teknoloj�ler sıvı kromotografis�-kütle 

spektrometres� (SK-KS) ve gaz kromotografis�-kütle sprektrometres�d�r (GK-KS)[1].

Sıvı kromotografis�-kütle spektrometres� uçucu olmayan, termal olarak unstab�l, gen�ş polar�te aralığına sah�p 

metabolomların tesp�t ed�lmes� �ç�n terc�h ed�lmekted�r. Bu tekn�k GK-KS’de olduğu g�b� der�vat�zasyon aşaması 

�çermemekte ve örneklere uygulanan ön �şlem aşaması daha bas�tt�r. Sıvı kromotografin�n seç�c�l�ğ� kolonda �çer�s�ndek� 

durağan fazın k�myasal yapısına bağlıdır. B�yoloj�k sıvılarda metabolom�k anal�zler�nde LC-MS �ç�n genelde ters faz kolon ve 

elektrosprey �yon�zasyon (poz�t�f veya negat�f mod) kullanılmaktadır ve bu şek�lde �y� Sonuçlar alınab�lmekted�r [36]. 

Gaz kromotografis� metabolom�k çalışmalarında �lk kullanılan tekn�klerden b�r�d�r. Sab�t b�r fazdan gaz akımı (helyum 

ve n�trojen) geç�r�lerek uçucu b�leş�kler�n adsorbs�yon ve dağılım farkına göre b�rb�rler�nden ayrılmasını sağlayan b�r 

yöntemd�r. Metabolomların b�rb�rler�nden ayrımı uçuculuklarındak� farktan kaynaklanmaktadır. Metabolom çalışmalarında 

sıklıkla kullanılsa da GK’n�n bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlar; termolab�l b�leş�kler�n parçalanarak kaybolab�lmes�, 

der�vat�zasyon g�b� zahmetl� örnek hazırlama aşaması ve anal�zler arasında sıvı kromotografis�ne göre daha fazla 

değ�şkenl�k göstermes�d�r [36,37]. 

3.2. Kanserde Metabolom�k

Kanser hücreler�n�n en öneml� özell�kler�; sürekl� prol�ferasyona uğramaları, büyümey� baskılayan s�nyallere karşı 

cevapsız kalmaları, hızlı b�r anj�yogeneze sah�p olmaları, enerj� metabol�zmasındak� değ�ş�m ve �mmun s�stem�n yıkıcı 

etk�ler�nden etk�lenmemeler�d�r [38]. Bugüne kadar kanserle �lg�l� yapılan çalışmalarda öneml� b�lg�ler ed�n�lse de kanser 

hücreler�n�n oluşumu ve gel�ş�m� �le �lg�l� el�m�zde hala yeterl� b�lg� mevcut değ�ld�r [39,40]. Kanserde metabolom�k 

çalışmalarının en öneml� hedefi hastalığın teşh�ş ve prognozunun tahm�n ed�lmes�nde kullanılab�lecek b�r b�yobel�rteç 

bulmak ve kanser�n oluşum mekan�zmasının aydınlatılmasını sağlayab�lecek yen� b�lg�ler�n elde ed�lmes�d�r [40]. 

Kanserl� hücrelerde metabolom profil�n�n değ�şmes�ne neden olan en öneml� etkenler genet�k mutasyonlar ve tümör 

m�kroçevres�ndek� değ�ş�kl�klere bağlı ortaya çıkan metabol�k strest�r. Metabolom profil�ndek� değ�ş�kl�kler başlıca gl�koz 

metabol�zması, pentoz fosfat yolu, yağ as�t metabol�zması, l�p�d metabol�zması ve m�tokondr�dek� değ�ş�kl�klerden 

kaynaklanmaktadır. Normalde b�r hücre fizyoloj�k koşullar altında ve yeterl� oks�jen varlığında glukozu p�ruvata çev�r�r ve 

sonrasında p�ruvatı aset�l CoA’ya dönüştürerek Tr�karboks�l�k As�t S�klusuna (TCA) sokar ve yaklaşık 36 ATP üret�l�r, ancak 
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kanserl� b�r hücre ortamda yeterl� oks�jen olsa da enerj�y� temel olarak anaerob�k gl�kol�z üzer�nden yapar ve ortamdak� 

laktat düzey�n� arttırır. Buna Warburg etk�s� den�r [41]. 

Kanser hücreler�n enerj� elde etmek �ç�n kullandığı maddelerden b�r�s� de glutam�nd�r. Glutam�n�n parçalanması 

sonucu ortaya çıkan glutamat ve alfa ketoglutarat TCA s�klusuna g�rerek metabol�ze ed�l�rler. TCA s�klusunun enerj� 

metabol�zmasındak� önem�n�n yanı sıra l�p�d, kolesterol, am�noas�t ve d�ğer bazı metabolo�tler�n sentez� �ç�n gerekl� ara 

metabol�tler� de üret�r. Bu ara metabol�tler ve üret�len ATP kanser hücres�n�n prol�ferasyonunun artmasına neden olmak-

tadır [42].

Kanser hücreler�n�n metabol�zmasında öneml� rol oynayan b�r d�ğer metabol�zma Pentoz fosfat yolu’dur. Bu yol 

oks�dat�f ve non-oks�dat�f basamaklardan oluşur. Non-oks�dat�f basamakta 3, 5 ve 7 karbonlu b�leş�kler oluşurken 

oks�dat�f basamakta glukoz-6-fosfat ve NADPH oluşur. Glukoz 6-fosfat glukoz metabol�zmasında oluşan b�r ara 

metabol�tt�r. NADPH �se oks�dat�f dengen�n korunmasında, yağ as�t sentez�nde görevl� b�r kafoktördür. Non-oks�dat�f 

basamakta oluşan yapılar nükleot�d sentez�nde kullanılmaktadır. Pentoz fosfat yolunda üret�len ara metabol�tler�n kanser 

hücreler�n�n apoptozu ve prol�ferasyonunda öneml� rol oynadığı bel�rt�lmekted�r [43]. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda çeş�tl� kanserlerle �l�şk�lend�r�len metabolomlar tesp�t ed�lm�şt�r. Sreekumar ve ark. 

prostat kanser� olan hastalardan elde ett�kler� kl�n�k örneklerden SK-KS �le 1.126 adet metabol�t tanımlamışlar ve bunlardan 

sarkoz�n�n metastaz ve prognozla �l�şk�lend�r�leb�leceğ�n� bel�rtm�şlerd�r. [44]. Kumar ve ark. akc�ğer kanser� olan hastaların 

plazma ve serumlarını kullanarak gaz kromotografis�, kütle spektrometres� quadraple tandem of fl�ght teknoloj�s� �le 

yaptıkları çalışmada taur�n, aspart�k as�t, glutam�n, p�ruv�k as�t ve �noz�n olmak üzere 5 farklı metabol�t�n potans�yel b�r 

b�yobel�rteç olab�leceğ�n� bel�rtm�şlerd�r [45]. Chen ve ark. ep�telyal over kanser� olan kadınlardan alınan serum 

örnekler�nde SK-KS yöntem� �le farklı metabolomlar tesp�t ett�kler�n� ve 27-nor-5b-Cholestane-3,7,12,24,25 Pentol 

Glucuron�d’�n bu hastalarda b�yobel�rteç olarak kullanılab�leceğ�n� bel�rtm�şt�r [46]. 

4. Sonuç

Son yıllarda proteom�k ve metabolom�k teknoloj�ler�nde ve b�yo�nformat�k anal�z yöntemler�nde yaşanan gel�şmeler 

�ler�de kanser�n gel�ş�m�nde rol oynayan faktörler� daha �y� anlamamıza ve kanser�n erken tanısı ve prognozunun tahm�n 

ed�lmes�nde kullanılacak yen� b�yobel�rteçler�n keşfed�lmes�ne olanak sağlayacaktır. Günümüzde proteom�k ve 

metabolom�k teknoloj�ler�n�n bazı problemler� mevcuttur. Bunlar arasında; sınırlı sayıda örnekle çalışılab�lmes�, Sonuçların 

raporlanması ve standard�zasyonunda harmon�zasyonun olmaması yer almaktadır. Bu problemler�n g�der�lmes� �le beraber 

gelecekte proteom�k ve metabolom�k anal�zler rut�n kl�n�k kullanıma g�recekt�r.
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kanserl� b�r hücre ortamda yeterl� oks�jen olsa da enerj�y� temel olarak anaerob�k gl�kol�z üzer�nden yapar ve ortamdak� 

laktat düzey�n� arttırır. Buna Warburg etk�s� den�r [41]. 

Kanser hücreler�n enerj� elde etmek �ç�n kullandığı maddelerden b�r�s� de glutam�nd�r. Glutam�n�n parçalanması 

sonucu ortaya çıkan glutamat ve alfa ketoglutarat TCA s�klusuna g�rerek metabol�ze ed�l�rler. TCA s�klusunun enerj� 

metabol�zmasındak� önem�n�n yanı sıra l�p�d, kolesterol, am�noas�t ve d�ğer bazı metabolo�tler�n sentez� �ç�n gerekl� ara 

metabol�tler� de üret�r. Bu ara metabol�tler ve üret�len ATP kanser hücres�n�n prol�ferasyonunun artmasına neden olmak-

tadır [42].

Kanser hücreler�n�n metabol�zmasında öneml� rol oynayan b�r d�ğer metabol�zma Pentoz fosfat yolu’dur. Bu yol 

oks�dat�f ve non-oks�dat�f basamaklardan oluşur. Non-oks�dat�f basamakta 3, 5 ve 7 karbonlu b�leş�kler oluşurken 

oks�dat�f basamakta glukoz-6-fosfat ve NADPH oluşur. Glukoz 6-fosfat glukoz metabol�zmasında oluşan b�r ara 

metabol�tt�r. NADPH �se oks�dat�f dengen�n korunmasında, yağ as�t sentez�nde görevl� b�r kafoktördür. Non-oks�dat�f 

basamakta oluşan yapılar nükleot�d sentez�nde kullanılmaktadır. Pentoz fosfat yolunda üret�len ara metabol�tler�n kanser 

hücreler�n�n apoptozu ve prol�ferasyonunda öneml� rol oynadığı bel�rt�lmekted�r [43]. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda çeş�tl� kanserlerle �l�şk�lend�r�len metabolomlar tesp�t ed�lm�şt�r. Sreekumar ve ark. 

prostat kanser� olan hastalardan elde ett�kler� kl�n�k örneklerden SK-KS �le 1.126 adet metabol�t tanımlamışlar ve bunlardan 

sarkoz�n�n metastaz ve prognozla �l�şk�lend�r�leb�leceğ�n� bel�rtm�şlerd�r. [44]. Kumar ve ark. akc�ğer kanser� olan hastaların 

plazma ve serumlarını kullanarak gaz kromotografis�, kütle spektrometres� quadraple tandem of fl�ght teknoloj�s� �le 

yaptıkları çalışmada taur�n, aspart�k as�t, glutam�n, p�ruv�k as�t ve �noz�n olmak üzere 5 farklı metabol�t�n potans�yel b�r 

b�yobel�rteç olab�leceğ�n� bel�rtm�şlerd�r [45]. Chen ve ark. ep�telyal over kanser� olan kadınlardan alınan serum 

örnekler�nde SK-KS yöntem� �le farklı metabolomlar tesp�t ett�kler�n� ve 27-nor-5b-Cholestane-3,7,12,24,25 Pentol 

Glucuron�d’�n bu hastalarda b�yobel�rteç olarak kullanılab�leceğ�n� bel�rtm�şt�r [46]. 

4. Sonuç

Son yıllarda proteom�k ve metabolom�k teknoloj�ler�nde ve b�yo�nformat�k anal�z yöntemler�nde yaşanan gel�şmeler 

�ler�de kanser�n gel�ş�m�nde rol oynayan faktörler� daha �y� anlamamıza ve kanser�n erken tanısı ve prognozunun tahm�n 

ed�lmes�nde kullanılacak yen� b�yobel�rteçler�n keşfed�lmes�ne olanak sağlayacaktır. Günümüzde proteom�k ve 

metabolom�k teknoloj�ler�n�n bazı problemler� mevcuttur. Bunlar arasında; sınırlı sayıda örnekle çalışılab�lmes�, Sonuçların 

raporlanması ve standard�zasyonunda harmon�zasyonun olmaması yer almaktadır. Bu problemler�n g�der�lmes� �le beraber 

gelecekte proteom�k ve metabolom�k anal�zler rut�n kl�n�k kullanıma g�recekt�r.
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ÖZET

Kanser�n tanı ve tedav�s�, b�rçok uzmanlık dalının �şb�rl�ğ� �le mult�d�s�pl�ner olarak yürütülür. Bu uzmanlık dallarından 

b�r�s� de ‘‘Tıbb� Patoloj�’’d�r. Kanser tanısında h�stopatoloj�k tanı altın standarttır. Patolog, kanser�n varlığı �le beraber ulusal 

ve uluslararası protokollere göre hastanın prognozunu etk�leyecek özell�kler� ve kr�terler� de bel�rler. Aynı zamanda bazı 

�laçların ver�l�p ver�lmeyeceğ�n� bel�rleyen ve b�yoloj�k bel�rteçler�n varlığını gösteren özel testler �le hastaların tedav� 

planına da öneml� katkı sağlar. Patoloj�k �nceleme �ç�n göndereb�lecek örnekler: �ns�zyonel ve eks�zyonel b�yops� 

materyaller�, tru-cut b�yops�ler, küretaj materyaller�, endoskop�k ve laparoskop�k b�yops�ler; amel�yat ed�len hastalara a�t 

doku ve organ parçası �le organların tamamının ve bölgesel lenf bezler�n�n alındığı materyaller; vücut sıvıları ve dokulardan 

alınan d�ğer s�toloj�k materyaller olab�l�r. Gönder�len materyal�n özell�ğ�ne göre kullanılan patoloj�k �nceleme yöntemler� 

başlıca h�stopatoloj�k yöntem ve s�topatoloj�k yöntem olup, gerekt�ğ�nde h�stok�myasal, �mmünoh�stok�myasal, �n s�tu 

h�br�d�zasyon ve d�ğer moleküler yöntemler de kullanılab�l�r.

Anahtar kel�meler: Kanser, patoloj�, h�stopatoloj�k tanı, patoloj�k �nceleme yöntemler� 

ABSTRACT

The d�agnos�s and treatment of cancer �s carr�ed out mult�d�sc�pl�nary w�th the cooperat�on of many spec�alt�es. One of 

these spec�alt�es �s "Med�cal Pathology". H�stopatholog�cal d�agnos�s �s the gold standard �n cancer d�agnos�s. The 

patholog�st, along w�th the presence of cancer, determ�nes the features and cr�ter�a that w�ll a�ect the prognos�s of the 

pat�ent accord�ng to nat�onal and �nternat�onal protocols. At the same t�me, �t makes �mportant contr�but�on to the 

treatment plan of pat�ents w�th spec�al tests that determ�ne whether some drugs should be g�ven and the presence of 

b�olog�cal markers. Examples that can be sent for patholog�cal exam�nat�on: �nc�s�onal and exc�s�onal b�opsy mater�als, tru-

cut b�ops�es, curettage mater�als, endoscop�c and laparoscop�c b�ops�es; the t�ssue and organ part of the operated 

pat�ents and the mater�als from wh�ch all organs and reg�onal lymph nodes are removed; there may be other cytolog�cal 

mater�als taken from body flu�ds and t�ssues. Patholog�cal exam�nat�on methods used accord�ng to the character�st�cs of 

the subm�tted mater�als are the ma�n h�stopatholog�cal method and cytopatholog�cal method. If necessary, h�stochem�stry, 

�mmunoh�stochem�chem�stry, �n s�tu hybr�d�zat�on and other molecular methods can be used.

Keywords: Cancer, pathology, h�stopatholog�cal d�agnos�s, patholog�cal exam�nat�on methods

Kanser, dünyada ve Türk�ye’de sıklığı g�derek artan öneml� b�r sağlık sorunudur. Yaşamı tehd�t eden hastalıklar 

arasında, kalp ve damar hastalıklarından sonra �k�nc� sırada yer almaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ver�ler�ne göre ülke-

m�zde en sık görülen kanserler; kadınlarda meme, t�ro�d, kolorektal, uterus korpusu ve akc�ğer, erkeklerde �se akc�ğer, 

prostat, kolorektal, mesane ve m�de kanserler�d�r [1].

Kanser�n tanı ve tedav�s�, b�rçok uzmanlık dalının �şb�rl�ğ� �le mult�d�s�pl�ner olarak yürütülmekted�r. Bu uzmanlık 

dallarından b�r�s� de ‘‘Tıbb� Patoloj�’’d�r. Hastalara sunulan tedav� seçenekler� ve tedav�n�n başarısı, hastaya konulan tanının 

doğruluğu �le b�reb�r �l�şk�l� olduğundan kanser alanında patoloj�n�n ayrı b�r önem� vardır. Kanser tanısında patoloj�k tanı 

altın standarttır. Patolog, kanser�n varlığı �le beraber ulusal ve uluslararası protokollere göre hastanın prognozunu 
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ÖZET

Kanser�n tanı ve tedav�s�, b�rçok uzmanlık dalının �şb�rl�ğ� �le mult�d�s�pl�ner olarak yürütülür. Bu uzmanlık dallarından 

b�r�s� de ‘‘Tıbb� Patoloj�’’d�r. Kanser tanısında h�stopatoloj�k tanı altın standarttır. Patolog, kanser�n varlığı �le beraber ulusal 

ve uluslararası protokollere göre hastanın prognozunu etk�leyecek özell�kler� ve kr�terler� de bel�rler. Aynı zamanda bazı 

�laçların ver�l�p ver�lmeyeceğ�n� bel�rleyen ve b�yoloj�k bel�rteçler�n varlığını gösteren özel testler �le hastaların tedav� 

planına da öneml� katkı sağlar. Patoloj�k �nceleme �ç�n göndereb�lecek örnekler: �ns�zyonel ve eks�zyonel b�yops� 

materyaller�, tru-cut b�yops�ler, küretaj materyaller�, endoskop�k ve laparoskop�k b�yops�ler; amel�yat ed�len hastalara a�t 

doku ve organ parçası �le organların tamamının ve bölgesel lenf bezler�n�n alındığı materyaller; vücut sıvıları ve dokulardan 

alınan d�ğer s�toloj�k materyaller olab�l�r. Gönder�len materyal�n özell�ğ�ne göre kullanılan patoloj�k �nceleme yöntemler� 

başlıca h�stopatoloj�k yöntem ve s�topatoloj�k yöntem olup, gerekt�ğ�nde h�stok�myasal, �mmünoh�stok�myasal, �n s�tu 

h�br�d�zasyon ve d�ğer moleküler yöntemler de kullanılab�l�r.

Anahtar kel�meler: Kanser, patoloj�, h�stopatoloj�k tanı, patoloj�k �nceleme yöntemler� 

ABSTRACT

The d�agnos�s and treatment of cancer �s carr�ed out mult�d�sc�pl�nary w�th the cooperat�on of many spec�alt�es. One of 

these spec�alt�es �s "Med�cal Pathology". H�stopatholog�cal d�agnos�s �s the gold standard �n cancer d�agnos�s. The 

patholog�st, along w�th the presence of cancer, determ�nes the features and cr�ter�a that w�ll a�ect the prognos�s of the 

pat�ent accord�ng to nat�onal and �nternat�onal protocols. At the same t�me, �t makes �mportant contr�but�on to the 

treatment plan of pat�ents w�th spec�al tests that determ�ne whether some drugs should be g�ven and the presence of 

b�olog�cal markers. Examples that can be sent for patholog�cal exam�nat�on: �nc�s�onal and exc�s�onal b�opsy mater�als, tru-

cut b�ops�es, curettage mater�als, endoscop�c and laparoscop�c b�ops�es; the t�ssue and organ part of the operated 

pat�ents and the mater�als from wh�ch all organs and reg�onal lymph nodes are removed; there may be other cytolog�cal 

mater�als taken from body flu�ds and t�ssues. Patholog�cal exam�nat�on methods used accord�ng to the character�st�cs of 

the subm�tted mater�als are the ma�n h�stopatholog�cal method and cytopatholog�cal method. If necessary, h�stochem�stry, 

�mmunoh�stochem�chem�stry, �n s�tu hybr�d�zat�on and other molecular methods can be used.

Keywords: Cancer, pathology, h�stopatholog�cal d�agnos�s, patholog�cal exam�nat�on methods

Kanser, dünyada ve Türk�ye’de sıklığı g�derek artan öneml� b�r sağlık sorunudur. Yaşamı tehd�t eden hastalıklar 

arasında, kalp ve damar hastalıklarından sonra �k�nc� sırada yer almaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ver�ler�ne göre ülke-

m�zde en sık görülen kanserler; kadınlarda meme, t�ro�d, kolorektal, uterus korpusu ve akc�ğer, erkeklerde �se akc�ğer, 

prostat, kolorektal, mesane ve m�de kanserler�d�r [1].

Kanser�n tanı ve tedav�s�, b�rçok uzmanlık dalının �şb�rl�ğ� �le mult�d�s�pl�ner olarak yürütülmekted�r. Bu uzmanlık 

dallarından b�r�s� de ‘‘Tıbb� Patoloj�’’d�r. Hastalara sunulan tedav� seçenekler� ve tedav�n�n başarısı, hastaya konulan tanının 

doğruluğu �le b�reb�r �l�şk�l� olduğundan kanser alanında patoloj�n�n ayrı b�r önem� vardır. Kanser tanısında patoloj�k tanı 

altın standarttır. Patolog, kanser�n varlığı �le beraber ulusal ve uluslararası protokollere göre hastanın prognozunu 
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etk�leyecek özell�k ve kr�terler� de bel�rler. Aynı zamanda bazı �laçların ver�l�p ver�lmeyeceğ�n� bel�rleyen ve b�yoloj�k bel�r-

teçler�n varlığını gösteren özel testler (�mmünh�stok�mya, �n s�tu h�br�d�zasyon ve d�ğer moleküler testler) hastaların tedav� 

planına da büyük katkı sağlar. Dolayısı �le patoloj� (b�yops�) tanısı, kanser�n teşh�s ve tedav�s�nde en öneml� basamağı oluş-

turur.

1. Patoloj� Ned�r?

Patoloj�; hastalıklı doku ve organları �nceleyen b�l�m dalıdır. Hastalık b�l�m� olarak d�l�m�ze geçm�ş patoloj� kel�mes� 

Lat�nce pathos (hastalık) ve logos (b�l�m) kel�meler�nden türet�lm�şt�r. Özell�kle hastalıkla �l�şk�l� hücre, doku ve organlardak� 

yapısal ve fonks�yonel anormall�kler�n �ncelenmes� ve raporlanmasıyla �lg�len�r. Patoloj�k �nceleme sürec�; neden�n açığa 

çıkartılması (etyoloj�), gel�ş�m mekan�zmasının ortaya konması (patogenez), organ ve dokularda hastalığa bağlı oluşan 

yapısal değ�ş�kl�kler�n bel�rlenmes� (morfoloj�) ve morfoloj�k değ�ş�kl�kler�n yol açtığı fonks�yonel bozukluklarla (kl�n�k 

bulgular) patoloj�k tanının uyumunun değerlend�r�lmes� olmak üzere dört yönlüdür. Günümüzde, tümörler�n tanısı başta 

olmak üzere, pek çok hastalığın kes�n tanısı �ç�n h�stopatoloj�k �nceleme gerekl� ve zorunludur.

Cerrah� patoloj�; tanı amaçlı b�yops� ve s�toloj�k �ncelemeler�n yanı sıra cerrah� g�r�ş�m�n yeterl�l�ğ�n� ve sonrak� tedav� 

sürec�n�n bel�rlenmes�nde rolü olan prognost�k faktörler�n ortaya konmasını kapsayan �şlemler bütününü �çer�r. Bazı 

amel�yatlar (l�posuct�on, sünnet vb.) sırasında ortaya çıkan ve tanısal değer taşımadığı �ç�n kurumsal olarak atık doku olarak 

tanımlanmış materyal dışında, hastadan alınan tüm dokular ve s�toloj�k �nceleme değer� olan vücut sıvıları patoloj� 

laboratuvarına gönder�lmel�d�r [2]. 

2. Patoloj� Laboratuvarına Hang� Örnekler, Nasıl Gel�r? Nasıl B�r İşlemden Geçer?

Kl�n�k hek�m�n patoloj�k �nceleme �ç�n göndereb�leceğ� örnekler; �ns�zyonel ve eks�zyonel b�yops� materyaller�, tru-cut 

b�yops�ler, küretaj materyaller�, endoskop�k ve laparoskop�k b�yops�ler, amel�yat ed�len hastalara a�t doku ve organ parçası 

�le organların tamamının ve bölgesel lenf bezler�n�n alındığı materyaller, vücut sıvıları ve dokulardan alınan d�ğer s�toloj�k 

materyaller olab�l�r [3]. Bu materyaller hastaya a�t tüm b�lg�ler�n yer aldığı b�yops�/s�toloj� �stem formu �le b�rl�kte patoloj� 

laboratuvarına ulaştırılır. 

İstem formundak� b�lg�ler�n eks�ks�z doldurulması oldukça öneml�d�r. Patolog, tıbb� konsültasyon ve danışma 

mekan�zmasının b�r parçası olup, kend�s�ne hücre/doku/organ örneğ� gönder�lerek hasta �le �lg�l� düşünces� sorulduğunda, 

bütün kl�n�k bulgular ve değerlend�rmeler hakkında b�lg�lend�r�lmel�d�r. Hastanın yaşı, c�ns�yet�, mesleğ�, memleket�, 

kullandığı �laçlar ve b�tk�sel ürünler, ver�len tedav�ler, özgeçm�ş ve soygeçm�ş b�lg�ler�, ş�kâyet�, fiz�k muayene bulguları, 

amel�yat bulguları, radyoloj� ve laboratuvar sonuçları, varsa öncek� patoloj� raporları, gönder�len materyal�n ne olduğu, 

hang� organ ya da bölgeden alındığı, alınma şekl�, kl�n�k ön tanı �le �lg�l� b�lg�ler�n tamamı, patoloj�k değerlend�rme 

sürec�nde en doğru ve hızlı sonuca ulaşmak �ç�n patoloğa yol göster�c� olacaktır. H�çb�r kl�n�k b�lg� ver�lmeden farklı patoloj� 

uzmanlarına gönder�len preparatlardan değ�ş�k yanıtlar alınab�l�r, oysa gerekl� b�lg�ler�n ver�lerek gönder�ld�ğ� olgularda, 

bel�rl� sınırlar �ç�nde kalan yorumlar dışında, öneml� tanı farklılıkları olmaz [4].

Kl�n�k hek�m�n aldığı doku örnekler� bütünlüğü bozulmadan patoloj� laboratuvarına gönder�lmel�, kes�t yapılmamalı, 

araştırma amacıyla b�le olsa b�r parçası kes�lerek başka b�r b�r�me gönder�lmemel�d�r. İler� �nceleme �ç�n örnek almak 

gerekt�ğ�nde bu �şlem, patoloğun makroskop�k değerlend�r�lmes� sürec�nde ve patolog tarafından yapılmalıdır [2]. Alınan 

materyal, patoloj� laboratuvarı yakın �se taze olarak hemen gönder�lmel�d�r. Materyal�n patoloj� laboratuvarına hemen 

ulaştırılamayacağı durumlarda �se doku örnekler�n�n %10 luk formal�n solüsyonuna konulması gerek�r [3]. S�toloj�k 

materyaller ya lam üzer�ne yayılarak, ya da enjektör �ç�nde mümkünse hemen patoloj� laboratuvarına gönder�lmel�, bu 

mümkün değ�lse materyal�n özell�ğ�ne göre uygun fiksasyon sağlanmalıdır (bk. s�topatoloj�k yöntem).

Patoloj� laboratuvarında; kayıt ve kabulden sonra doku örnekler� �lk olarak makroskop�k �nceleme ve örnekleme 

ün�tes�ne alınır. Makroskop�k �ncelemede doku örnekler�n�n ağırlığı, boyutu, reng�, kıvamı, dış görünümler� �le kes�t 

yüzeyler�n�n özell�kler� değerlend�r�l�r ve tar�f ed�l�r (Res�m 1). Lezyonu en �y� yansıttığı düşünülen kısımlar, varsa normal 

alanlarla komşuluğu olacak şek�lde, m�kroskop�k �nceleme �ç�n seç�l�p örneklen�r. Hang� bölgelerden örnekleme yapıldığı ve 

örnek sayıları kayded�l�r. Kompl�ke doku örnekler�n�n uygun d�seks�yonu, tar�flenmes�, yeterl� ve uygun örneklenmes� 

deney�m ve b�lg� �ster. Bu aşamada yapılacak eks�kl�k, yeters�zl�k ya da yanlışlık �ç�n çözüm bulunamayab�l�r; materyal�n 

boyutları kayded�lmed�yse, k�l�t kes�tler alınmadıysa, materyale uygun özel çalışmalar yapılmadıysa bu b�lg�lere ulaşma 

şansı sonsuza dek kaybolab�l�r. Bu nedenle makroskop�k �nceleme patoloj�k �ncelemen�n en kr�t�k aşamasıdır [5]. 

Doku ve organlara a�t b�yops� materyaller�nden makroskop�k 

�nceleme sonrasında alınan örnekler, ortalama 24 saat süren rut�n 

h�stopatoloj�k �şlemlerden (tak�p, bloklama, kesme, boyama, 

kapama) sonra ışık m�kroskopu altında �ncelemeye hazır hale 

gel�r. Bu boyalı kes�tler�n ışık m�kroskopunda �ncelenmes�yle 

morfoloj�k değerlend�rme yapılır. 

Morfoloj�k değerlend�rme, patoloğun tanıya ulaşmada 

kullandığı yollardan yalnızca b�r�s�, ama aynı zamanda en değer-

l�s�d�r. Gerekt�ğ�nde patolog bazı özel laboratuvar testler� uygu-

layarak dokular üzer�nde kal�tat�f ve kant�tat�f �ncelemeler yapa-

b�l�r, yen�den makroskop�k �nceleme aşamasına dönerek tekrar 

doku örneğ� alma �ht�yacı duyab�l�r, sıra dışı olgularda bu konuda deney�ml� başka b�r patoloğun görüşünü almak �steyeb�l�r 

ve tüm bu ver�ler�n b�rl�kte değerlend�r�lmes� �le sonuca ulaşarak b�r rapor düzenler. Bulgular ve tanıyı �çeren raporun 

sekreter tarafından yazılması �le doku/s�toloj� örneğ�n�n patoloj�k değerlend�rme sürec� tamamlanır. 

Bütün bu �şlemler adım adım uygulandığından bazı hallerde rapor verme süres� uzayab�lmekted�r. S�toloj�k 

materyallerde �se tak�p, bloklama, kesme g�b� �şlemler söz konusu olmadığından s�toloj� raporu b�yops� raporuna göre daha 

kısa sürede ver�lmekted�r. 

3. Patolog Nasıl Tanı Koyar? Patoloj�de Kullanılan Tanı Yöntemler� Nelerd�r?

Gönder�len materyal�n özell�ğ�ne göre kullanılan patoloj�k �nceleme yöntemler� başlıca h�stopatoloj�k yöntem ve 

s�topatoloj�k yöntem olup, gerekt�ğ�nde h�stok�myasal, �mmünoh�stok�myasal, �n s�tu h�br�d�zasyon ve d�ğer moleküler 

yöntemler de kullanılab�l�r [4].

A. H�stopatoloj�k Yöntem

Patoloj�k �ncelemede kullanılan h�stopatoloj�k yöntemler, parafin gömme ve dondurma (frozen sect�on) yöntem� 

olarak �k� başlıkta toplanab�l�r. Dokuların �ncelenmes�nde rut�nde kullanılan h�stopatoloj�k yöntem parafin gömme yöntem� 

olup, güven�l�rl�k bakımından üstünlüğü olan, ayrıca d�ğer yöntemler�n (frozen sect�on ve s�topatoloj�k yöntem) sağlıklı olup 

olmadığını ölçmeye yarayan yöntemd�r [4].

1. Parafin Gömme Yöntem�

a. Tesp�t (fiksasyon): Dokular �nsan vücudundan ayrıldıkları anda canlıdırlar ve taşıdıkları hastalığın morfoloj�k 

bulgularını serg�lerler. Tesp�t; dokunun ısı, nem ve enz�mler�n etk�s�yle değ�şmes�n�, bozulmasını önlemek, yan� canlıdan 

alınan dokunun canlıdak� hal�n� korumak amacıyla yapılır. Tesp�t �le hücreler�n s�toplazmasındak� prote�n, l�p�d, karbonh�drat 

ve d�ğer maddeler koagüle ed�lerek, m�kroskop�k kes�t hazırlanıncaya kadar karşılaşacakları reakt�flere karşı hücreler 

d�rençl� kılınır. Aks� takd�rde dokulardak� hücreler b�r süre sonra bakter�ler�n ve �çerd�kler� s�nd�r�c� enz�mler�n etk�s�yle 

otol�ze uğrar, morfoloj�k özell�kler�n� y�t�r�r ve tanısal amaçlı �ncelemelerde kullanılamayacak duruma gel�rler [3]. 

Tesp�t �şlem� �ç�n genell�kle özel sıvılar kullanılır. Doku ve organlar kend� hac�mler�n�n en az 10 katı kadar tesp�t sıvısı 

�ç�ne bırakılırlar. Patoloj�de rut�n amaçlar �ç�n en yaygın olarak kullanılan tesp�t sıvısı ‘‘%10 luk formal�n’’d�r. Uygun formal�n 

solüsyonunda beklet�len dokular aylar-yıllar sonra b�le h�stopatoloj�k olarak rahatlıkla değerlend�r�leb�l�r. Tesp�t �şlem� 

Res�m 1. Over kanser�: Makroskop�k olarak kanamalı, sol�d 
nodüler alanlar görülüyor (SCÜTF Patoloj� AD Arş�v�)
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etk�leyecek özell�k ve kr�terler� de bel�rler. Aynı zamanda bazı �laçların ver�l�p ver�lmeyeceğ�n� bel�rleyen ve b�yoloj�k bel�r-

teçler�n varlığını gösteren özel testler (�mmünh�stok�mya, �n s�tu h�br�d�zasyon ve d�ğer moleküler testler) hastaların tedav� 

planına da büyük katkı sağlar. Dolayısı �le patoloj� (b�yops�) tanısı, kanser�n teşh�s ve tedav�s�nde en öneml� basamağı oluş-

turur.

1. Patoloj� Ned�r?

Patoloj�; hastalıklı doku ve organları �nceleyen b�l�m dalıdır. Hastalık b�l�m� olarak d�l�m�ze geçm�ş patoloj� kel�mes� 

Lat�nce pathos (hastalık) ve logos (b�l�m) kel�meler�nden türet�lm�şt�r. Özell�kle hastalıkla �l�şk�l� hücre, doku ve organlardak� 

yapısal ve fonks�yonel anormall�kler�n �ncelenmes� ve raporlanmasıyla �lg�len�r. Patoloj�k �nceleme sürec�; neden�n açığa 

çıkartılması (etyoloj�), gel�ş�m mekan�zmasının ortaya konması (patogenez), organ ve dokularda hastalığa bağlı oluşan 

yapısal değ�ş�kl�kler�n bel�rlenmes� (morfoloj�) ve morfoloj�k değ�ş�kl�kler�n yol açtığı fonks�yonel bozukluklarla (kl�n�k 

bulgular) patoloj�k tanının uyumunun değerlend�r�lmes� olmak üzere dört yönlüdür. Günümüzde, tümörler�n tanısı başta 

olmak üzere, pek çok hastalığın kes�n tanısı �ç�n h�stopatoloj�k �nceleme gerekl� ve zorunludur.

Cerrah� patoloj�; tanı amaçlı b�yops� ve s�toloj�k �ncelemeler�n yanı sıra cerrah� g�r�ş�m�n yeterl�l�ğ�n� ve sonrak� tedav� 

sürec�n�n bel�rlenmes�nde rolü olan prognost�k faktörler�n ortaya konmasını kapsayan �şlemler bütününü �çer�r. Bazı 

amel�yatlar (l�posuct�on, sünnet vb.) sırasında ortaya çıkan ve tanısal değer taşımadığı �ç�n kurumsal olarak atık doku olarak 

tanımlanmış materyal dışında, hastadan alınan tüm dokular ve s�toloj�k �nceleme değer� olan vücut sıvıları patoloj� 

laboratuvarına gönder�lmel�d�r [2]. 

2. Patoloj� Laboratuvarına Hang� Örnekler, Nasıl Gel�r? Nasıl B�r İşlemden Geçer?

Kl�n�k hek�m�n patoloj�k �nceleme �ç�n göndereb�leceğ� örnekler; �ns�zyonel ve eks�zyonel b�yops� materyaller�, tru-cut 

b�yops�ler, küretaj materyaller�, endoskop�k ve laparoskop�k b�yops�ler, amel�yat ed�len hastalara a�t doku ve organ parçası 

�le organların tamamının ve bölgesel lenf bezler�n�n alındığı materyaller, vücut sıvıları ve dokulardan alınan d�ğer s�toloj�k 

materyaller olab�l�r [3]. Bu materyaller hastaya a�t tüm b�lg�ler�n yer aldığı b�yops�/s�toloj� �stem formu �le b�rl�kte patoloj� 

laboratuvarına ulaştırılır. 

İstem formundak� b�lg�ler�n eks�ks�z doldurulması oldukça öneml�d�r. Patolog, tıbb� konsültasyon ve danışma 

mekan�zmasının b�r parçası olup, kend�s�ne hücre/doku/organ örneğ� gönder�lerek hasta �le �lg�l� düşünces� sorulduğunda, 

bütün kl�n�k bulgular ve değerlend�rmeler hakkında b�lg�lend�r�lmel�d�r. Hastanın yaşı, c�ns�yet�, mesleğ�, memleket�, 

kullandığı �laçlar ve b�tk�sel ürünler, ver�len tedav�ler, özgeçm�ş ve soygeçm�ş b�lg�ler�, ş�kâyet�, fiz�k muayene bulguları, 

amel�yat bulguları, radyoloj� ve laboratuvar sonuçları, varsa öncek� patoloj� raporları, gönder�len materyal�n ne olduğu, 

hang� organ ya da bölgeden alındığı, alınma şekl�, kl�n�k ön tanı �le �lg�l� b�lg�ler�n tamamı, patoloj�k değerlend�rme 

sürec�nde en doğru ve hızlı sonuca ulaşmak �ç�n patoloğa yol göster�c� olacaktır. H�çb�r kl�n�k b�lg� ver�lmeden farklı patoloj� 

uzmanlarına gönder�len preparatlardan değ�ş�k yanıtlar alınab�l�r, oysa gerekl� b�lg�ler�n ver�lerek gönder�ld�ğ� olgularda, 

bel�rl� sınırlar �ç�nde kalan yorumlar dışında, öneml� tanı farklılıkları olmaz [4].

Kl�n�k hek�m�n aldığı doku örnekler� bütünlüğü bozulmadan patoloj� laboratuvarına gönder�lmel�, kes�t yapılmamalı, 

araştırma amacıyla b�le olsa b�r parçası kes�lerek başka b�r b�r�me gönder�lmemel�d�r. İler� �nceleme �ç�n örnek almak 

gerekt�ğ�nde bu �şlem, patoloğun makroskop�k değerlend�r�lmes� sürec�nde ve patolog tarafından yapılmalıdır [2]. Alınan 

materyal, patoloj� laboratuvarı yakın �se taze olarak hemen gönder�lmel�d�r. Materyal�n patoloj� laboratuvarına hemen 

ulaştırılamayacağı durumlarda �se doku örnekler�n�n %10 luk formal�n solüsyonuna konulması gerek�r [3]. S�toloj�k 

materyaller ya lam üzer�ne yayılarak, ya da enjektör �ç�nde mümkünse hemen patoloj� laboratuvarına gönder�lmel�, bu 

mümkün değ�lse materyal�n özell�ğ�ne göre uygun fiksasyon sağlanmalıdır (bk. s�topatoloj�k yöntem).

Patoloj� laboratuvarında; kayıt ve kabulden sonra doku örnekler� �lk olarak makroskop�k �nceleme ve örnekleme 

ün�tes�ne alınır. Makroskop�k �ncelemede doku örnekler�n�n ağırlığı, boyutu, reng�, kıvamı, dış görünümler� �le kes�t 

yüzeyler�n�n özell�kler� değerlend�r�l�r ve tar�f ed�l�r (Res�m 1). Lezyonu en �y� yansıttığı düşünülen kısımlar, varsa normal 

alanlarla komşuluğu olacak şek�lde, m�kroskop�k �nceleme �ç�n seç�l�p örneklen�r. Hang� bölgelerden örnekleme yapıldığı ve 

örnek sayıları kayded�l�r. Kompl�ke doku örnekler�n�n uygun d�seks�yonu, tar�flenmes�, yeterl� ve uygun örneklenmes� 

deney�m ve b�lg� �ster. Bu aşamada yapılacak eks�kl�k, yeters�zl�k ya da yanlışlık �ç�n çözüm bulunamayab�l�r; materyal�n 

boyutları kayded�lmed�yse, k�l�t kes�tler alınmadıysa, materyale uygun özel çalışmalar yapılmadıysa bu b�lg�lere ulaşma 

şansı sonsuza dek kaybolab�l�r. Bu nedenle makroskop�k �nceleme patoloj�k �ncelemen�n en kr�t�k aşamasıdır [5]. 

Doku ve organlara a�t b�yops� materyaller�nden makroskop�k 

�nceleme sonrasında alınan örnekler, ortalama 24 saat süren rut�n 

h�stopatoloj�k �şlemlerden (tak�p, bloklama, kesme, boyama, 

kapama) sonra ışık m�kroskopu altında �ncelemeye hazır hale 

gel�r. Bu boyalı kes�tler�n ışık m�kroskopunda �ncelenmes�yle 

morfoloj�k değerlend�rme yapılır. 

Morfoloj�k değerlend�rme, patoloğun tanıya ulaşmada 

kullandığı yollardan yalnızca b�r�s�, ama aynı zamanda en değer-

l�s�d�r. Gerekt�ğ�nde patolog bazı özel laboratuvar testler� uygu-

layarak dokular üzer�nde kal�tat�f ve kant�tat�f �ncelemeler yapa-

b�l�r, yen�den makroskop�k �nceleme aşamasına dönerek tekrar 

doku örneğ� alma �ht�yacı duyab�l�r, sıra dışı olgularda bu konuda deney�ml� başka b�r patoloğun görüşünü almak �steyeb�l�r 

ve tüm bu ver�ler�n b�rl�kte değerlend�r�lmes� �le sonuca ulaşarak b�r rapor düzenler. Bulgular ve tanıyı �çeren raporun 

sekreter tarafından yazılması �le doku/s�toloj� örneğ�n�n patoloj�k değerlend�rme sürec� tamamlanır. 

Bütün bu �şlemler adım adım uygulandığından bazı hallerde rapor verme süres� uzayab�lmekted�r. S�toloj�k 

materyallerde �se tak�p, bloklama, kesme g�b� �şlemler söz konusu olmadığından s�toloj� raporu b�yops� raporuna göre daha 

kısa sürede ver�lmekted�r. 

3. Patolog Nasıl Tanı Koyar? Patoloj�de Kullanılan Tanı Yöntemler� Nelerd�r?

Gönder�len materyal�n özell�ğ�ne göre kullanılan patoloj�k �nceleme yöntemler� başlıca h�stopatoloj�k yöntem ve 

s�topatoloj�k yöntem olup, gerekt�ğ�nde h�stok�myasal, �mmünoh�stok�myasal, �n s�tu h�br�d�zasyon ve d�ğer moleküler 

yöntemler de kullanılab�l�r [4].

A. H�stopatoloj�k Yöntem

Patoloj�k �ncelemede kullanılan h�stopatoloj�k yöntemler, parafin gömme ve dondurma (frozen sect�on) yöntem� 

olarak �k� başlıkta toplanab�l�r. Dokuların �ncelenmes�nde rut�nde kullanılan h�stopatoloj�k yöntem parafin gömme yöntem� 

olup, güven�l�rl�k bakımından üstünlüğü olan, ayrıca d�ğer yöntemler�n (frozen sect�on ve s�topatoloj�k yöntem) sağlıklı olup 

olmadığını ölçmeye yarayan yöntemd�r [4].

1. Parafin Gömme Yöntem�

a. Tesp�t (fiksasyon): Dokular �nsan vücudundan ayrıldıkları anda canlıdırlar ve taşıdıkları hastalığın morfoloj�k 

bulgularını serg�lerler. Tesp�t; dokunun ısı, nem ve enz�mler�n etk�s�yle değ�şmes�n�, bozulmasını önlemek, yan� canlıdan 

alınan dokunun canlıdak� hal�n� korumak amacıyla yapılır. Tesp�t �le hücreler�n s�toplazmasındak� prote�n, l�p�d, karbonh�drat 

ve d�ğer maddeler koagüle ed�lerek, m�kroskop�k kes�t hazırlanıncaya kadar karşılaşacakları reakt�flere karşı hücreler 

d�rençl� kılınır. Aks� takd�rde dokulardak� hücreler b�r süre sonra bakter�ler�n ve �çerd�kler� s�nd�r�c� enz�mler�n etk�s�yle 

otol�ze uğrar, morfoloj�k özell�kler�n� y�t�r�r ve tanısal amaçlı �ncelemelerde kullanılamayacak duruma gel�rler [3]. 

Tesp�t �şlem� �ç�n genell�kle özel sıvılar kullanılır. Doku ve organlar kend� hac�mler�n�n en az 10 katı kadar tesp�t sıvısı 

�ç�ne bırakılırlar. Patoloj�de rut�n amaçlar �ç�n en yaygın olarak kullanılan tesp�t sıvısı ‘‘%10 luk formal�n’’d�r. Uygun formal�n 

solüsyonunda beklet�len dokular aylar-yıllar sonra b�le h�stopatoloj�k olarak rahatlıkla değerlend�r�leb�l�r. Tesp�t �şlem� 

Res�m 1. Over kanser�: Makroskop�k olarak kanamalı, sol�d 
nodüler alanlar görülüyor (SCÜTF Patoloj� AD Arş�v�)



dokunun türü ve kalınlığına göre b�rkaç saat (küçük b�yops�ler) �le b�rkaç hafta (bey�n) arasında değ�şen sürelerde olab�l�r. 

Et�l alkol (%80 l�k), Bou�n solüsyonu, Zenker solüsyonu, B5 solüsyonu, Carnoy solüsyonu ve glutaraldeh�t g�b� başka tesp�t 

sıvıları da yer� geld�kçe kullanılab�l�r [3,5]. 

Tesp�t ed�len kem�k, d�ş g�b� sert dokulardan �se makroskop�k kes�t yapılarak örnek alınab�lmes� �ç�n dekals�fikasyon 

�şlem� yapılır. Bu �şlem dokudan kals�yumun uzaklaştırılması esasına dayanır ve bunun �ç�n genell�kle as�t solüsyonlar 

kullanılır [3].

b. Tak�p (Doku İşleme): Tak�b�n amacı dokuların sertleşt�r�lmes� ve bu dokulardan m�kroskop�k �nceleme �ç�n gerekl� 

�nce kes�tler�n alınab�lmes�n� sağlamaktır. Tesp�tten sonrak� doku tak�p aşamalarının hemen heps� günümüzde otomat�k 

mak�nelerde (ototekn�kon) yapılmaktadır. Ototekn�konda yapılan bu �şlem basamakları sırasıyla deh�dratasyon, 

şe�aflandırma ve sertleşt�rmed�r [3]. İlk aşama, çoğunluğu sudan oluşan tesp�t sıvısının ve dokunun kend�s�n�n �çerd�kler� 

suyun uzaklaştırılmasıdır (deh�dratasyon). Deh�dratasyon �ç�n düşük derecelerden yüksek derecelere doğru g�den alkol 

ser�ler� kullanılır. Ancak alkol, dokunun kırılganlığını artıran b�r madded�r. Bu nedenle alkolün de ks�lol yardımıyla ortamdan 

uzaklaştırılması gerek�r. Bu aşama şe�aflandırma olarak b�l�n�r. Şe�aflandırmadan sonrak� �şlem basamağı �se 

sertleşt�rmed�r. Sertleşt�rme aşamasında doku aralarına ısıtılarak sıvılaştırılmış parafin�n g�rmes� sağlanır. Kullanılan parafin 

oda sıcaklığında katılaşır. Böylece �nce kes�leb�lmeler� �ç�n yeter�nce sertleşt�r�lm�ş dokular elde ed�lm�ş olur. Ototekn�kona 

konulmuş dokular �ç�n tak�p programı akşam başlatılmakta ve ortalama 14 saat süren bu �şlem sonrasında ertes� sabah 

dokular bloklanmaya hazır hale gelmekted�r [3]. 

c. Bloklama: Tak�b� b�tm�ş doku örnekler�n�n m�kroskop�k �nceleneb�lmes� �ç�n uygun sertl�kte maddeler �ç�ne 

yerleşt�r�lmes� �şlem�d�r. Parafinle �nfiltre ed�lm�ş dokular, d�kdörtgen pr�zma b�ç�m�ndek� kalıplara konulur ve üzerler�ne 

ısıtılmış parafin�n dökülüp soğutulmasıyla bloklar elde ed�l�r. Bloklanmış dokuların m�krotomda kes�leb�lmeler� mümkün 

olur [3]. 

d. Kesme: Parafin bloklar; m�krotom c�hazı �le �sten�len kalınlıkta (genell�kle 3-4 m�kron) kes�l�r. Kes�tler ılık su banyo-

suna, oradan da lamlar üzer�ne alınırlar. Bu kes�tler önce etüvde ısıtılıp sonra ks�lole konularak deparafin�ze ed�l�r, sonra da 

g�derek daha sulu hale gelen alkollerden geç�r�lerek h�drasyon sağlanır ve �sten�len boyanın uygulanmasına geç�l�r [3]. 

e. Boyama-Kapama: Amaç doku elemanlarının görünür 

hale gelmes�n� sağlamaktır. Rut�n olarak kullanılan boya 

hematoks�len ve eoz�nd�r. Kısaca “H-E” den�l�r. Baz�k b�r boya 

olan hematoks�len dokuların as�d�k b�leşenler�n� boyarken, 

as�d�k boya olan eoz�n �se baz�k b�leşenler� boyar. Sonuçta bu 

yöntem �le hücreler�n nükleusları hematoks�len �le mav�, 

s�toplazmaları �se eoz�n �le kırmızı-pembe boyanır. Boyama 

sonrasında tekrar deh�dratasyon ve ks�lolden geç�r�len lamların 

üzer�ne entellan damlatılarak lamel �le kapatılır [3]. Kapamadan 

sonra artık doku kes�tler� ışık m�kroskopunda �ncelemeye hazır 

hale gelm�şt�r (Res�m 2 ve 3). 

2. Dondurma Yöntem� (Frozen kes�t) 

Yukarıdak� rut�n h�stopatoloj�k �şlemler�n sağlıklı olarak 

yapılab�lmes� �ç�n en az 24 saatl�k b�r süreye gereks�n�m vardır. 

Ayrıca yağlı dokular ve bazı rad�kal amel�yat materyaller�nde 

olduğu g�b� tesp�t �şlem� 24-48 saat� bulab�lecek örneklerde bu 

süre daha da uzayab�lmekted�r. Oysa amel�yat sırasında 

hastada amel�yatın g�d�ş�n� değ�şt�reb�lecek b�r durumla 

karşılaşıldığında, dak�kalar �ç�nde ver�lecek b�r tanıya gereks�n�m duyulab�l�r. Hastanın anestez� alma süres�n� uzatmamaya 

ve yen�den amel�yata alınmasına engel olmaya yönel�k b�r uygulama olarak “frozen kes�t” yöntem�ne sıkça başvurulur [4,5]. 

Bu yöntem �le �ntraoperat�f konsültasyon yapılarak amel�yat esnasında patoloj� laboratuvarına gönder�len materyal�n 

kanserl� doku olup olmadığının bel�rlenmes� ve cerrah� sınırların tem�z (kansers�z) olup olmadığının saptanması �le amel�yat 

şekl�n�n bel�rlenmes� konusunda cerraha yardımcı olunur. Frozen kes�t yöntem�, dokuların �sten�len �ncel�kte kes�leb�lmeler� 

�ç�n dondurularak sertleşt�r�lmes� temel�ne dayanır. Özel b�r c�haz (kr�yostat) yardımıyla dokular -20 C sıcaklıkta kes�l�r ve 

hazırlanan kes�tler hızlandırılmış H-E yöntem� �le boyanırlar [3,5]. Patolog, bu kes�tler� �nceleyerek vardığı sonucu doğrudan 

görüşme ya da telefon yoluyla cerrah� g�r�ş�m� yapan ek�ptek� hek�mlerden b�r�ne b�ld�r�r. Amel�yathane ortamı gereğ� �lg�l� 

hek�m �le telefonla doğrudan �let�ş�m sağlanamamış �se sonucun b�ld�r�ld�ğ� sağlık görevl�s�n�n k�ml�k b�lg�ler� alınır ve 

�let�len sonuç, değerlend�rmey� yapan patolog ve sonucun �let�ld�ğ� k�ş� de yer alacak b�ç�mde yazılı olarak kayded�l�r. 

İntraoperat�f konsültasyon olab�ld�ğ�nce hızlı gerçekleşt�r�lmel�, doku örneğ�n�n ya da materyal�n patoloj� laboratuvarına 

ulaşmasından başlayarak 15-20 dak�ka �ç�nde sonuçlandırılmalıdır [2,5]. (Materyal�n amel�yathaneden patoloj� 

laboratuvarına ulaştırılması kl�n�k hek�m�n sorumluluğundadır.) Frozen kes�t yöntem� �le elde ed�len kes�tler�n 

değerlend�r�lmes�nden ve sonucun b�ld�r�lmes�nden sonra arta kalan dondurulmuş doku örnekler� kalıcı kes�t elde ed�lmek 

üzere rut�n tak�p �şlem�ne alınır. Or�j�nal frozen kes�tler� olgunun d�ğer tüm preparatlarıyla b�rl�kte arş�vlen�r [2]. 

İntraoperat�f konsültasyon patoloj� uygulamalarının en öneml�, aynı zamanda en zor alanlarından b�r� olup, frozen 

kes�tler�n değerlend�r�lmes� güçtür ve bu �şlem ancak deney�ml� patologlar tarafından yapılab�l�r [5]. 

Cerrahlar patologlardan “�ntraoperat�f h�stoloj�k �nceleme” �sted�kler�nde, bu �stekler�n� mümkünse operasyondan 

önce, değ�lse operasyon sırasında ve hasta hakkındak� tüm öneml� b�lg�ler� sunarak �letmel�d�rler. Kısa sürede doğru tanı 

vermek amacıyla kullanılan bu yöntemde patoloğun yargısı (ben�gn ya da mal�gn; cerrah� sınır değerlend�r�lmes� vb.) 

genell�kle doğru ve güven�l�r olmakla b�rl�kte olguların küçük b�r bölümünde bu yöntem�n doğası gereğ� yanılmalar 

yaşanab�lmekte, yanlış negat�f ve yanlış poz�t�f sonuçlar ver�leb�lmekted�r [5]. Hata oranını arttıran nedenler arasında, 

örnekleme sayısının kısıtlı olması, yanlış örnekleme, tekn�k sorunlar, yorumlama hataları, kl�n�syen �le �let�ş�ms�zl�k 

sayılab�l�r. Tekn�k olarak dokuların kısa sürede dondurulması sırasında elde ed�len kes�tler�n n�tel�ğ� parafin kes�tlere göre 

daha kötüdür. Donma artefaktlarının yanı sıra, tanjans�yel kes�tler alınab�lmekte, kes�tler katlanab�lmekted�r. Yorum hataları 

patoloğun deney�ms�zl�ğ�ne, gönder�len organa, tümörün h�stopatoloj�k t�p�ne, büyüklüğüne bağlı olduğu kadar nad�r 

görülen kompl�ke olgulara da bağlıdır. Tümörün h�stoloj�k heterojen�tes� yanı sıra bazı tümörler �ç�n ayırıcı tanıda gerekl� 

olab�len m�toz sayısı, ep�tel sıralanışı g�b� kant�tat�f parametreler�n bu kes�tlerde değerlend�r�lmes�n�n zorluğu, kl�n�k ve 

patoloj�k olarak tümörü takl�t eden tümöral olmayan durumlar, yoğun fibröz stromada az sayıda tümöral hücre varlığı, 

reakt�f dejenerat�f değ�ş�kl�kler, dokuda mukus, kanama, nekroz, �nflamasyon varlığı tanı hatalarının d�ğer sebepler� 

arasındadır [5,6]. Ayrıca özell�kle rektum kanserler� başta olmak üzere bazı organ kanserler� �ç�n rut�n uygulanan 

neoadjuvan terap�ye bağlı olarak dokularda yorum hatalarına yol açab�lecek morfoloj�k özell�kler ortaya çıkab�lmekted�r. Bu 

nedenle preoperat�f b�lg�ler�n patoloğa önceden b�ld�r�lmes�, bu tür değ�ş�kl�kler�n d�kkate alınarak hata oranının 

azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Kl�n�k hek�m ve konsültan patolog arasındak� �şb�rl�ğ� ve �let�ş�m, hasta 

hakkında doğru karar verme oranını artırır. 

Patoloğun frozen kes�t� temel alarak kes�n b�r yargıya ulaşamadığı ve karara varamadığı durumlar da olab�lmekted�r 

[5]. Özell�kle pr�mer ve metastat�k tümörler�n ayrımında bu yöntem �le karar vermek çoğu zaman mümkün olamamaktadır. 

Kes�n tanı �ç�n yapılacak ek �ncelemeler�n gerekl� olduğu bu g�b� durumlarda tanı, parafin gömme yöntem� sonrasına 

erteleneb�lmekted�r. Bu durumlarda cerrah, olgunun doğasına bağlı olarak patoloğa frozen kes�t �ç�n ek doku göndereb�l�r 

ya da amel�yatı sonlandırarak kalıcı kes�tler�n sonucunu bekleme kararı alab�l�r.

B. S�topatoloj�k Yöntem

Hastalardan doku örneğ� almadan da morfoloj�k değerlend�rme yapılab�lmes�n� sağlayan s�topatoloj�k �nceleme 

yöntem�, vücuttan çeş�tl� şek�llerde alınan hücreler�n �ncelenmes� esasına dayanır. İlk kez Romanyalı Dr. Aurel Babes 

410   •   Hat�ce Özer Her Yönüyle Kanser   •   411

Res�m 2. Meme kanser�ne a�t H-E boyalı kes�t (SCÜTF Patoloj� AD arş�v�)
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dokunun türü ve kalınlığına göre b�rkaç saat (küçük b�yops�ler) �le b�rkaç hafta (bey�n) arasında değ�şen sürelerde olab�l�r. 

Et�l alkol (%80 l�k), Bou�n solüsyonu, Zenker solüsyonu, B5 solüsyonu, Carnoy solüsyonu ve glutaraldeh�t g�b� başka tesp�t 

sıvıları da yer� geld�kçe kullanılab�l�r [3,5]. 

Tesp�t ed�len kem�k, d�ş g�b� sert dokulardan �se makroskop�k kes�t yapılarak örnek alınab�lmes� �ç�n dekals�fikasyon 

�şlem� yapılır. Bu �şlem dokudan kals�yumun uzaklaştırılması esasına dayanır ve bunun �ç�n genell�kle as�t solüsyonlar 

kullanılır [3].

b. Tak�p (Doku İşleme): Tak�b�n amacı dokuların sertleşt�r�lmes� ve bu dokulardan m�kroskop�k �nceleme �ç�n gerekl� 

�nce kes�tler�n alınab�lmes�n� sağlamaktır. Tesp�tten sonrak� doku tak�p aşamalarının hemen heps� günümüzde otomat�k 

mak�nelerde (ototekn�kon) yapılmaktadır. Ototekn�konda yapılan bu �şlem basamakları sırasıyla deh�dratasyon, 

şe�aflandırma ve sertleşt�rmed�r [3]. İlk aşama, çoğunluğu sudan oluşan tesp�t sıvısının ve dokunun kend�s�n�n �çerd�kler� 

suyun uzaklaştırılmasıdır (deh�dratasyon). Deh�dratasyon �ç�n düşük derecelerden yüksek derecelere doğru g�den alkol 

ser�ler� kullanılır. Ancak alkol, dokunun kırılganlığını artıran b�r madded�r. Bu nedenle alkolün de ks�lol yardımıyla ortamdan 

uzaklaştırılması gerek�r. Bu aşama şe�aflandırma olarak b�l�n�r. Şe�aflandırmadan sonrak� �şlem basamağı �se 

sertleşt�rmed�r. Sertleşt�rme aşamasında doku aralarına ısıtılarak sıvılaştırılmış parafin�n g�rmes� sağlanır. Kullanılan parafin 

oda sıcaklığında katılaşır. Böylece �nce kes�leb�lmeler� �ç�n yeter�nce sertleşt�r�lm�ş dokular elde ed�lm�ş olur. Ototekn�kona 

konulmuş dokular �ç�n tak�p programı akşam başlatılmakta ve ortalama 14 saat süren bu �şlem sonrasında ertes� sabah 

dokular bloklanmaya hazır hale gelmekted�r [3]. 

c. Bloklama: Tak�b� b�tm�ş doku örnekler�n�n m�kroskop�k �nceleneb�lmes� �ç�n uygun sertl�kte maddeler �ç�ne 

yerleşt�r�lmes� �şlem�d�r. Parafinle �nfiltre ed�lm�ş dokular, d�kdörtgen pr�zma b�ç�m�ndek� kalıplara konulur ve üzerler�ne 

ısıtılmış parafin�n dökülüp soğutulmasıyla bloklar elde ed�l�r. Bloklanmış dokuların m�krotomda kes�leb�lmeler� mümkün 

olur [3]. 

d. Kesme: Parafin bloklar; m�krotom c�hazı �le �sten�len kalınlıkta (genell�kle 3-4 m�kron) kes�l�r. Kes�tler ılık su banyo-

suna, oradan da lamlar üzer�ne alınırlar. Bu kes�tler önce etüvde ısıtılıp sonra ks�lole konularak deparafin�ze ed�l�r, sonra da 

g�derek daha sulu hale gelen alkollerden geç�r�lerek h�drasyon sağlanır ve �sten�len boyanın uygulanmasına geç�l�r [3]. 

e. Boyama-Kapama: Amaç doku elemanlarının görünür 

hale gelmes�n� sağlamaktır. Rut�n olarak kullanılan boya 

hematoks�len ve eoz�nd�r. Kısaca “H-E” den�l�r. Baz�k b�r boya 

olan hematoks�len dokuların as�d�k b�leşenler�n� boyarken, 

as�d�k boya olan eoz�n �se baz�k b�leşenler� boyar. Sonuçta bu 

yöntem �le hücreler�n nükleusları hematoks�len �le mav�, 

s�toplazmaları �se eoz�n �le kırmızı-pembe boyanır. Boyama 

sonrasında tekrar deh�dratasyon ve ks�lolden geç�r�len lamların 

üzer�ne entellan damlatılarak lamel �le kapatılır [3]. Kapamadan 

sonra artık doku kes�tler� ışık m�kroskopunda �ncelemeye hazır 

hale gelm�şt�r (Res�m 2 ve 3). 

2. Dondurma Yöntem� (Frozen kes�t) 

Yukarıdak� rut�n h�stopatoloj�k �şlemler�n sağlıklı olarak 

yapılab�lmes� �ç�n en az 24 saatl�k b�r süreye gereks�n�m vardır. 

Ayrıca yağlı dokular ve bazı rad�kal amel�yat materyaller�nde 

olduğu g�b� tesp�t �şlem� 24-48 saat� bulab�lecek örneklerde bu 

süre daha da uzayab�lmekted�r. Oysa amel�yat sırasında 

hastada amel�yatın g�d�ş�n� değ�şt�reb�lecek b�r durumla 

karşılaşıldığında, dak�kalar �ç�nde ver�lecek b�r tanıya gereks�n�m duyulab�l�r. Hastanın anestez� alma süres�n� uzatmamaya 

ve yen�den amel�yata alınmasına engel olmaya yönel�k b�r uygulama olarak “frozen kes�t” yöntem�ne sıkça başvurulur [4,5]. 

Bu yöntem �le �ntraoperat�f konsültasyon yapılarak amel�yat esnasında patoloj� laboratuvarına gönder�len materyal�n 

kanserl� doku olup olmadığının bel�rlenmes� ve cerrah� sınırların tem�z (kansers�z) olup olmadığının saptanması �le amel�yat 

şekl�n�n bel�rlenmes� konusunda cerraha yardımcı olunur. Frozen kes�t yöntem�, dokuların �sten�len �ncel�kte kes�leb�lmeler� 

�ç�n dondurularak sertleşt�r�lmes� temel�ne dayanır. Özel b�r c�haz (kr�yostat) yardımıyla dokular -20 C sıcaklıkta kes�l�r ve 

hazırlanan kes�tler hızlandırılmış H-E yöntem� �le boyanırlar [3,5]. Patolog, bu kes�tler� �nceleyerek vardığı sonucu doğrudan 

görüşme ya da telefon yoluyla cerrah� g�r�ş�m� yapan ek�ptek� hek�mlerden b�r�ne b�ld�r�r. Amel�yathane ortamı gereğ� �lg�l� 

hek�m �le telefonla doğrudan �let�ş�m sağlanamamış �se sonucun b�ld�r�ld�ğ� sağlık görevl�s�n�n k�ml�k b�lg�ler� alınır ve 

�let�len sonuç, değerlend�rmey� yapan patolog ve sonucun �let�ld�ğ� k�ş� de yer alacak b�ç�mde yazılı olarak kayded�l�r. 

İntraoperat�f konsültasyon olab�ld�ğ�nce hızlı gerçekleşt�r�lmel�, doku örneğ�n�n ya da materyal�n patoloj� laboratuvarına 

ulaşmasından başlayarak 15-20 dak�ka �ç�nde sonuçlandırılmalıdır [2,5]. (Materyal�n amel�yathaneden patoloj� 

laboratuvarına ulaştırılması kl�n�k hek�m�n sorumluluğundadır.) Frozen kes�t yöntem� �le elde ed�len kes�tler�n 

değerlend�r�lmes�nden ve sonucun b�ld�r�lmes�nden sonra arta kalan dondurulmuş doku örnekler� kalıcı kes�t elde ed�lmek 

üzere rut�n tak�p �şlem�ne alınır. Or�j�nal frozen kes�tler� olgunun d�ğer tüm preparatlarıyla b�rl�kte arş�vlen�r [2]. 

İntraoperat�f konsültasyon patoloj� uygulamalarının en öneml�, aynı zamanda en zor alanlarından b�r� olup, frozen 

kes�tler�n değerlend�r�lmes� güçtür ve bu �şlem ancak deney�ml� patologlar tarafından yapılab�l�r [5]. 

Cerrahlar patologlardan “�ntraoperat�f h�stoloj�k �nceleme” �sted�kler�nde, bu �stekler�n� mümkünse operasyondan 

önce, değ�lse operasyon sırasında ve hasta hakkındak� tüm öneml� b�lg�ler� sunarak �letmel�d�rler. Kısa sürede doğru tanı 

vermek amacıyla kullanılan bu yöntemde patoloğun yargısı (ben�gn ya da mal�gn; cerrah� sınır değerlend�r�lmes� vb.) 

genell�kle doğru ve güven�l�r olmakla b�rl�kte olguların küçük b�r bölümünde bu yöntem�n doğası gereğ� yanılmalar 

yaşanab�lmekte, yanlış negat�f ve yanlış poz�t�f sonuçlar ver�leb�lmekted�r [5]. Hata oranını arttıran nedenler arasında, 

örnekleme sayısının kısıtlı olması, yanlış örnekleme, tekn�k sorunlar, yorumlama hataları, kl�n�syen �le �let�ş�ms�zl�k 

sayılab�l�r. Tekn�k olarak dokuların kısa sürede dondurulması sırasında elde ed�len kes�tler�n n�tel�ğ� parafin kes�tlere göre 

daha kötüdür. Donma artefaktlarının yanı sıra, tanjans�yel kes�tler alınab�lmekte, kes�tler katlanab�lmekted�r. Yorum hataları 

patoloğun deney�ms�zl�ğ�ne, gönder�len organa, tümörün h�stopatoloj�k t�p�ne, büyüklüğüne bağlı olduğu kadar nad�r 

görülen kompl�ke olgulara da bağlıdır. Tümörün h�stoloj�k heterojen�tes� yanı sıra bazı tümörler �ç�n ayırıcı tanıda gerekl� 

olab�len m�toz sayısı, ep�tel sıralanışı g�b� kant�tat�f parametreler�n bu kes�tlerde değerlend�r�lmes�n�n zorluğu, kl�n�k ve 

patoloj�k olarak tümörü takl�t eden tümöral olmayan durumlar, yoğun fibröz stromada az sayıda tümöral hücre varlığı, 

reakt�f dejenerat�f değ�ş�kl�kler, dokuda mukus, kanama, nekroz, �nflamasyon varlığı tanı hatalarının d�ğer sebepler� 

arasındadır [5,6]. Ayrıca özell�kle rektum kanserler� başta olmak üzere bazı organ kanserler� �ç�n rut�n uygulanan 

neoadjuvan terap�ye bağlı olarak dokularda yorum hatalarına yol açab�lecek morfoloj�k özell�kler ortaya çıkab�lmekted�r. Bu 

nedenle preoperat�f b�lg�ler�n patoloğa önceden b�ld�r�lmes�, bu tür değ�ş�kl�kler�n d�kkate alınarak hata oranının 

azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Kl�n�k hek�m ve konsültan patolog arasındak� �şb�rl�ğ� ve �let�ş�m, hasta 

hakkında doğru karar verme oranını artırır. 

Patoloğun frozen kes�t� temel alarak kes�n b�r yargıya ulaşamadığı ve karara varamadığı durumlar da olab�lmekted�r 

[5]. Özell�kle pr�mer ve metastat�k tümörler�n ayrımında bu yöntem �le karar vermek çoğu zaman mümkün olamamaktadır. 

Kes�n tanı �ç�n yapılacak ek �ncelemeler�n gerekl� olduğu bu g�b� durumlarda tanı, parafin gömme yöntem� sonrasına 

erteleneb�lmekted�r. Bu durumlarda cerrah, olgunun doğasına bağlı olarak patoloğa frozen kes�t �ç�n ek doku göndereb�l�r 

ya da amel�yatı sonlandırarak kalıcı kes�tler�n sonucunu bekleme kararı alab�l�r.

B. S�topatoloj�k Yöntem

Hastalardan doku örneğ� almadan da morfoloj�k değerlend�rme yapılab�lmes�n� sağlayan s�topatoloj�k �nceleme 
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tarafından 1927’de b�ld�r�len, 1950’lerde George Papan�colaou tarafından yaygınlaştırılan ‘serv�kovag�nal yayma’ 

yöntem�yle, uterus serv�ks�nden kend�l�ğ�nden dökülen hücreler�n morfoloj�k olarak �ncelenmes�yle, b�r kanser�n daha kl�n�k 

bulgu vermeden yakalanab�leceğ� �lk kez ve kes�n olarak göster�lm�şt�r. Bu yöntem�n uygulanması sayes�nde, bugün kanser 

öncüsü lezyonların erken aşamalarda saptanması �le serv�ks kanser�n�n daha oluşma aşamasındayken tam olarak 

çıkarılab�lmes� mümkün hale gelm�ş ve serv�ks kanser�nden ölümler bel�rg�n olarak azalmıştır [4].

Patoloj� laboratuvarına gönder�len s�topatoloj�k materyaller başlıca j�nekoloj�k ve nonj�nekoloj�k olarak 

gruplandırılab�l�r [2, 3]: 

1-J�nekoloj�k materyaller (Serv�kovaj�nal s�toloj�, endometr�al yayma)

2-Nonj�nekoloj�k materyaller

a) Efüzyon s�toloj�ler�: Vücut boşlukları kaynaklı s�toloj�ler (plevral, per�kard�al, per�ton, s�novyal sıvılar)

b) İnce İğne Asp�rasyon S�toloj�ler� (İİAS): Enjektör ya da özel �ğneler �le çek�len materyal�n �ncelenmes� esasına 

dayanır. Bu yöntemle, palpe ed�leb�len bütün organlardak� lezyonlara anestez�ye ve özel aletlere gerek duyulmadan �nce 

(dar çaplı) b�r �ğneye sah�p enjektör �le g�r�lmekte ve asp�re ed�len hücreler lamlara yayılmaktadır. T�ro�d, yumuşak doku, 

tükürük bez�, lenf bez�, meme g�b� yüzeyel k�tlelere d�rekt olarak ya da karac�ğer, pankreas, sürrenal, akc�ğer g�b� der�n 

organ k�tleler�ne ultrasonografi veya b�lg�sayarlı tomografi g�b� çeş�tl� radyoloj�k görüntüleme yöntemler� eşl�ğ�nde g�r�lerek 

materyaller elde ed�leb�l�r. 

c) Yıkama S�toloj�ler�: Batın yıkama sıvısı, mesane yıkama sıvısı, bronş�yal yıkama, bronk�olealveolar lavaj s�toloj�s� 

(BAL), gastro�ntest�nal-özofaj�yal yıkama

d) Fırçalama S�toloj�ler�: Bronş�yal fırça s�toloj�s�, koledok fırça s�toloj�s�, 

e) Dokundurma (Impr�nt) ve Ezme (Squash) S�toloj�ler�: Her türlü taze dokudan, özell�kle ep�telyal tümör dokuları, 

lenf bez�, kem�k �l�ğ�, bey�n dokusu 

f) D�ğer: BOS, �drar, balgam, bukkal ve nazal yaymalar

S�toloj�k �nceleme �ç�n alınan sıvı örnekler� mümkünse patoloj� laboratuvarına hemen gönder�lmel�d�r. Hemen 

gönder�lemeyecek örnekler buzdolabında yarım günü geçmeyecek şek�lde beklet�leb�l�r, daha uzun süre beklet�lecek 

durumlar �ç�n �se sıvıya eş�t m�ktarda %50 l�k et�l alkol �lave ed�lmel�d�r. Serv�kovaj�nal sürüntü örnekler�n�n lama yayıldıktan 

hemen sonra %95 l�k (bulunamıyorsa en az %70 l�k) et�l alkol solüsyonuna konularak tesp�t ed�lmes� gerek�r. İnce �ğne 

asp�rasyon materyaller�nde lama yayılan örneğ�n havada kurutulması da d�ğer b�r tesp�t yöntem�d�r [3]. Böylece sıvıların 

bozulması ve hücreler�n s�tol�z olması engellenerek tanısal özell�kler� korunmuş olur. 

Kl�n�k hek�m tarafından alınan ve hastanın k�ml�k b�lg�ler�, kl�n�k, laboratuvar ve radyoloj�k bulguları, materyal�n c�ns� ve 

nereden alındığı, kl�n�k ön tanı b�lg�ler�n� �çeren eks�ks�z doldurulmuş s�toloj� �stem formu �le b�rl�kte uygun şek�llerde tesp�t 

ed�lerek patoloj� laboratuvarına ulaştırılan her türlü s�toloj�k materyal, kayıt kabulden sonra s�toloj� ün�tes�ne tesl�m ed�l�r. 

Burada �lk olarak sıvıların dışardan gözlend�ğ�ndek� özell�kler� �ncelen�r. Sıvının n�tel�ğ� (reng�, kıvamı, part�kül �çer�p 

�çermed�ğ�) ve n�cel�ğ� (sıvı m�ktarı, yayma şekl�nde gönder�len materyal�n lam sayısı) �le materyal�n tesp�t şekl� not ed�l�r. 

Gönder�len s�toloj�k materyal�n c�ns�ne göre hang� yöntem�n 

kullanılacağı ve tesp�t şekl�ne göre hang� boyamanın 

uygulanacağı bel�rlen�r. S�toloj�k örnekler� �ncelemeye 

hazırlamak �ç�n kullanılan yöntemler; d�rekt yayma, �mpr�nt, 

sürüntü, kazıma, klas�k santr�füj-yayma, s�tosantr�füj, sıvı 

bazlı yayma (th�n prep), hücre bloğu olab�l�r. Alkol tesp�tl� 

materyaller �ç�n PAP ve H-E boyama yöntem�, havada 

kurutulmuş hazır yayma şekl�nde gönder�len materyallere 

�se MGG veya D��-Qu�ck boyamaları uygulanır. PAP boyası 

�le nükleer özell�kler daha �y� değerlend�r�l�rken, MGG boyası 

s�toplazm�k ve zem�n özell�kler�n� daha güzel göster�r (Res�m 4 ve 5). Sıvı şek�lde gelen materyallerden hücre bloğu yapılıp 

yapılmadığı, hazır yaymalardan kaç adet lamın �şleme alındığı ve yapılan boyalar da kayded�l�r. Rut�n uygulanan s�toloj�k 

boyamalar har�c�nde, tanı �ç�n dokuya uygulanab�len tüm yardımcı yöntemler (s�tok�mya, �mmünos�tok�mya, moleküler 

yöntemler) dokuların ana parçaları olan hücrelere de uygulanab�l�r [2, 3, 5]. 

S�topatoloj�k �nceleme hastalar tarafından kolay tolere ed�leb�lmes� ve güven�l�r, hızlı, ekonom�k tanı sağlaması g�b� 

avantajları �le günümüzde çok etk�n olarak kullanılan b�r yöntemd�r. Başlıca tümör tanısı ve taramasında, ayrıca tümör t�p�n�n 

tanınmasında, tedav�n�n yönlend�r�lmes�nde ve operasyon kararı ver�lmes�nde, rez�düel lezyon varlığının bel�rlenmes�nde 

kullanılır. Uygun end�kasyon �le kullanıldığı takd�rde, s�topatoloj�k �nceleme hastayı b�rçok gereks�z g�r�ş�mden kurtarab�l�r. 

Günümüzde sıvı bazlı s�toloj� olarak adlandırılan yöntem �le hücresel anormall�k saptanan serv�kovaj�nal yaymalarda aynı 

materyalden bu lezyonların gel�ş�m�nden sorumlu HPV (Human pap�lloma v�rüs) t�pler�n�n genet�k yöntemlerle bel�rlenmes� 

de mümkündür. Ayrıca geleneksel olarak frozen kes�tler �le yapılan �ntraoperat�f konsültasyon sürec�nde s�toloj�k 

yöntemlerden de yararlanılmaktadır. İntraoperat�f s�toloj�k �nceleme, frozen kes�tler�n yer�ne ya da onun tamamlayıcısı 

olarak kullanılab�lmekted�r [4,7]. İntraoperat�f konsültasyon sırasında; dokundurma, kazıma, ezme ve sürüntü yöntemler� 

kullanılarak çeş�tl� s�toloj� preparatları elde ed�leb�l�r. Bazı durumlarda, �nce �ğne asp�rasyonu da yapılır. İntraoperat�f 

konsültasyon olarak s�toloj�den çoğunlukla, k�tlesel lezyonların tanısında yararlanılır. Tüm doku ve organlara uygulanab�l�r. 

Özell�kle meme ve santral s�n�r s�stem� lezyonları �le bekç� (sent�nel) lenf bez�n�n �ntraoperat�f değerlend�r�lmes�nde 

s�topatoloj�k yöntem�n kullanımı yaygındır [7]. 

S�toloj�k materyaller�n m�kroskop�k �ncelemes�nde 

patolog, hücreler�n nükleus ve s�toplazma özell�kler�n�, 

hücreler�n oluşturduğu yapısal paternler� ve zem�n özell�kler�n� 

değerlend�rerek b�r sonuca varır ve raporunu düzenler. S�toloj� 

raporunda genel olarak dört tanı kategor�s� mevcuttur: Yeters�z, 

Negat�f (tümör yok), Kuşkulu (at�p�k), Poz�t�f (tümör var).

S�toloj�k �nceleme �ç�n elde ed�len hücreler�n değerlend�-

r�lmes�nde, her organ �ç�n ayrı b�r b�lg� b�r�k�m�ne ve deney�me 

gereks�n�m vardır. Bu nedenle, yöntem�n yaygınlaşmasının 

önündek� en büyük engel, bu konuda yet�şm�ş patolog sayısının 

azlığıdır. B�r s�toloj�k �ncelemen�n sonucu değ�ş�k koşullarda değ�ş�k anlamlar taşıyab�leceğ� �ç�n, bu yöntem� uygulamak 

�steyen kl�n�k hek�mler�n patolog �le yakın �l�şk�de olmaları zorunludur. İnce �ğne asp�rasyonu yapılırken patoloğun da hasta 

başı değerlend�rmeye katıldığı durumlarda; örnekler�n daha �y� alınması, gerek�rse asp�rasyonun hemen tekrarlanab�lmes� 

ve tanının hem daha çabuk hem daha doğru konulması mümkün olmaktadır. 

C. H�stok�myasal Yöntem

H�stok�mya; maddeler� hücre ve doku düzey�nde ayırt etmeye, yerleş�mler�n� ve m�ktarlarını saptamaya yarayan 

k�myasal tekn�kler�n ortak adıdır [8]. H�stok�myasal reaks�yon, dokuda ve hücrede bulunması beklenen yerde varlığı 

araştırılan çeş�tl� organ�k/�norgan�k maddeler�n, b�r ser� k�myasal olaylar sonucunda renkl� b�r b�leş�k olarak çöktürülmes� 

�le görüleb�l�r hale get�r�lmes� esasına dayanır. Böylece prote�n-am�noas�tler, nükle�k as�t/nükleoprote�nler, 

karbonh�dratlar, mukoprote�nler, l�p�dler, aldeh�dler ve ketonlar, enz�mler, p�gmentler, �norgan�k oluşumlar ve çeş�tl� 

k�myasal b�leş�kler h�stoloj�k kes�tlerde göster�leb�l�r [8,9]. Bu amaçla spes�fik maddeler, reakt�f gruplar ve enz�m 

katal�zörler� kullanılab�l�r. H�stok�myasal reaks�yonların özgünlüğü bazı mod�fiye reaks�yonlarla; örneğ�n oldukça spes�fik 

substratlar veya �nh�b�törler�n kullanımı �le pH’ın değ�şt�r�lmes� g�b� tekn�klerle kontrol ed�leb�l�r. Her b�r hücre �ç�n geçerl� 

değ�ş�k b�yok�myasal maddeler vardır. Ancak bazı özel hücreler özgün b�r yapı �çereb�l�r veya her hücre �ç�n değ�ş�k 

m�ktarlarda k�myasal madde kullanımı gerekeb�l�r [8]. 
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tarafından 1927’de b�ld�r�len, 1950’lerde George Papan�colaou tarafından yaygınlaştırılan ‘serv�kovag�nal yayma’ 

yöntem�yle, uterus serv�ks�nden kend�l�ğ�nden dökülen hücreler�n morfoloj�k olarak �ncelenmes�yle, b�r kanser�n daha kl�n�k 

bulgu vermeden yakalanab�leceğ� �lk kez ve kes�n olarak göster�lm�şt�r. Bu yöntem�n uygulanması sayes�nde, bugün kanser 

öncüsü lezyonların erken aşamalarda saptanması �le serv�ks kanser�n�n daha oluşma aşamasındayken tam olarak 

çıkarılab�lmes� mümkün hale gelm�ş ve serv�ks kanser�nden ölümler bel�rg�n olarak azalmıştır [4].

Patoloj� laboratuvarına gönder�len s�topatoloj�k materyaller başlıca j�nekoloj�k ve nonj�nekoloj�k olarak 

gruplandırılab�l�r [2, 3]: 

1-J�nekoloj�k materyaller (Serv�kovaj�nal s�toloj�, endometr�al yayma)

2-Nonj�nekoloj�k materyaller

a) Efüzyon s�toloj�ler�: Vücut boşlukları kaynaklı s�toloj�ler (plevral, per�kard�al, per�ton, s�novyal sıvılar)

b) İnce İğne Asp�rasyon S�toloj�ler� (İİAS): Enjektör ya da özel �ğneler �le çek�len materyal�n �ncelenmes� esasına 

dayanır. Bu yöntemle, palpe ed�leb�len bütün organlardak� lezyonlara anestez�ye ve özel aletlere gerek duyulmadan �nce 

(dar çaplı) b�r �ğneye sah�p enjektör �le g�r�lmekte ve asp�re ed�len hücreler lamlara yayılmaktadır. T�ro�d, yumuşak doku, 

tükürük bez�, lenf bez�, meme g�b� yüzeyel k�tlelere d�rekt olarak ya da karac�ğer, pankreas, sürrenal, akc�ğer g�b� der�n 

organ k�tleler�ne ultrasonografi veya b�lg�sayarlı tomografi g�b� çeş�tl� radyoloj�k görüntüleme yöntemler� eşl�ğ�nde g�r�lerek 

materyaller elde ed�leb�l�r. 

c) Yıkama S�toloj�ler�: Batın yıkama sıvısı, mesane yıkama sıvısı, bronş�yal yıkama, bronk�olealveolar lavaj s�toloj�s� 

(BAL), gastro�ntest�nal-özofaj�yal yıkama

d) Fırçalama S�toloj�ler�: Bronş�yal fırça s�toloj�s�, koledok fırça s�toloj�s�, 

e) Dokundurma (Impr�nt) ve Ezme (Squash) S�toloj�ler�: Her türlü taze dokudan, özell�kle ep�telyal tümör dokuları, 

lenf bez�, kem�k �l�ğ�, bey�n dokusu 

f) D�ğer: BOS, �drar, balgam, bukkal ve nazal yaymalar

S�toloj�k �nceleme �ç�n alınan sıvı örnekler� mümkünse patoloj� laboratuvarına hemen gönder�lmel�d�r. Hemen 

gönder�lemeyecek örnekler buzdolabında yarım günü geçmeyecek şek�lde beklet�leb�l�r, daha uzun süre beklet�lecek 

durumlar �ç�n �se sıvıya eş�t m�ktarda %50 l�k et�l alkol �lave ed�lmel�d�r. Serv�kovaj�nal sürüntü örnekler�n�n lama yayıldıktan 

hemen sonra %95 l�k (bulunamıyorsa en az %70 l�k) et�l alkol solüsyonuna konularak tesp�t ed�lmes� gerek�r. İnce �ğne 

asp�rasyon materyaller�nde lama yayılan örneğ�n havada kurutulması da d�ğer b�r tesp�t yöntem�d�r [3]. Böylece sıvıların 

bozulması ve hücreler�n s�tol�z olması engellenerek tanısal özell�kler� korunmuş olur. 

Kl�n�k hek�m tarafından alınan ve hastanın k�ml�k b�lg�ler�, kl�n�k, laboratuvar ve radyoloj�k bulguları, materyal�n c�ns� ve 

nereden alındığı, kl�n�k ön tanı b�lg�ler�n� �çeren eks�ks�z doldurulmuş s�toloj� �stem formu �le b�rl�kte uygun şek�llerde tesp�t 

ed�lerek patoloj� laboratuvarına ulaştırılan her türlü s�toloj�k materyal, kayıt kabulden sonra s�toloj� ün�tes�ne tesl�m ed�l�r. 

Burada �lk olarak sıvıların dışardan gözlend�ğ�ndek� özell�kler� �ncelen�r. Sıvının n�tel�ğ� (reng�, kıvamı, part�kül �çer�p 

�çermed�ğ�) ve n�cel�ğ� (sıvı m�ktarı, yayma şekl�nde gönder�len materyal�n lam sayısı) �le materyal�n tesp�t şekl� not ed�l�r. 

Gönder�len s�toloj�k materyal�n c�ns�ne göre hang� yöntem�n 

kullanılacağı ve tesp�t şekl�ne göre hang� boyamanın 

uygulanacağı bel�rlen�r. S�toloj�k örnekler� �ncelemeye 

hazırlamak �ç�n kullanılan yöntemler; d�rekt yayma, �mpr�nt, 

sürüntü, kazıma, klas�k santr�füj-yayma, s�tosantr�füj, sıvı 

bazlı yayma (th�n prep), hücre bloğu olab�l�r. Alkol tesp�tl� 

materyaller �ç�n PAP ve H-E boyama yöntem�, havada 

kurutulmuş hazır yayma şekl�nde gönder�len materyallere 

�se MGG veya D��-Qu�ck boyamaları uygulanır. PAP boyası 

�le nükleer özell�kler daha �y� değerlend�r�l�rken, MGG boyası 

s�toplazm�k ve zem�n özell�kler�n� daha güzel göster�r (Res�m 4 ve 5). Sıvı şek�lde gelen materyallerden hücre bloğu yapılıp 

yapılmadığı, hazır yaymalardan kaç adet lamın �şleme alındığı ve yapılan boyalar da kayded�l�r. Rut�n uygulanan s�toloj�k 

boyamalar har�c�nde, tanı �ç�n dokuya uygulanab�len tüm yardımcı yöntemler (s�tok�mya, �mmünos�tok�mya, moleküler 

yöntemler) dokuların ana parçaları olan hücrelere de uygulanab�l�r [2, 3, 5]. 

S�topatoloj�k �nceleme hastalar tarafından kolay tolere ed�leb�lmes� ve güven�l�r, hızlı, ekonom�k tanı sağlaması g�b� 

avantajları �le günümüzde çok etk�n olarak kullanılan b�r yöntemd�r. Başlıca tümör tanısı ve taramasında, ayrıca tümör t�p�n�n 

tanınmasında, tedav�n�n yönlend�r�lmes�nde ve operasyon kararı ver�lmes�nde, rez�düel lezyon varlığının bel�rlenmes�nde 

kullanılır. Uygun end�kasyon �le kullanıldığı takd�rde, s�topatoloj�k �nceleme hastayı b�rçok gereks�z g�r�ş�mden kurtarab�l�r. 

Günümüzde sıvı bazlı s�toloj� olarak adlandırılan yöntem �le hücresel anormall�k saptanan serv�kovaj�nal yaymalarda aynı 

materyalden bu lezyonların gel�ş�m�nden sorumlu HPV (Human pap�lloma v�rüs) t�pler�n�n genet�k yöntemlerle bel�rlenmes� 

de mümkündür. Ayrıca geleneksel olarak frozen kes�tler �le yapılan �ntraoperat�f konsültasyon sürec�nde s�toloj�k 

yöntemlerden de yararlanılmaktadır. İntraoperat�f s�toloj�k �nceleme, frozen kes�tler�n yer�ne ya da onun tamamlayıcısı 

olarak kullanılab�lmekted�r [4,7]. İntraoperat�f konsültasyon sırasında; dokundurma, kazıma, ezme ve sürüntü yöntemler� 

kullanılarak çeş�tl� s�toloj� preparatları elde ed�leb�l�r. Bazı durumlarda, �nce �ğne asp�rasyonu da yapılır. İntraoperat�f 

konsültasyon olarak s�toloj�den çoğunlukla, k�tlesel lezyonların tanısında yararlanılır. Tüm doku ve organlara uygulanab�l�r. 

Özell�kle meme ve santral s�n�r s�stem� lezyonları �le bekç� (sent�nel) lenf bez�n�n �ntraoperat�f değerlend�r�lmes�nde 

s�topatoloj�k yöntem�n kullanımı yaygındır [7]. 

S�toloj�k materyaller�n m�kroskop�k �ncelemes�nde 

patolog, hücreler�n nükleus ve s�toplazma özell�kler�n�, 

hücreler�n oluşturduğu yapısal paternler� ve zem�n özell�kler�n� 

değerlend�rerek b�r sonuca varır ve raporunu düzenler. S�toloj� 

raporunda genel olarak dört tanı kategor�s� mevcuttur: Yeters�z, 

Negat�f (tümör yok), Kuşkulu (at�p�k), Poz�t�f (tümör var).

S�toloj�k �nceleme �ç�n elde ed�len hücreler�n değerlend�-

r�lmes�nde, her organ �ç�n ayrı b�r b�lg� b�r�k�m�ne ve deney�me 

gereks�n�m vardır. Bu nedenle, yöntem�n yaygınlaşmasının 

önündek� en büyük engel, bu konuda yet�şm�ş patolog sayısının 

azlığıdır. B�r s�toloj�k �ncelemen�n sonucu değ�ş�k koşullarda değ�ş�k anlamlar taşıyab�leceğ� �ç�n, bu yöntem� uygulamak 

�steyen kl�n�k hek�mler�n patolog �le yakın �l�şk�de olmaları zorunludur. İnce �ğne asp�rasyonu yapılırken patoloğun da hasta 

başı değerlend�rmeye katıldığı durumlarda; örnekler�n daha �y� alınması, gerek�rse asp�rasyonun hemen tekrarlanab�lmes� 

ve tanının hem daha çabuk hem daha doğru konulması mümkün olmaktadır. 

C. H�stok�myasal Yöntem

H�stok�mya; maddeler� hücre ve doku düzey�nde ayırt etmeye, yerleş�mler�n� ve m�ktarlarını saptamaya yarayan 

k�myasal tekn�kler�n ortak adıdır [8]. H�stok�myasal reaks�yon, dokuda ve hücrede bulunması beklenen yerde varlığı 

araştırılan çeş�tl� organ�k/�norgan�k maddeler�n, b�r ser� k�myasal olaylar sonucunda renkl� b�r b�leş�k olarak çöktürülmes� 

�le görüleb�l�r hale get�r�lmes� esasına dayanır. Böylece prote�n-am�noas�tler, nükle�k as�t/nükleoprote�nler, 

karbonh�dratlar, mukoprote�nler, l�p�dler, aldeh�dler ve ketonlar, enz�mler, p�gmentler, �norgan�k oluşumlar ve çeş�tl� 

k�myasal b�leş�kler h�stoloj�k kes�tlerde göster�leb�l�r [8,9]. Bu amaçla spes�fik maddeler, reakt�f gruplar ve enz�m 

katal�zörler� kullanılab�l�r. H�stok�myasal reaks�yonların özgünlüğü bazı mod�fiye reaks�yonlarla; örneğ�n oldukça spes�fik 

substratlar veya �nh�b�törler�n kullanımı �le pH’ın değ�şt�r�lmes� g�b� tekn�klerle kontrol ed�leb�l�r. Her b�r hücre �ç�n geçerl� 

değ�ş�k b�yok�myasal maddeler vardır. Ancak bazı özel hücreler özgün b�r yapı �çereb�l�r veya her hücre �ç�n değ�ş�k 

m�ktarlarda k�myasal madde kullanımı gerekeb�l�r [8]. 
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H�stok�myasal reaks�yonlar santral s�n�r s�stem�n�n�n özell�kle demyel�n�zan ve dejenerat�f hastalıklarının saptan-

masında, depo hastalıklarının tanısında, kas hastalıklarının tanısında, hemopoet�k hastalıkların değerlend�rmes�nde, 

karac�ğer hastalıklarının değerlend�rmes�nde, gastro�ntest�nal s�stem hastalıklarının değerlend�r�lmes�nde (müs�n 

t�pler�n�n ayırt ed�lmes�/ müs�n boyanma patern�n�n ortaya konması/ müs�n dağılımındak� değ�ş�kl�ğ�n saptanması, 

kollajen�n varlığını göster�lmes�, gangl�on hücres�n�n saptanması vb), bakter�yel, fungal ve paraz�ter hastalıklarda 

m�kroorgan�zmaların göster�lmes�nde, am�lo�d b�k�m�n�n saptanmasında, der� hastalıklarının değerlend�rmes�nde, hücre 

�ç�nde b�r�k�m gösteren maddeler�n ve p�gmentler�n natürünü saptamada, glomerüler hastalıkların tanısında, resp�ratuvar 

s�stem hastalıklarının değerlend�r�lmes�nde rut�n olarak kullanılmaktadır [5, 8].

Tümör Tanısı ve H�stok�mya: İmmünh�stok�myasal anal�zler�n rut�n kullanıma g�rmes�yle b�rl�kte tümör tanısında 

h�stok�mya popülar�tes�n� kaybetm�ş olmakla b�rl�kte, bazal membran-kollajen boyaları dokunun ya da tümörün temel 

yapısını ortaya koymada özel b�r değer taşır. Bu boyalar �mmünoh�stok�myasal yaklaşıma zem�n hazırlar. PAS, ret�kül�n, van 

G�eson veya tr�krom bu amaçla kullanılab�l�r [8]. PAS boyası test�s�n �ntratubuler germ hücre neoplaz�s�nde tümör 

hücreler�n�n s�toplazmasındak� gl�kojen�n göster�lmes�nde, alveoler soft part sarkomda �ntras�toplazm�k kr�staller�n 

göster�lmes�nde yararlıdır [5]. H�pofiz adenomlarının tanısında ret�kül�n çatının azalmış olduğunun göster�lmes� 

öneml�d�r. Ayrıca ret�kül�n boyaları ep�telyal tümörler �le ep�telyal olmayan tümörler� ayırmada, çeş�tl� mezenk�mal 

tümörler� b�rb�r�nden ayırmada, �n s�tu kars�nomu �nvaz�v kars�nomdan ayırmada kullanılab�l�r [5]. Nöroendokr�n 

tümörlerde dens granüller argyroph�l�c’t�r ve �nd�rekt gümüş boyaları �le tanınab�l�rler. Müs�n varlığının ve t�p�n�n 

saptanması özell�kle pankreas ve gastro�ntes�t�nal s�stem kanserler�ne yaklaşımda, akc�ğer�n adenokars�nomlarının 

tanısında yarar sağlar. Y�ne safra p�gment�n�n varlığının göster�lmes� hepatoselüler kars�nom tanısında özell�kle 

öneml�d�r. Melan�n soldurma yöntemler� �le kars�no�dler ve Masson fontana �le melanos�t�k tümörler göster�leb�l�r. Bazı 

mezenk�mal tümörlerde kollajen ve yağın göster�lmes� öneml� olab�l�r. PTAH boyası �se kas tümörler�n�n tanısında 

değerl�d�r. Enz�m h�stok�myasal prosedürler� �se en çok hematopatoloj�de kullanılır [5, 8]. 

 

D. İmmünoh�stok�myasal Yöntem 

İmmünoh�stok�myasal yöntem dokulardak� ve hücrelerdek� ant�jenler�n ortaya çıkartılması veya görülür hale 

get�r�lmes� amacıyla, ant�jen�k ep�topların özgül ant�korla �şaretlenmes� �le karakter�zed�r. Bu yöntemde ant�jen-ant�kor 

reaks�yonu temel alınır [9]. Hücreler�n özell�kle s�toplazmalarındak� �ntermed�er flamentler, m�krotübüller, m�kroflamanlar, 

nöroflamanlar ve hücre zarı reseptör prote�nler� �ncelen�r. Bu yapılar ant�jen kabul ed�lerek dışarda bunlara karşı özel olarak 

ant�korlar üret�l�r; anahtar-k�l�t, koenz�m-substrat örneğ�nde olduğu g�b� oluşturulan ant�jen-ant�kor kompleks� özel 

boyalar �le boyanarak görünür hale get�r�l�r [10]. İmmünoh�stok�myasal yöntem, dokunun bell� b�r ant�jen� eksprese ed�p 

etmed�ğ�n�, ayrıca o dokudak� bell� hücreler�n ant�jen�k durumunu ve m�kroanatom�k yerleş�m�n� de göster�r [9]. 

İmmünoh�stok�myasal anal�zde en sık kullanılan yöntemler; peroks�daz-ant�peroks�daz, av�d�n-b�yot�n peroks�daz, alkal� 

fosfataz ve �mmungold enz�m tekn�kler�d�r. Her b�r�n�n farklı makromoleküller �ç�n duyarlılıkları vardır [10].

İmmünoh�stok�myasal yöntem son ell� yıl �çer�s�nde patoloj� alanını kökten etk�lem�ş ve h�stopatoloj� laboratuvarının 

standart uygulamalarından b�r� hal�ne gelm�şt�r. Sens�t�v�te ve spes�fites�n�n yüksekl�ğ�, rut�n doku tak�b� yapılmış materyale 

uygulanab�lmes� ve geleneksel morfoloj�k parametreler �le tam b�r korelasyonun yapılab�lmes�, günümüzde kullanılan çoğu 

fiksat�fle uyumlu olması, bazen tamamen nekrot�k dokularda b�le poz�t�fl�k sağlanab�lmes�, parafin bloklar dışında s�toloj�k 

preparatlarda, vücut ve doku sıvılarından elde ed�len hücre bloklarında, frozen dokularda, dekals�fiye ed�lm�ş dokularda ve 

daha önce boyanmış m�kroskop�k kes�tlerde dah� uygulanab�lmes� patoloj�k tanıda �mmüno�stok�myanın yer�n� geçerl� ve 

etk�n kılmaktadır [5]. 

Tümör Tanısı ve İmmünoh�stok�mya: İmmünoh�stok�myasal yöntemler tümörler�n gerek tanısında ve sınıflandırıl-

masında, gerekse prognost�k ve pred�kt�f özell�kler�n�n bel�rlenmes�nde ve kanser tedav�s�n� yönlend�rmede cerrah� patoloj� 

prat�ğ�nde yoğun olarak kullanılmaktadır. Geleneksel h�stopatoloj� ve h�stok�myanın sonuçsuz kaldığı durumlarda, bazı az 

d�ferans�ye pr�mer ve metastat�k tümörlere spes�fik doku bel�rley�c�ler� kullanılarak tanı konulmaktadır. Lenfomalar 

�mmünfenot�p�k özell�kler�ne göre B veya T lenfos�t kökenl� olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca bazı tümörler�n 

patogenez�nde v�rusların rolünü tesp�t etmek �ç�n de �mmünoh�stok�myasal anal�z kullanılmaktadır [11]. 

İmmünoh�stok�myasal boyamada bel�rley�c�ler kullanılırken ana hedef tümörler�n gruplandırılmasıdır. Bu gruplamada 

tümörler�n öncel�kle; ep�telyal, mezenk�mal, melanos�t�k, hematopoet�k, germ hücre kökenl� olduğu tesp�t ed�l�r [10]. Daha 

sonra h�stoloj�k t�plend�rme yapılır. Bunun dışında tedav� ve prognozu etk�leyecek bel�rley�c�ler (hormon reseptör 

bel�rley�c�ler�, hücre prol�ferasyon bel�rley�c�ler� vb) uygulanır (Res�m 6 ve 7). 

İmmünoh�stok�myasal anal�z özell�kle karac�ğer, akc�ğer, bey�n, kem�k, lenf bez�, plevra ve per�ton g�b� metastat�k 

kars�nomların sık görüldüğü organ ve dokulara a�t materyallerde tanısal yaklaşım �ç�n öneml�d�r. Bu durumda patoloğun 

rolü, pr�mer tümör �le metastaz arasında ayrımı yapmak, metastazın organ kaynağını aydınlatmak ya da pr�mer tümörün 

olası kaynaklarını bel�rterek kl�n�k ve radyoloj�k �ncelemelere yön vermekt�r. Bu konuda tümörün h�stopatoloj�k ve 

�mmünoh�stok�myasal özell�kler�, hastanın kl�n�k özell�kler�, k�tlen�n radyoloj�k özell�kler� b�rl�kte değerlend�r�lerek olası 

organ kaynakları bel�rleneb�l�r. Hastada daha önceden var olduğu b�l�nen b�r tümörün bel�rt�lmes�, patoloğa 

�mmunh�stok�myasal panel� doğru şek�llend�rerek kes�n tanıya g�deb�lmes� �ç�n öneml� ölçüde yarar sağlar [12].

Pr�mer� B�l�nmeyen Metastat�k Kanserlerde Tanısal 

Immünoh�stok�myasal Yaklaşım: Pr�mer� b�l�nmeyen me-

tastat�k kanserler, başvuruda yapılan tüm detaylı muayene 

ve tetk�klere rağmen pr�mer tümör bölges�n�n saptanama-

dığı metastat�k hastalık olarak tanımlanmaktadır. Pr�mer� 

b�l�nmeyen metastat�k kanserler tüm kanser olgularının 

%3-5’l�k bölümünü oluşturur. Bunların çoğunluğu kars�-

nomlar olup, kars�nomlar �ç�nde en sık karşılaşılan h�stopa-

toloj�k t�pler �se adenokars�nom ve skuamöz hücrel� kars�-

nomdur. Kl�n�k tak�pler ve otops� ser�ler�nde pr�mer� b�l�n-

meyen metastat�k adenokars�nomların en sık akc�ğer, 

pankreas, kolon, m�de, meme, over ve prostat orj�nl� olduğu 

tesp�t ed�lm�şt�r. Bütün bu b�lg�ler göz önünde bulunduru-

larak, patoloj� prat�ğ�nde tanısal zorluklar oluşturan bu kan-

ser olgularında, rut�n h�stopatoloj�k değerlend�rme sonra-

sında �mmünoh�stok�myasal ant�korlar kullanılarak algo-

r�tm�k yaklaşımla adım adım tanıya g�d�lmeye çalışılır [13-

16]:

1. Adım: İlk olarak genel kanser t�p�n� bel�rlemeye 

yönel�k �mmünoh�stok�myasal ant�korlar kullanılır.

Kars�nom �ç�n s�tokerat�n ve d�ğer ep�telyal bel�rley�c�ler 

(AE1/3, CK7, CK20, CK5, EMA);Mal�gn melanom �ç�n S100, Melan-A, HMB45; Lenfoma �ç�n LCA, B ve T bel�rley�c�ler�; Sarkom 

�ç�n S100, v�ment�n, akt�n, desm�n �lk terc�h ed�lecek ant�korlardır.

2. Adım: Kars�nom �se bunun alt grubunu bel�rlemek �ç�n �mmünoh�stok�myasal panel uygulanır.

Adenokars�nom �ç�n CK7, CK20, CEA ve d�ğer adenokars�nom bel�rley�c�ler�; skuamöz hücrel� kars�nom �ç�n CK5, p63, 

p40; nöroendokr�n kars�nom �ç�n kromogran�n, s�naptofiz�n, CD56, TTF-1; mezotelyoma �ç�n kalret�n, mezotel�n,WT1, D2-

40; germ hücrel� tümörler �ç�n OCT4, PLAP, HCG, AFP; ve sol�d organ tümörler� �ç�n çeş�tl� bel�rley�c�ler (renal hücrel� 

kars�nom �ç�n RCC, CD10, PAX8; hepatoselüler kars�nom �ç�n Hep-Par1, CD10, Gl�p�kan-3; t�ro�d kanserler� �ç�n TTF-1, 

t�roglobül�n, PAX8; adrenokort�kal kars�nom �ç�n Melan-A, �nh�b�n) kullanılarak tümör alt t�p� saptanmaya çalışılır.
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Res�m 6. Endometr�yum kanser�nde �mmünoh�stok�myasal olarak 
saptanan ER poz�t�fl�ğ� (SCÜTF Patoloj� AD arş�v�)

Res�m 7. M�de kanser�nde �mmünoh�stok�myasal olarak saptanan 
HER-2 prote�n ekspresyonu (SCÜTF patoloj� AD arş�v�)



H�stok�myasal reaks�yonlar santral s�n�r s�stem�n�n�n özell�kle demyel�n�zan ve dejenerat�f hastalıklarının saptan-

masında, depo hastalıklarının tanısında, kas hastalıklarının tanısında, hemopoet�k hastalıkların değerlend�rmes�nde, 

karac�ğer hastalıklarının değerlend�rmes�nde, gastro�ntest�nal s�stem hastalıklarının değerlend�r�lmes�nde (müs�n 

t�pler�n�n ayırt ed�lmes�/ müs�n boyanma patern�n�n ortaya konması/ müs�n dağılımındak� değ�ş�kl�ğ�n saptanması, 

kollajen�n varlığını göster�lmes�, gangl�on hücres�n�n saptanması vb), bakter�yel, fungal ve paraz�ter hastalıklarda 

m�kroorgan�zmaların göster�lmes�nde, am�lo�d b�k�m�n�n saptanmasında, der� hastalıklarının değerlend�rmes�nde, hücre 

�ç�nde b�r�k�m gösteren maddeler�n ve p�gmentler�n natürünü saptamada, glomerüler hastalıkların tanısında, resp�ratuvar 

s�stem hastalıklarının değerlend�r�lmes�nde rut�n olarak kullanılmaktadır [5, 8].

Tümör Tanısı ve H�stok�mya: İmmünh�stok�myasal anal�zler�n rut�n kullanıma g�rmes�yle b�rl�kte tümör tanısında 

h�stok�mya popülar�tes�n� kaybetm�ş olmakla b�rl�kte, bazal membran-kollajen boyaları dokunun ya da tümörün temel 

yapısını ortaya koymada özel b�r değer taşır. Bu boyalar �mmünoh�stok�myasal yaklaşıma zem�n hazırlar. PAS, ret�kül�n, van 

G�eson veya tr�krom bu amaçla kullanılab�l�r [8]. PAS boyası test�s�n �ntratubuler germ hücre neoplaz�s�nde tümör 

hücreler�n�n s�toplazmasındak� gl�kojen�n göster�lmes�nde, alveoler soft part sarkomda �ntras�toplazm�k kr�staller�n 

göster�lmes�nde yararlıdır [5]. H�pofiz adenomlarının tanısında ret�kül�n çatının azalmış olduğunun göster�lmes� 

öneml�d�r. Ayrıca ret�kül�n boyaları ep�telyal tümörler �le ep�telyal olmayan tümörler� ayırmada, çeş�tl� mezenk�mal 

tümörler� b�rb�r�nden ayırmada, �n s�tu kars�nomu �nvaz�v kars�nomdan ayırmada kullanılab�l�r [5]. Nöroendokr�n 

tümörlerde dens granüller argyroph�l�c’t�r ve �nd�rekt gümüş boyaları �le tanınab�l�rler. Müs�n varlığının ve t�p�n�n 

saptanması özell�kle pankreas ve gastro�ntes�t�nal s�stem kanserler�ne yaklaşımda, akc�ğer�n adenokars�nomlarının 

tanısında yarar sağlar. Y�ne safra p�gment�n�n varlığının göster�lmes� hepatoselüler kars�nom tanısında özell�kle 

öneml�d�r. Melan�n soldurma yöntemler� �le kars�no�dler ve Masson fontana �le melanos�t�k tümörler göster�leb�l�r. Bazı 

mezenk�mal tümörlerde kollajen ve yağın göster�lmes� öneml� olab�l�r. PTAH boyası �se kas tümörler�n�n tanısında 

değerl�d�r. Enz�m h�stok�myasal prosedürler� �se en çok hematopatoloj�de kullanılır [5, 8]. 

 

D. İmmünoh�stok�myasal Yöntem 

İmmünoh�stok�myasal yöntem dokulardak� ve hücrelerdek� ant�jenler�n ortaya çıkartılması veya görülür hale 

get�r�lmes� amacıyla, ant�jen�k ep�topların özgül ant�korla �şaretlenmes� �le karakter�zed�r. Bu yöntemde ant�jen-ant�kor 

reaks�yonu temel alınır [9]. Hücreler�n özell�kle s�toplazmalarındak� �ntermed�er flamentler, m�krotübüller, m�kroflamanlar, 

nöroflamanlar ve hücre zarı reseptör prote�nler� �ncelen�r. Bu yapılar ant�jen kabul ed�lerek dışarda bunlara karşı özel olarak 

ant�korlar üret�l�r; anahtar-k�l�t, koenz�m-substrat örneğ�nde olduğu g�b� oluşturulan ant�jen-ant�kor kompleks� özel 

boyalar �le boyanarak görünür hale get�r�l�r [10]. İmmünoh�stok�myasal yöntem, dokunun bell� b�r ant�jen� eksprese ed�p 

etmed�ğ�n�, ayrıca o dokudak� bell� hücreler�n ant�jen�k durumunu ve m�kroanatom�k yerleş�m�n� de göster�r [9]. 

İmmünoh�stok�myasal anal�zde en sık kullanılan yöntemler; peroks�daz-ant�peroks�daz, av�d�n-b�yot�n peroks�daz, alkal� 

fosfataz ve �mmungold enz�m tekn�kler�d�r. Her b�r�n�n farklı makromoleküller �ç�n duyarlılıkları vardır [10].

İmmünoh�stok�myasal yöntem son ell� yıl �çer�s�nde patoloj� alanını kökten etk�lem�ş ve h�stopatoloj� laboratuvarının 

standart uygulamalarından b�r� hal�ne gelm�şt�r. Sens�t�v�te ve spes�fites�n�n yüksekl�ğ�, rut�n doku tak�b� yapılmış materyale 

uygulanab�lmes� ve geleneksel morfoloj�k parametreler �le tam b�r korelasyonun yapılab�lmes�, günümüzde kullanılan çoğu 

fiksat�fle uyumlu olması, bazen tamamen nekrot�k dokularda b�le poz�t�fl�k sağlanab�lmes�, parafin bloklar dışında s�toloj�k 

preparatlarda, vücut ve doku sıvılarından elde ed�len hücre bloklarında, frozen dokularda, dekals�fiye ed�lm�ş dokularda ve 

daha önce boyanmış m�kroskop�k kes�tlerde dah� uygulanab�lmes� patoloj�k tanıda �mmüno�stok�myanın yer�n� geçerl� ve 

etk�n kılmaktadır [5]. 

Tümör Tanısı ve İmmünoh�stok�mya: İmmünoh�stok�myasal yöntemler tümörler�n gerek tanısında ve sınıflandırıl-

masında, gerekse prognost�k ve pred�kt�f özell�kler�n�n bel�rlenmes�nde ve kanser tedav�s�n� yönlend�rmede cerrah� patoloj� 

prat�ğ�nde yoğun olarak kullanılmaktadır. Geleneksel h�stopatoloj� ve h�stok�myanın sonuçsuz kaldığı durumlarda, bazı az 

d�ferans�ye pr�mer ve metastat�k tümörlere spes�fik doku bel�rley�c�ler� kullanılarak tanı konulmaktadır. Lenfomalar 

�mmünfenot�p�k özell�kler�ne göre B veya T lenfos�t kökenl� olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca bazı tümörler�n 

patogenez�nde v�rusların rolünü tesp�t etmek �ç�n de �mmünoh�stok�myasal anal�z kullanılmaktadır [11]. 

İmmünoh�stok�myasal boyamada bel�rley�c�ler kullanılırken ana hedef tümörler�n gruplandırılmasıdır. Bu gruplamada 

tümörler�n öncel�kle; ep�telyal, mezenk�mal, melanos�t�k, hematopoet�k, germ hücre kökenl� olduğu tesp�t ed�l�r [10]. Daha 

sonra h�stoloj�k t�plend�rme yapılır. Bunun dışında tedav� ve prognozu etk�leyecek bel�rley�c�ler (hormon reseptör 

bel�rley�c�ler�, hücre prol�ferasyon bel�rley�c�ler� vb) uygulanır (Res�m 6 ve 7). 

İmmünoh�stok�myasal anal�z özell�kle karac�ğer, akc�ğer, bey�n, kem�k, lenf bez�, plevra ve per�ton g�b� metastat�k 

kars�nomların sık görüldüğü organ ve dokulara a�t materyallerde tanısal yaklaşım �ç�n öneml�d�r. Bu durumda patoloğun 

rolü, pr�mer tümör �le metastaz arasında ayrımı yapmak, metastazın organ kaynağını aydınlatmak ya da pr�mer tümörün 

olası kaynaklarını bel�rterek kl�n�k ve radyoloj�k �ncelemelere yön vermekt�r. Bu konuda tümörün h�stopatoloj�k ve 

�mmünoh�stok�myasal özell�kler�, hastanın kl�n�k özell�kler�, k�tlen�n radyoloj�k özell�kler� b�rl�kte değerlend�r�lerek olası 

organ kaynakları bel�rleneb�l�r. Hastada daha önceden var olduğu b�l�nen b�r tümörün bel�rt�lmes�, patoloğa 

�mmunh�stok�myasal panel� doğru şek�llend�rerek kes�n tanıya g�deb�lmes� �ç�n öneml� ölçüde yarar sağlar [12].

Pr�mer� B�l�nmeyen Metastat�k Kanserlerde Tanısal 

Immünoh�stok�myasal Yaklaşım: Pr�mer� b�l�nmeyen me-

tastat�k kanserler, başvuruda yapılan tüm detaylı muayene 

ve tetk�klere rağmen pr�mer tümör bölges�n�n saptanama-

dığı metastat�k hastalık olarak tanımlanmaktadır. Pr�mer� 

b�l�nmeyen metastat�k kanserler tüm kanser olgularının 

%3-5’l�k bölümünü oluşturur. Bunların çoğunluğu kars�-

nomlar olup, kars�nomlar �ç�nde en sık karşılaşılan h�stopa-

toloj�k t�pler �se adenokars�nom ve skuamöz hücrel� kars�-

nomdur. Kl�n�k tak�pler ve otops� ser�ler�nde pr�mer� b�l�n-

meyen metastat�k adenokars�nomların en sık akc�ğer, 

pankreas, kolon, m�de, meme, over ve prostat orj�nl� olduğu 

tesp�t ed�lm�şt�r. Bütün bu b�lg�ler göz önünde bulunduru-

larak, patoloj� prat�ğ�nde tanısal zorluklar oluşturan bu kan-

ser olgularında, rut�n h�stopatoloj�k değerlend�rme sonra-

sında �mmünoh�stok�myasal ant�korlar kullanılarak algo-

r�tm�k yaklaşımla adım adım tanıya g�d�lmeye çalışılır [13-

16]:

1. Adım: İlk olarak genel kanser t�p�n� bel�rlemeye 

yönel�k �mmünoh�stok�myasal ant�korlar kullanılır.

Kars�nom �ç�n s�tokerat�n ve d�ğer ep�telyal bel�rley�c�ler 

(AE1/3, CK7, CK20, CK5, EMA);Mal�gn melanom �ç�n S100, Melan-A, HMB45; Lenfoma �ç�n LCA, B ve T bel�rley�c�ler�; Sarkom 

�ç�n S100, v�ment�n, akt�n, desm�n �lk terc�h ed�lecek ant�korlardır.

2. Adım: Kars�nom �se bunun alt grubunu bel�rlemek �ç�n �mmünoh�stok�myasal panel uygulanır.

Adenokars�nom �ç�n CK7, CK20, CEA ve d�ğer adenokars�nom bel�rley�c�ler�; skuamöz hücrel� kars�nom �ç�n CK5, p63, 

p40; nöroendokr�n kars�nom �ç�n kromogran�n, s�naptofiz�n, CD56, TTF-1; mezotelyoma �ç�n kalret�n, mezotel�n,WT1, D2-

40; germ hücrel� tümörler �ç�n OCT4, PLAP, HCG, AFP; ve sol�d organ tümörler� �ç�n çeş�tl� bel�rley�c�ler (renal hücrel� 

kars�nom �ç�n RCC, CD10, PAX8; hepatoselüler kars�nom �ç�n Hep-Par1, CD10, Gl�p�kan-3; t�ro�d kanserler� �ç�n TTF-1, 

t�roglobül�n, PAX8; adrenokort�kal kars�nom �ç�n Melan-A, �nh�b�n) kullanılarak tümör alt t�p� saptanmaya çalışılır.
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Res�m 6. Endometr�yum kanser�nde �mmünoh�stok�myasal olarak 
saptanan ER poz�t�fl�ğ� (SCÜTF Patoloj� AD arş�v�)

Res�m 7. M�de kanser�nde �mmünoh�stok�myasal olarak saptanan 
HER-2 prote�n ekspresyonu (SCÜTF patoloj� AD arş�v�)



3. Adım: Adenokars�nom �se orj�n aldığı dokuyu saptamaya yönel�k spes�fik bel�rley�c�ler kullanılır.

Meme kanser� �ç�n ER, mammaglob�n, GCDFP-15, CK7+/CK20-; Prostat kanser� �ç�n PSA, PAP, CK7-/CK20-; Over 

kanser� �ç�n CA125, ER, CK7+/CK20-, WT1; Endometr�yun kanser� �ç�n CA125, ER, CK7+/CK20- ; Kolon kanser� �ç�n CDX2, 

CK7-/CK20+; M�de kanser� �ç�n CDX2, MUC 5AC, MUC 6, CK7-/CK20+; Pankreas kanser� �ç�n CA125, CK7+/CK20, 

mezotel�n, MUC 1, MUC5AC; Karac�ğer kanser� �ç�n Hep-Par1, AFP, pol�klonal CEA, CD10, gl�p�kan 3; Akc�ğer kanser� �ç�n 

CK7+/CK20-, TTF1; Böbrek kanser� �ç�n RCC, CD10, CK7-/CK20-; T�ro�d kanser� �ç�n TTF1, t�roglobül�n g�b� paneller 

seç�leb�l�r [13]. 

İmmünoh�stok�myada Tuzaklar: İmmünoh�stok�myasal reaks�yonlar duyarlı tekn�kler olduklarından, bazı olaylar bu 

reaks�yonları olumsuz yönde etk�leyeb�l�r. Bunlar; pH, ısı, fiksasyon, tampon maddes�, materyal�n �çer�ğ�, boyama ve ölçüler 

olab�l�r. En öneml�s� fiksasyondur. Olası yanlış negat�f ve yanlış poz�t�f reaks�yonlardan kurtulmak �ç�n başta fiksasyon olmak 

üzere reaks�yonu olumsuz etk�leyeb�lecek bu nedenler�n ortadan kaldırılması gerek�r. Aks� takd�rde bu yanlış 

değerlend�rmeler tedav� ve prognozu dolaylı olarak etk�leyecekt�r [10]. Yanlış poz�t�f ve yanlış negat�f boya sonuçlarının 

tanınması �ç�n uygun kontrol ve yeterl� deney�m kes�nl�kle gerekl�d�r. Az tesp�tl�, nekrot�k veya hemoraj�k dokularda hatalı 

sonuçlar olab�lmekted�r. 

Yanlış negat�f sonuçların nedenler�:

1. Ant�korun uygun olmaması, denatüre veya yanlış konsantrasyonda kullanılmış olması.

2. Otol�z ve /veya d��üzyon �le ant�jen kaybı olması. Bu faktör özell�kle faktör VIII-�l�şk�l� ant�jenlerde öneml�d�r.

3. Ant�jenler�n, m�n�mal yapım veya aşırı salınımından dolayı, hücrede bu tekn�k �le göster�lemeyecek m�ktarda olması.

Yanlış poz�t�f sonuçların nedenler�:

1. Çapraz reaks�yon. (Ant�korun farklı ant�jen �le reaks�yona g�rmes�)

2. Ant�korun dokuya non-spes�fik bağlanması

3. Bazı hücresel elemanlarda endojen peroks�daz akt�v�tes� veya av�d�n-b�yot�n kompleks� �le b�rleşme yeteneğ�n�n 

bulunması.

4. Normal dokuların tümör hücreler�n�n arasında sıkışması.

5. Tümör tarafından �nvaze ed�len normal hücreler�n s�toplazmalarından salınan er�yeb�l�r prote�nler�n tümör hücreler� 

tarafından non-spes�fik absorbs�yonu [5,11].

Hatalı yorumlamalarda payı bulunan başka faktörler de bulunmaktadır. Bugüne dek saptanamamış çapraz 

reaks�yonların olab�leceğ� her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca başlangıçta bell� b�r dokuya veya tümör 

hücres�ne özgü olduğu �dd�a ed�len bazı bel�rley�c�ler�n (NSE, v�ment�n g�b�) artan deney�mle b�rl�kte başka doku ya da 

tümörlerce de eksprese ed�ld�ğ�n�n göster�ld�ğ� unutulmamalıdır [5]. 

Bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak, kl�n�k ve morfoloj�k olarak düşünülen tanıyı desteklemeyen 

�mmünoh�stok�myasal boyama sonuçlarına güven�lmemel�, kl�n�k b�lg�, radyoloj�k bulgular, rut�n ışık m�kroskop�, h�stok�mya 

g�b� d�ğer sonuçlarla b�rl�kte değerlend�rme yapılarak tanıya g�d�lmel�d�r. Tanısal patoloj� uygulamalarında kullanılan 

�mmünoh�stok�myasal ant�korların klonlarının seç�m�nde ve yorumlanmasında laboratuvarlar arasında değ�şkenl�k ve 

sonuçlar açısından sens�t�v�te ve spes�fite farklılıkları da gözleneb�lmekted�r.

Günlük rut�n tanısal �ncelemelerde az sayıda �mmunh�stok�myasal bel�rley�c� �çeren bas�t paneller�n kullanılması 

yöntem�n mümkün olan en düşük mal�yet �le başarılı olmasını sağlamak açısından öneml�d�r. Kullanılacak pr�mer 

ant�korların akıllı seç�m� deney�m ve b�lg� b�r�k�m� gerekt�r�r. Gel�ş�güzel pr�mer ant�korların ve gen�ş paneller�n kullanımı, 

�ncelemen�n mal�yet�n� artırırken yorumlanması zor sonuçlara da neden olab�lmekted�r [12].

E. Moleküler Yöntem

Temel ve kl�n�k b�l�mlerde son yıllarda ortaya konulan buluşlar, kanser�n anlaşılması açısından devr�m n�tel�ğ�nded�r. 

Bu �lerlemeler cerrah� patoloj� uygulamalarında da büyük b�r etk� oluşturmuş; moleküler tekn�kler�n uygulanması 

h�stopatoloj� ve s�topatoloj� prat�ğ�n� değ�şt�rm�şt�r [17]. Moleküler patoloj�; tanıyı opt�m�ze etmek, tümörler� moleküler 

fenot�pler�ne göre doğru b�r şek�lde sınıflandırmak, tedav�y� ve prognozu bel�rlemek �ç�n standart patoloj�k parametrelere 

ek olarak, genet�k ver�ler�n kullanımı olarak tanımlanab�l�r [18]. Hasta gruplarında ortak moleküler özell�kler�n tanımlanması, 

bel�rg�n tıbb� ve ekonom�k yararlar �le b�rl�kte daha �y� tanısal araçlar ve etk�l� tedav� ölçümler� gel�şt�r�leb�lmes�ne katkı 

sağlar [17]. Moleküler çalışmalar �le DNA anal�z�, RNA anal�z�, prote�n anal�z� ve mutasyonel anal�zler yapılab�l�r. 

İn s�tu h�br�d�zasyon (ISH), pol�meraz z�nc�r reaks�yonu (PCR), m�krod�z�ler ve d�z�leme g�b� çok çeş�tl� moleküler 

tekn�kler vardır. Bu tekn�kler, formal�n fikse parafine gömülü materyallerde ve s�toloj�k materyallerde çalışılmaktadır. PCR 

yöntemler�, s�toloj�k materyal �le v�ral sekansların saptanması, delesyon, translokasyon g�b� büyük kromozomal değ�ş�kl�kler 

ve b�reysel genlerdek� nokta mutasyonları g�b� uygulamalar �ç�n �deald�r. PCR uygulamaları, sol�d tümörler�n tanısındak� gen 

mutasyonlarının ya da lenfoprol�ferat�f hastalıklardak� klonal gen�n yen�den düzenlenmes�n�n saptanmasına 

yoğunlaşmıştır. ISH, s�toloj�k ve h�stoloj�k materyal�n her �k�s�ne de uygulanab�l�r, floresan ya da kromojen�k bel�rteçler �le 

sayısal ya da yapısal kromozomal ya da gen sev�yes�ndek� sapmaların tesp�t�ne �z�n ver�r. Bu tekn�k, gen ampl�fikasyonlarını, 

delesyonları, �nsers�yonları ya da translokasyonları saptamak �ç�n kullanılır [17]. 

Tanısal değerlend�rmede moleküler tekn�kler özell�kle hematoloj�k mal�gn�telerde, yumuşak doku sarkomlarında ve 

ped�atr�k tümörlerde öneml� b�r yere sah�pt�r. K�ş�selleşt�r�lm�ş kanser terap�s� çağında, bazı kanserlerde fenot�pler�n yanı 

sıra genot�p�k karakter�zasyonu saptamanın gerekl�l�ğ� de ortaya konmuştur. Kolorektal kanserlerde KRAS ve BRAF 

mutasyon anal�z� yanı sıra MSI anal�z�; meme ve m�de kanser�ndek� HER2 gen ampl�fikasyonunun saptanması; �ler� evre 

küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser� hastalarında ep�dermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) mutasyonları ve anaplast�k 

lenfoma k�naz (ALK) ve c-ros oncogene 1 (ROS 1 gen) yen�den düzenlenmeler� �ç�n testler, artık rut�n olarak 

uygulanmaktadır (Res�m 8). Bu testler hedefe yönel�k ajanlar veya klas�k kemoterap� ajanları �le yapılacak olan tedav�den 

yararlanma olasılığı yüksek olan hastaları seçmek �ç�n kl�n�k prat�ğ�n temel b�r b�leşen� hal�ne gelm�şt�r. Ayrıca moleküler 

çalışmalar, tekrarlayan veya metastat�k tümörlerde veya �lk tedav�ye d�renç gel�şt�ren hastalarda, tümör �lerlemes�n�n 

moleküler temel�n� ve �laç d�renc�n� gel�şt�rmem�z� anlamak �ç�n gerekl�d�r. Ancak şunu bel�rtmek gerek�r k� bu testler rut�nde 

kullanılan d�ğer tanısal yöntemlere (�mmünoh�stok�mya ve h�stok�mya) göre çok daha pahalı olduğundan kısıtlı kullanıma 

sah�pt�r ve ülkem�zde sadece bell� merkezlerdek� patoloj� laboratuvarlarında uygulanmaktadır. Bu nedenle tanısal olarak 

at�p�k morfoloj�, at�p�k kl�n�k ve at�p�k �mmünoh�stok�myasal ekpresyonların varlığında ve kl�n�k hasta yönet�m�nde öneml� 

olduğu durumlarda moleküler testlere g�d�lmekted�r. Moleküler çalışmalarda, patoloj�k tanı ve genom�k profilleme �ç�n 

yeterl� m�ktar ve kal�tede olan tümör dokusunun örneklenmes�n�n en baştan planlanması ve tanı sırasında doku örneğ�n�n 

ekonom�k kullanılması da ayrı b�r önem taşımaktadır [17,19].

Her yöntemde olduğu g�b� moleküler yöntemler �ç�n de bazı tuzaklar olab�l�r. Farklı tümörlerde görülen benzer 

mutasyonlar morfoloj�k değerlend�rme gerçekleşt�r�lmeks�z�n yapılacak moleküler testler�n yanlış tanıya neden 

olab�leceğ�n� göstermekted�r. Y�ne moleküler tanı yöntemler� �le aş�na olmayanların karşılaşab�leceğ� b�r durum da elde 

ed�len poz�t�f sonucun yanlış değerlend�r�lmes�d�r. Ayrıca moleküler patoloj�de kontam�nasyon ger� dönüşsüz sonuçlara yol 

açab�lecek b�r sorun olarak karşımıza çıkab�l�r [20].

F. D�ğer Yardımcı Yöntemler

Akım (Flow) s�tometr�s�: Akım s�tometr�s� tekn�ğ�, hücre 

süspans�yonun b�r ışın demet�n�n geçt�ğ� sab�t dedektörler 

�ç�nden akarken, çeş�tl� parametreler�n ölçülmes�nden oluşur. 

Akım s�tometr�s� �le değerlend�r�leb�len hücresel özell�kler hücre 

boyutu, s�toplazm�k granülar�te, hücre canlılığı, hücre s�klusu 

süres� (S-faz fraks�yonu), DNA �çer�ğ� (DNA plo�d�), yüzey 

bel�rley�c� fenot�p� ve enz�m �çer�ğ�d�r [5]. 
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Res�m 8. M�de kanser�nde s�lver ISH �le saptanan HER-2 gen 
ampl�fikasyonu (SCÜTF Patoloj� AD arş�v�)



3. Adım: Adenokars�nom �se orj�n aldığı dokuyu saptamaya yönel�k spes�fik bel�rley�c�ler kullanılır.

Meme kanser� �ç�n ER, mammaglob�n, GCDFP-15, CK7+/CK20-; Prostat kanser� �ç�n PSA, PAP, CK7-/CK20-; Over 

kanser� �ç�n CA125, ER, CK7+/CK20-, WT1; Endometr�yun kanser� �ç�n CA125, ER, CK7+/CK20- ; Kolon kanser� �ç�n CDX2, 

CK7-/CK20+; M�de kanser� �ç�n CDX2, MUC 5AC, MUC 6, CK7-/CK20+; Pankreas kanser� �ç�n CA125, CK7+/CK20, 

mezotel�n, MUC 1, MUC5AC; Karac�ğer kanser� �ç�n Hep-Par1, AFP, pol�klonal CEA, CD10, gl�p�kan 3; Akc�ğer kanser� �ç�n 

CK7+/CK20-, TTF1; Böbrek kanser� �ç�n RCC, CD10, CK7-/CK20-; T�ro�d kanser� �ç�n TTF1, t�roglobül�n g�b� paneller 

seç�leb�l�r [13]. 

İmmünoh�stok�myada Tuzaklar: İmmünoh�stok�myasal reaks�yonlar duyarlı tekn�kler olduklarından, bazı olaylar bu 

reaks�yonları olumsuz yönde etk�leyeb�l�r. Bunlar; pH, ısı, fiksasyon, tampon maddes�, materyal�n �çer�ğ�, boyama ve ölçüler 

olab�l�r. En öneml�s� fiksasyondur. Olası yanlış negat�f ve yanlış poz�t�f reaks�yonlardan kurtulmak �ç�n başta fiksasyon olmak 

üzere reaks�yonu olumsuz etk�leyeb�lecek bu nedenler�n ortadan kaldırılması gerek�r. Aks� takd�rde bu yanlış 

değerlend�rmeler tedav� ve prognozu dolaylı olarak etk�leyecekt�r [10]. Yanlış poz�t�f ve yanlış negat�f boya sonuçlarının 

tanınması �ç�n uygun kontrol ve yeterl� deney�m kes�nl�kle gerekl�d�r. Az tesp�tl�, nekrot�k veya hemoraj�k dokularda hatalı 

sonuçlar olab�lmekted�r. 

Yanlış negat�f sonuçların nedenler�:

1. Ant�korun uygun olmaması, denatüre veya yanlış konsantrasyonda kullanılmış olması.

2. Otol�z ve /veya d��üzyon �le ant�jen kaybı olması. Bu faktör özell�kle faktör VIII-�l�şk�l� ant�jenlerde öneml�d�r.

3. Ant�jenler�n, m�n�mal yapım veya aşırı salınımından dolayı, hücrede bu tekn�k �le göster�lemeyecek m�ktarda olması.

Yanlış poz�t�f sonuçların nedenler�:

1. Çapraz reaks�yon. (Ant�korun farklı ant�jen �le reaks�yona g�rmes�)

2. Ant�korun dokuya non-spes�fik bağlanması

3. Bazı hücresel elemanlarda endojen peroks�daz akt�v�tes� veya av�d�n-b�yot�n kompleks� �le b�rleşme yeteneğ�n�n 

bulunması.

4. Normal dokuların tümör hücreler�n�n arasında sıkışması.

5. Tümör tarafından �nvaze ed�len normal hücreler�n s�toplazmalarından salınan er�yeb�l�r prote�nler�n tümör hücreler� 

tarafından non-spes�fik absorbs�yonu [5,11].

Hatalı yorumlamalarda payı bulunan başka faktörler de bulunmaktadır. Bugüne dek saptanamamış çapraz 

reaks�yonların olab�leceğ� her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca başlangıçta bell� b�r dokuya veya tümör 

hücres�ne özgü olduğu �dd�a ed�len bazı bel�rley�c�ler�n (NSE, v�ment�n g�b�) artan deney�mle b�rl�kte başka doku ya da 

tümörlerce de eksprese ed�ld�ğ�n�n göster�ld�ğ� unutulmamalıdır [5]. 

Bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak, kl�n�k ve morfoloj�k olarak düşünülen tanıyı desteklemeyen 

�mmünoh�stok�myasal boyama sonuçlarına güven�lmemel�, kl�n�k b�lg�, radyoloj�k bulgular, rut�n ışık m�kroskop�, h�stok�mya 

g�b� d�ğer sonuçlarla b�rl�kte değerlend�rme yapılarak tanıya g�d�lmel�d�r. Tanısal patoloj� uygulamalarında kullanılan 

�mmünoh�stok�myasal ant�korların klonlarının seç�m�nde ve yorumlanmasında laboratuvarlar arasında değ�şkenl�k ve 

sonuçlar açısından sens�t�v�te ve spes�fite farklılıkları da gözleneb�lmekted�r.

Günlük rut�n tanısal �ncelemelerde az sayıda �mmunh�stok�myasal bel�rley�c� �çeren bas�t paneller�n kullanılması 

yöntem�n mümkün olan en düşük mal�yet �le başarılı olmasını sağlamak açısından öneml�d�r. Kullanılacak pr�mer 

ant�korların akıllı seç�m� deney�m ve b�lg� b�r�k�m� gerekt�r�r. Gel�ş�güzel pr�mer ant�korların ve gen�ş paneller�n kullanımı, 

�ncelemen�n mal�yet�n� artırırken yorumlanması zor sonuçlara da neden olab�lmekted�r [12].

E. Moleküler Yöntem

Temel ve kl�n�k b�l�mlerde son yıllarda ortaya konulan buluşlar, kanser�n anlaşılması açısından devr�m n�tel�ğ�nded�r. 

Bu �lerlemeler cerrah� patoloj� uygulamalarında da büyük b�r etk� oluşturmuş; moleküler tekn�kler�n uygulanması 

h�stopatoloj� ve s�topatoloj� prat�ğ�n� değ�şt�rm�şt�r [17]. Moleküler patoloj�; tanıyı opt�m�ze etmek, tümörler� moleküler 

fenot�pler�ne göre doğru b�r şek�lde sınıflandırmak, tedav�y� ve prognozu bel�rlemek �ç�n standart patoloj�k parametrelere 

ek olarak, genet�k ver�ler�n kullanımı olarak tanımlanab�l�r [18]. Hasta gruplarında ortak moleküler özell�kler�n tanımlanması, 

bel�rg�n tıbb� ve ekonom�k yararlar �le b�rl�kte daha �y� tanısal araçlar ve etk�l� tedav� ölçümler� gel�şt�r�leb�lmes�ne katkı 

sağlar [17]. Moleküler çalışmalar �le DNA anal�z�, RNA anal�z�, prote�n anal�z� ve mutasyonel anal�zler yapılab�l�r. 

İn s�tu h�br�d�zasyon (ISH), pol�meraz z�nc�r reaks�yonu (PCR), m�krod�z�ler ve d�z�leme g�b� çok çeş�tl� moleküler 

tekn�kler vardır. Bu tekn�kler, formal�n fikse parafine gömülü materyallerde ve s�toloj�k materyallerde çalışılmaktadır. PCR 

yöntemler�, s�toloj�k materyal �le v�ral sekansların saptanması, delesyon, translokasyon g�b� büyük kromozomal değ�ş�kl�kler 

ve b�reysel genlerdek� nokta mutasyonları g�b� uygulamalar �ç�n �deald�r. PCR uygulamaları, sol�d tümörler�n tanısındak� gen 

mutasyonlarının ya da lenfoprol�ferat�f hastalıklardak� klonal gen�n yen�den düzenlenmes�n�n saptanmasına 

yoğunlaşmıştır. ISH, s�toloj�k ve h�stoloj�k materyal�n her �k�s�ne de uygulanab�l�r, floresan ya da kromojen�k bel�rteçler �le 

sayısal ya da yapısal kromozomal ya da gen sev�yes�ndek� sapmaların tesp�t�ne �z�n ver�r. Bu tekn�k, gen ampl�fikasyonlarını, 

delesyonları, �nsers�yonları ya da translokasyonları saptamak �ç�n kullanılır [17]. 

Tanısal değerlend�rmede moleküler tekn�kler özell�kle hematoloj�k mal�gn�telerde, yumuşak doku sarkomlarında ve 

ped�atr�k tümörlerde öneml� b�r yere sah�pt�r. K�ş�selleşt�r�lm�ş kanser terap�s� çağında, bazı kanserlerde fenot�pler�n yanı 

sıra genot�p�k karakter�zasyonu saptamanın gerekl�l�ğ� de ortaya konmuştur. Kolorektal kanserlerde KRAS ve BRAF 

mutasyon anal�z� yanı sıra MSI anal�z�; meme ve m�de kanser�ndek� HER2 gen ampl�fikasyonunun saptanması; �ler� evre 

küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser� hastalarında ep�dermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) mutasyonları ve anaplast�k 

lenfoma k�naz (ALK) ve c-ros oncogene 1 (ROS 1 gen) yen�den düzenlenmeler� �ç�n testler, artık rut�n olarak 

uygulanmaktadır (Res�m 8). Bu testler hedefe yönel�k ajanlar veya klas�k kemoterap� ajanları �le yapılacak olan tedav�den 

yararlanma olasılığı yüksek olan hastaları seçmek �ç�n kl�n�k prat�ğ�n temel b�r b�leşen� hal�ne gelm�şt�r. Ayrıca moleküler 

çalışmalar, tekrarlayan veya metastat�k tümörlerde veya �lk tedav�ye d�renç gel�şt�ren hastalarda, tümör �lerlemes�n�n 

moleküler temel�n� ve �laç d�renc�n� gel�şt�rmem�z� anlamak �ç�n gerekl�d�r. Ancak şunu bel�rtmek gerek�r k� bu testler rut�nde 

kullanılan d�ğer tanısal yöntemlere (�mmünoh�stok�mya ve h�stok�mya) göre çok daha pahalı olduğundan kısıtlı kullanıma 

sah�pt�r ve ülkem�zde sadece bell� merkezlerdek� patoloj� laboratuvarlarında uygulanmaktadır. Bu nedenle tanısal olarak 

at�p�k morfoloj�, at�p�k kl�n�k ve at�p�k �mmünoh�stok�myasal ekpresyonların varlığında ve kl�n�k hasta yönet�m�nde öneml� 

olduğu durumlarda moleküler testlere g�d�lmekted�r. Moleküler çalışmalarda, patoloj�k tanı ve genom�k profilleme �ç�n 

yeterl� m�ktar ve kal�tede olan tümör dokusunun örneklenmes�n�n en baştan planlanması ve tanı sırasında doku örneğ�n�n 

ekonom�k kullanılması da ayrı b�r önem taşımaktadır [17,19].

Her yöntemde olduğu g�b� moleküler yöntemler �ç�n de bazı tuzaklar olab�l�r. Farklı tümörlerde görülen benzer 

mutasyonlar morfoloj�k değerlend�rme gerçekleşt�r�lmeks�z�n yapılacak moleküler testler�n yanlış tanıya neden 

olab�leceğ�n� göstermekted�r. Y�ne moleküler tanı yöntemler� �le aş�na olmayanların karşılaşab�leceğ� b�r durum da elde 

ed�len poz�t�f sonucun yanlış değerlend�r�lmes�d�r. Ayrıca moleküler patoloj�de kontam�nasyon ger� dönüşsüz sonuçlara yol 

açab�lecek b�r sorun olarak karşımıza çıkab�l�r [20].

F. D�ğer Yardımcı Yöntemler

Akım (Flow) s�tometr�s�: Akım s�tometr�s� tekn�ğ�, hücre 

süspans�yonun b�r ışın demet�n�n geçt�ğ� sab�t dedektörler 

�ç�nden akarken, çeş�tl� parametreler�n ölçülmes�nden oluşur. 

Akım s�tometr�s� �le değerlend�r�leb�len hücresel özell�kler hücre 

boyutu, s�toplazm�k granülar�te, hücre canlılığı, hücre s�klusu 

süres� (S-faz fraks�yonu), DNA �çer�ğ� (DNA plo�d�), yüzey 

bel�rley�c� fenot�p� ve enz�m �çer�ğ�d�r [5]. 
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Res�m 8. M�de kanser�nde s�lver ISH �le saptanan HER-2 gen 
ampl�fikasyonu (SCÜTF Patoloj� AD arş�v�)



Akım s�tometr�s�n�n temel sınırlılığı, hücreler�n anal�z ed�lmes� �ç�n hücreler�n tek hücre süspans�yonu hal�nde olmasına 

gerek duymasıdır. Bu gerekl�l�k, kanda ve d�ğer sıvılarda kolayca elde ed�l�r. Lösem� ve lenfomalarda akım s�tometr� anal�z� 

rut�n hale gelm�şt�r. Hematopoet�k olmayan sol�d tümörlerden örnek alınması �se daha güç olmakla b�rl�kte, çoğu �ç�n uygun 

tekn�k gel�şt�r�lm�şt�r. Akım s�tometr�k anal�z rut�n formal�n fikse parafin bloklardan hazırlanan kalın kes�tlerden elde ed�len 

nükleer süspans�yonlar üzer�nde de gerçekleşt�r�leb�l�r. Sol�d tümörlerde akım s�tometr�s�n�n ana kl�n�k kullanımları; 

morfoloj�k değ�ş�kl�kler bel�rs�z olduğunda mal�gn�te tanısını desteklemek, ‘borderl�ne’ mal�gn lezyonların alt 

sınıflandırmasını yapmak, evre ve dereceden bağımsız prognost�k b�lg� sağlamak, tedav�ye yanıtın �zlenmes�, tümör nüksü 

gel�ş�m�n� bel�rlemek, senkron ya da metakron tümörler�n köken�n� bel�rlemekt�r. Tümörler�n �lk tanısında akım s�tometr�n�n 

rolü oldukça sınırlı olup, başlıca prognost�k b�r gösterge olarak kullanılmaktadır [5]. 

Elektron m�kroskop�: Günümüzde elektron m�kroskop�n�n tanısal rolü, �mmünoh�stok�myanın ve d�ğer tekn�kler�n 

ortaya çıkışı �le oldukça azalmıştır. Ancak katkı potans�yel�n� ve sınırlarını tam olarak b�lerek seç�c� ve akıllıca kullanıldığı 

takd�rde, tanısal patoloj�de büyük yarar sağlayab�lecek güçlü b�r araç olarak varlığını korumaktadır. Bu tekn�ğ�n tam güçle 

kullanımı ancak ışık m�kroskop�k özell�kler �le �l�şk�lend�r�ld�ğ�nde ve ışık m�kroskop� preparatlarını �nceleyen patolog 

tarafından elektron m�kroskop�k çalışmaların yapılması durumunda mümkündür [5]. Elektron m�kroskop�n�n büyük tanısal 

potans�yel� olduğu durumlar; kars�nom, melanom ve sarkom arasında ayırıcı tanı, adenokars�nom ve mezotelyoma arasında 

ayırıcı tanı, ön med�saten tümörler�nden t�moma, t�m�k kars�no�d, mal�gn lenfoma ve sem�nom arasında ayırıcı tanı, çocukluk 

çağının küçük yuvarlak hücrel� tümörler�n�n ayırıcı tanısı, yumuşak dokunun �ğs� hücrel� tümörler�n�n ayırıcı tanısı, endokr�n 

ve non-endokr�n tümörler arasında ayırıcı tanıdır [4,5]. 

Elektron m�kroskop�k �ncelemede en �y� ultrastrüktürel değerlend�rme, taze materyalden alınan küçük b�r örneğ�n 

hemen özel fiksat�flerde (gluteraldeh�t, Karnovsky solüsyonu, osm�um tetraoks�t) tesp�t ed�lmes�yle yapılır. Ancak bu 

sağlanamadıysa formal�n �le fikse ed�lm�ş dokular, H-E boyalı kes�tler veya s�toloj�k preparatlar da bu tekn�k �ç�n 

kullanılab�l�r [4,5].

İşlem�n yüksek mal�yet� açısından bakıldığında b�r patoloj� laboratuvarının tamamen tanısal amaçlı olarak b�r elektron 

m�kroskop�s�ne sah�p olması mümkün değ�ld�r. Bu olanak ancak akadem�k kurumlarda ve referans laboratuvarlarda 

bulunmaktadır [5]. 

4. Patoloj� raporu neler� �çer�r?

Vücuttan çeş�tl� yöntemlerle alınan ve patoloj� laboratuvarına tesl�m ed�len doku/organ/hücre topluluğu/sıvıların 

�ncelenmes� sonrasında doku örnekler� �ç�n “B�yops� Raporu”, hücresel örnekler �ç�n “S�toloj� Raporu” düzenlen�r.

Patoloj�k değerlend�rme sürec�ndek� tüm �nceleme sonuçları patoloj� uzmanları tarafından rapor ed�l�r. Çoğu 

ün�vers�te hastanes�nde ve bazı büyük devlet hastaneler�nde bell� organ/dokular o konuda özel �lg�s�/eğ�t�m� bulunan 

uzmanlar tarafından değerlend�r�lmekted�r.

B�r doku örneğ�n�n patoloj� laboratuvarı tarafından tesl�m alınmasından, b�yops� raporu düzenlenmes�ne kadar geçen 

süre; örneğ�n n�tel�ğ�ne, hastalığın n�tel�ğ�ne ve laboratuvarın n�tel�ğ�ne göre çok değ�şken olab�l�r [2]. Örneğ�n, kem�k 

dokusunun �ncelemeye alınab�lmes� �ç�n gereken süre uzun olduğundan rapor etme süres� d�ğer örneklere göre daha fazla 

zaman alır. Y�ne tanısı özel �şlem gerekt�ren hastalıklar ve kompl�ke olgularda rapor süres� uzayab�l�r. Ayrıca eğ�t�m veren 

kurumlarda rapor süres� uzun olab�l�r. 

B�r patoloj� raporunda; hastanın adı soyadı, yaşı, raporun numarası, örneğ�n alındığı tar�h ve rapor tar�h� bulunmalıdır. 

B�yops� ve s�toloj� raporu; makroskop�, m�kroskop� ve tanı olmak üzere üç bölümden oluşur. Makroskop� başlığı altında 

tesl�m alınıp �ncelenen örneğ�n özell�kler� (sayısı, boyutları, reng� vb) ve m�kroskob�k �nceleme �ç�n alınan örnekleme sayısı 

yer alır. Raporda, m�kroskop� başlığı altında yer ver�leb�len açıklamalar çoğu kez hek�mden hek�me ek mesaj b�ç�m�nded�r. 

Tanı başlığı altında, örneğ�n alındığı organ/doku ve alınma b�ç�m� �le �lg�l� b�lg�lere de yer ver�lerek makroskop�k ve 

m�kroskop�k bulguların, yapılmışsa ek uygulanan yöntemler�n sonuçlarının b�rl�kte değerlend�r�lmes� �le varılan tanı 
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bel�rt�l�r. Patoloj� raporu kes�n tanı �çereb�leceğ� g�b�, bazı durumlarda ayırıcı tanı veya kl�n�k hek�me öner�ler l�stes� 

b�ç�m�nde de olab�l�r. Tanı kısmındak� ek b�lg�ler ve notlar arasında; hastalığın ş�ddet�, dereces�, yaygın olup olmadığı 

bulunab�l�r. Lezyon bölges�nden veya tanıya elver�şl� yerden yeter� kadar büyüklükte materyal�n alınamadığı, alınan 

materyal�n sadece nekrot�k doku �çerd�ğ� durumlarda �se kes�n tanıya varılamaz ve patolog raporunda bu durumu bel�rterek 

kl�n�k hek�mden yen�den materyal gönder�lmes�n� �steyeb�l�r [4]. Özell�kle s�toloj�k �ncelemelerden sonra hastadan 

doku/organ örneğ� alınması gündeme geleb�lmekted�r. Bu öner�ler�n hasta açısından uygun olup olmadığını 

değerlend�rmek hastadan sorumlu kl�n�k hek�m�n görev�d�r.

Patoloj�k değerlend�rme ve raporlama hızlı, doğru ve kapsamlı olmalı, raporda tedav� �ç�n �pucu oluşturab�lecek tüm 

ver�ler yer almalıdır [2,5]. Özell�kle kanser tanısı ver�len raporlarda patolog, hastanın tanı ve tedav� sürec�ne olab�ld�ğ�nce 

katkı sağlamaya çalışır. Bunun �ç�n raporun hazırlanmasında güncel, ulusal ve uluslararası kabul görmüş sınıflandırma, 

term�noloj� ve protokoller kullanılır [5]. Bu protokoller ve sınıflandırmalara göre tümörün h�stoloj�k t�p�, dereces�, evres� 

(tümörün yayılımı, lenf bez� metastazı, uzak metastaz), lenfovasküler �nvazyon varlığı, per�nöral �nvazyon varlığı, cerrah� 

sınırların durumu, prognost�k ve pred�kt�f b�lg�ler veren tüm ek �nceleme yöntemler�n�n sonuçları (�mmünoh�stok�myasal 

anal�z, ISH ve d�ğer moleküler sonuçlar) bel�rt�l�r. 

5. Sonuç

Hastalara sunulan tedav� seçenekler� ve tedav�n�n başarısı, hastaya konulan tanının doğruluğu �le b�reb�r �l�şk�l� 

olduğundan kanser alanında patoloj�n�n ayrı b�r önem� vardır. Dolayısı �le patoloj� (b�yops�) tanısı; kanser�n teşh�s�nde, 

yaygınlığının değerlend�r�lmes�nde ve tedav� planlamasında en öneml� basamağı oluşturur.
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Akım s�tometr�s�n�n temel sınırlılığı, hücreler�n anal�z ed�lmes� �ç�n hücreler�n tek hücre süspans�yonu hal�nde olmasına 

gerek duymasıdır. Bu gerekl�l�k, kanda ve d�ğer sıvılarda kolayca elde ed�l�r. Lösem� ve lenfomalarda akım s�tometr� anal�z� 

rut�n hale gelm�şt�r. Hematopoet�k olmayan sol�d tümörlerden örnek alınması �se daha güç olmakla b�rl�kte, çoğu �ç�n uygun 

tekn�k gel�şt�r�lm�şt�r. Akım s�tometr�k anal�z rut�n formal�n fikse parafin bloklardan hazırlanan kalın kes�tlerden elde ed�len 

nükleer süspans�yonlar üzer�nde de gerçekleşt�r�leb�l�r. Sol�d tümörlerde akım s�tometr�s�n�n ana kl�n�k kullanımları; 

morfoloj�k değ�ş�kl�kler bel�rs�z olduğunda mal�gn�te tanısını desteklemek, ‘borderl�ne’ mal�gn lezyonların alt 

sınıflandırmasını yapmak, evre ve dereceden bağımsız prognost�k b�lg� sağlamak, tedav�ye yanıtın �zlenmes�, tümör nüksü 

gel�ş�m�n� bel�rlemek, senkron ya da metakron tümörler�n köken�n� bel�rlemekt�r. Tümörler�n �lk tanısında akım s�tometr�n�n 

rolü oldukça sınırlı olup, başlıca prognost�k b�r gösterge olarak kullanılmaktadır [5]. 

Elektron m�kroskop�: Günümüzde elektron m�kroskop�n�n tanısal rolü, �mmünoh�stok�myanın ve d�ğer tekn�kler�n 

ortaya çıkışı �le oldukça azalmıştır. Ancak katkı potans�yel�n� ve sınırlarını tam olarak b�lerek seç�c� ve akıllıca kullanıldığı 

takd�rde, tanısal patoloj�de büyük yarar sağlayab�lecek güçlü b�r araç olarak varlığını korumaktadır. Bu tekn�ğ�n tam güçle 

kullanımı ancak ışık m�kroskop�k özell�kler �le �l�şk�lend�r�ld�ğ�nde ve ışık m�kroskop� preparatlarını �nceleyen patolog 

tarafından elektron m�kroskop�k çalışmaların yapılması durumunda mümkündür [5]. Elektron m�kroskop�n�n büyük tanısal 

potans�yel� olduğu durumlar; kars�nom, melanom ve sarkom arasında ayırıcı tanı, adenokars�nom ve mezotelyoma arasında 

ayırıcı tanı, ön med�saten tümörler�nden t�moma, t�m�k kars�no�d, mal�gn lenfoma ve sem�nom arasında ayırıcı tanı, çocukluk 

çağının küçük yuvarlak hücrel� tümörler�n�n ayırıcı tanısı, yumuşak dokunun �ğs� hücrel� tümörler�n�n ayırıcı tanısı, endokr�n 

ve non-endokr�n tümörler arasında ayırıcı tanıdır [4,5]. 

Elektron m�kroskop�k �ncelemede en �y� ultrastrüktürel değerlend�rme, taze materyalden alınan küçük b�r örneğ�n 

hemen özel fiksat�flerde (gluteraldeh�t, Karnovsky solüsyonu, osm�um tetraoks�t) tesp�t ed�lmes�yle yapılır. Ancak bu 

sağlanamadıysa formal�n �le fikse ed�lm�ş dokular, H-E boyalı kes�tler veya s�toloj�k preparatlar da bu tekn�k �ç�n 

kullanılab�l�r [4,5].

İşlem�n yüksek mal�yet� açısından bakıldığında b�r patoloj� laboratuvarının tamamen tanısal amaçlı olarak b�r elektron 

m�kroskop�s�ne sah�p olması mümkün değ�ld�r. Bu olanak ancak akadem�k kurumlarda ve referans laboratuvarlarda 

bulunmaktadır [5]. 

4. Patoloj� raporu neler� �çer�r?

Vücuttan çeş�tl� yöntemlerle alınan ve patoloj� laboratuvarına tesl�m ed�len doku/organ/hücre topluluğu/sıvıların 

�ncelenmes� sonrasında doku örnekler� �ç�n “B�yops� Raporu”, hücresel örnekler �ç�n “S�toloj� Raporu” düzenlen�r.

Patoloj�k değerlend�rme sürec�ndek� tüm �nceleme sonuçları patoloj� uzmanları tarafından rapor ed�l�r. Çoğu 

ün�vers�te hastanes�nde ve bazı büyük devlet hastaneler�nde bell� organ/dokular o konuda özel �lg�s�/eğ�t�m� bulunan 

uzmanlar tarafından değerlend�r�lmekted�r.

B�r doku örneğ�n�n patoloj� laboratuvarı tarafından tesl�m alınmasından, b�yops� raporu düzenlenmes�ne kadar geçen 

süre; örneğ�n n�tel�ğ�ne, hastalığın n�tel�ğ�ne ve laboratuvarın n�tel�ğ�ne göre çok değ�şken olab�l�r [2]. Örneğ�n, kem�k 

dokusunun �ncelemeye alınab�lmes� �ç�n gereken süre uzun olduğundan rapor etme süres� d�ğer örneklere göre daha fazla 

zaman alır. Y�ne tanısı özel �şlem gerekt�ren hastalıklar ve kompl�ke olgularda rapor süres� uzayab�l�r. Ayrıca eğ�t�m veren 

kurumlarda rapor süres� uzun olab�l�r. 

B�r patoloj� raporunda; hastanın adı soyadı, yaşı, raporun numarası, örneğ�n alındığı tar�h ve rapor tar�h� bulunmalıdır. 

B�yops� ve s�toloj� raporu; makroskop�, m�kroskop� ve tanı olmak üzere üç bölümden oluşur. Makroskop� başlığı altında 

tesl�m alınıp �ncelenen örneğ�n özell�kler� (sayısı, boyutları, reng� vb) ve m�kroskob�k �nceleme �ç�n alınan örnekleme sayısı 

yer alır. Raporda, m�kroskop� başlığı altında yer ver�leb�len açıklamalar çoğu kez hek�mden hek�me ek mesaj b�ç�m�nded�r. 

Tanı başlığı altında, örneğ�n alındığı organ/doku ve alınma b�ç�m� �le �lg�l� b�lg�lere de yer ver�lerek makroskop�k ve 

m�kroskop�k bulguların, yapılmışsa ek uygulanan yöntemler�n sonuçlarının b�rl�kte değerlend�r�lmes� �le varılan tanı 
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bel�rt�l�r. Patoloj� raporu kes�n tanı �çereb�leceğ� g�b�, bazı durumlarda ayırıcı tanı veya kl�n�k hek�me öner�ler l�stes� 

b�ç�m�nde de olab�l�r. Tanı kısmındak� ek b�lg�ler ve notlar arasında; hastalığın ş�ddet�, dereces�, yaygın olup olmadığı 

bulunab�l�r. Lezyon bölges�nden veya tanıya elver�şl� yerden yeter� kadar büyüklükte materyal�n alınamadığı, alınan 

materyal�n sadece nekrot�k doku �çerd�ğ� durumlarda �se kes�n tanıya varılamaz ve patolog raporunda bu durumu bel�rterek 

kl�n�k hek�mden yen�den materyal gönder�lmes�n� �steyeb�l�r [4]. Özell�kle s�toloj�k �ncelemelerden sonra hastadan 

doku/organ örneğ� alınması gündeme geleb�lmekted�r. Bu öner�ler�n hasta açısından uygun olup olmadığını 

değerlend�rmek hastadan sorumlu kl�n�k hek�m�n görev�d�r.

Patoloj�k değerlend�rme ve raporlama hızlı, doğru ve kapsamlı olmalı, raporda tedav� �ç�n �pucu oluşturab�lecek tüm 

ver�ler yer almalıdır [2,5]. Özell�kle kanser tanısı ver�len raporlarda patolog, hastanın tanı ve tedav� sürec�ne olab�ld�ğ�nce 

katkı sağlamaya çalışır. Bunun �ç�n raporun hazırlanmasında güncel, ulusal ve uluslararası kabul görmüş sınıflandırma, 

term�noloj� ve protokoller kullanılır [5]. Bu protokoller ve sınıflandırmalara göre tümörün h�stoloj�k t�p�, dereces�, evres� 

(tümörün yayılımı, lenf bez� metastazı, uzak metastaz), lenfovasküler �nvazyon varlığı, per�nöral �nvazyon varlığı, cerrah� 

sınırların durumu, prognost�k ve pred�kt�f b�lg�ler veren tüm ek �nceleme yöntemler�n�n sonuçları (�mmünoh�stok�myasal 

anal�z, ISH ve d�ğer moleküler sonuçlar) bel�rt�l�r. 

5. Sonuç

Hastalara sunulan tedav� seçenekler� ve tedav�n�n başarısı, hastaya konulan tanının doğruluğu �le b�reb�r �l�şk�l� 

olduğundan kanser alanında patoloj�n�n ayrı b�r önem� vardır. Dolayısı �le patoloj� (b�yops�) tanısı; kanser�n teşh�s�nde, 

yaygınlığının değerlend�r�lmes�nde ve tedav� planlamasında en öneml� basamağı oluşturur.
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ÖZET

Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedav�s�nde radyoakt�f maddeler� kullanan b�r anab�l�m dalıdır. Hem görüntülemede 

hem de tedav�lerde �lg�l� organın fizyoloj�s�ne göre üret�lm�ş k�tlerle �şaretl� radyoakt�f maddeler kullanılır. B�lg�sayarlı 

tomografiden elde ed�len anatom�k b�lg�ler �le, Nükleer tıbbın fonks�yonel görüntüler�n�n b�rleşt�r�lmes� �le elde ed�len 

ver�ler, özell�kle kanser görüntülemes�nde çok öneml� b�r çığır açmıştır. Bu bölümde Nükleer Tıpta sıklıkla kullanılan 

görüntüleme yöntemler�nden kısaca bahsed�lecekt�r. 

Anahtar Kel�meler: Nükleer Tıp, S�nt�grafi, Poz�tron Em�syon Tomografi

ABSTRACT

Nuclear med�c�ne �s a department that uses rad�oact�ve substances �n the d�agnos�s and treatment of d�seases. 

Rad�oact�ve substances comb�ned w�th cold k�ts accord�ng to the phys�ology of the organ are used �n both �mag�ng and 

treatments �n nuclear med�c�ne. The comb�nat�on of anatom�cal �nformat�on obta�ned from computed tomography and 

funct�onal �mages of nuclear med�c�ne has made a s�gn�ficant breakthrough, espec�ally �n cancer �mag�ng. In th�s sect�on, 

�mag�ng methods commonly used �n Nuclear Med�c�ne w�ll be br�efly ment�oned.

Keywords: Nuclear Med�c�ne, Sc�nt�graphy, Pos�tron Em�ss�on Tomography

1. G�r�ş

Nükleer Tıp, radyoakt�f maddeler� kullanarak, hastalıklarda oluşan hücre ve molekül düzey�ndek� bozuklukların erken 

dönemde tanısal görüntülenmes�n� sağlayan, bu özell�ğ� �le b�rçok hastalığın yanı sıra kanserl� dokunun erken tanısı, tedav� 

yaklaşımlarının bel�rlenmes� ve tedav� yanıtının değerlend�r�lmes�nde etk�n rol oynayan, aynı zamanda bazı kanserler�n 

tedav� basamaklarında da yer alan b�r anab�l�m dalıdır. Nükleer Tıp görüntülemeler�n�n asıl hedefi anatom�k yapıyı 

görüntülemeden çok �lg�l� organın fizyoloj�s� ve fonks�yonlarını değerlend�rmekt�r. Görüntüleme amacıyla gama ve x ışınları 

kullanılırken, tedav�de �yon�zasyon gücü yüksek beta ve alfa ışınları kullanılmaktadır. Tanısal anlamda görüntüleme 

uygulamalarının büyük bölümü Poz�tron Em�syon Tomografis�/B�lg�sayarlı Tomografi (PET/BT) ve Tek Foton Em�syon 

Kompüter�ze Tomografi (SPECT) �le yapılmaktadır.

2. PET/BT

Nükleer Tıpta kanser alanındak� görüntüleme uygulamalarının büyük bölümünü Poz�tron Em�syon Tomografis�/ 

B�lg�sayarlı Tomografi (PET/BT) oluşturmaktadır. PET/BT b�rçok kanser türünde yalnızca anatom�k olarak değ�l tümörün 

metabol�zmasını da gösteren en duyarlı görüntüleme tekn�ğ�d�r. Poz�tron Em�syon Tomografis�n�n tar�hçes�, 1970’lerde kalp 

ve bey�n kl�n�k araştırmalarıyla başlamış ve yaklaşık 1990’ların başından ber� onkoloj�de kullanım sahası hızla artarak 

gel�şm�şt�r. Önceler� yalnızca sol�ter pulmoner nodüller�n metabol�k karakter�zasyonu ve küçük hücrel� dışı akc�ğer 

kanserler�n�n görüntülemes�nde kullanılırken, ardından melanom, lenfoma, kolorektal kanserler, baş ve boyun kanserler�, 

özefagus kanser�, tekrarlayan meme kanser� ve t�ro�d kanserler�nde kullanımı da hızlıca yaygınlaşmıştır. PET görüntüleme, 

rezolüsyonunun yüksek olması neden�yle, özell�kle kanser alanında Nükleer Tıpta en efekt�f görüntüleme yöntem�d�r. 
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Günümüzde hemen hemen tüm PET tarayıcıları hem attenüasyon düzeltmes� yapmak hem de anatom�k korelasyon amacıyla 

B�lg�sayarlı Tomografi (BT) �le entegre s�stemlerd�r. D�ğer Nükleer Tıp radyofarmasöt�kler� �le karşılaştırıldığında, PET 

radyonükl�dler�n�n en büyük farkı, bas�t moleküllerdek� organ�k atomlar olan flor, oks�jen g�b� yaşam yapıtaşlarına 

bağlanab�lmes�d�r. Bu nedenle bu moleküller hücresel düzeyde değerlend�rmey� sağlarlar. 

Günümüzde kanser görüntülemede PET/BT’de en sık kullanılan radyofarmasöt�k, 2-[18F]-floro-2-deoks�-D-glukoz 

(18F-FDG)’dur. F-18 yaklaşık 110 dak�ka yarı ömrü olan ve % 97 oranında poz�tron bozunma ve % 3 oranında elektron 

yakalama �le bozunan, s�klotronda üret�len b�r radyoakt�f madded�r. Buna bağlı olan b�leş�k 18F-FDG �se b�r glukoz analoğu 

olup, hücresel glukoz metabol�zmasının eksternal b�r bel�rtec� g�b�d�r. B�yok�myasal olarak, doğal glukoza benzer şek�lde 

hücre �çer�s�ne g�rerek, nonfizyoloj�k olarak hücre yapılarına bağlanır. Bu sayede normal hücrelere göre yüksek glukoz 

kullanımı olan b�rçok kanser dokusunun hücresel düzeyde �nvaz�v olmayan şek�lde görüntülenmes�n� ve bu sayede tanı 

konulmasını sağlar (Res�m 1). Yapılan araştırmalara göre kanser hücreler�n�n normal hücrelere göre daha yüksek düzeyde 

glukoz a��n�tes�n�n olması, çoğu mal�gn tümördek� spes�fik membran transport prote�nler�n�n artışından kaynaklanmak-

tadır. Ayrıca glukoz yıkımının �ntraselüler �lk basamağında yer alan hekzok�naz enz�m� de tümör hücreler�nde normal hüc-

relere göre daha akt�ft�r. Görev� glukozun fosfor�llenmes� olan hekzok�naz sayes�nde hücre �ç�ne g�ren glukoz fosfor�llenerek 

glukoz-6-fosfata (G-6-P) dönüşür. Aynı mekan�zma �le FDG’de hücre �ç�ne g�rd�kten sonra hekzok�naz tarafından 

fosfor�llen�r ve FDG-6-fosfat (FDG-6-P)’a dönüşür. Hücre membranının bu fosfor�llenm�ş b�leş�kler �ç�n geç�rgenl�ğ� 

yoktur. Kanser hücres�nde FDG’n�n akümülasyonunun üçüncü neden� de glukozdan farklı olarak gl�kol�z�n d�ğer basa-

maklarına katılmaması ve yakalandıktan sonra s�tozolde b�r�kmes�d�r. İntraselüler FDG akt�v�tes�, farklı kanser türler�nde 

değ�şkenl�k göstereb�l�r. Hücre �çer�s�nde FDG’n�n artmış akt�v�tes� genel-

l�kle tümörün agres�f olması ve canlı tümör hücreler�n�n m�ktarına göre de-

ğ�şkenl�k göster�r. Ancak hepatoselüler kanserlerde olduğu g�b� bazı 

tümörlerde, görev� glukozu hücre dışına çıkarmak olan fosfataz enz�m�n�n 

yüksek olması sebeb�yle FDG’n�n hücre �ç�nde akümülasyonu daha 

düşüktür. Aslında FDG hücresel glukoz metabol�zmasının b�r gösterges�d�r. 

Ama bu durum avantajlarının yanında bazı dezavantjları da beraber�nde 

get�rmekted�r. Enfeks�yon, enflamasyon, atelektaz�, kas akt�v�tes�, cerrah� 

�ns�zyon/ b�yops�/ enjeks�yon alanları, artr�t�k eklemler, kahvereng� yağ 

dokuları g�b� b�rçok ben�gn ve/veya kanser olmayan durumlarda da 

�ntraselüler FDG akt�v�tes� artmaktadır. Bu durum hem var olan kanser 

dokusunu maskeleyeb�leceğ� g�b�, hem de yanlış poz�t�f Sonuçlara da 

neden olab�lmekted�r.

B�rçok organ ve vücut yapıları FDG’y� fizyoloj�k olarak akümüle eder. 

18F-FDG PET/BT’n�n yorumlanması sırasında bu alanların b�l�nmes� gerek-

mekted�r. Bey�n, karac�ğer (ılımlı), böbrekler (özell�kle kal�ksler ve pelv�s) ve 

mesane FDG’n�n artmış akümülasyonunun �zlend�ğ� dokulardır. T�ro�d, 

tükrük bezler�, kalp ve vasküler yapılar, t�mus (çocuklarda), dalak, özefag�al 

ampulla, m�de, barsaklar (özell�kle kolon), endometr�um (menstruasyon 

esnasında), kem�k �l�ğ�, kaslar ve test�sler FDG’n�n değ�şken akümülasyo-

nunun olduğu alanlardır. 18F-FDG �ntravenöz (�.v.) enjeks�yonunun ardın-

dan glukoz hızlıca bey�n, �nflamatuar alanlar ve mal�gn dokularda tutul-

maya başlar. Mal�gn dokularda tutulum g�tt�kçe artarken FDG’n�n hem 

yumuşak dokulardak� hem de �nflamasyon alanlarındak� konsantrasyonu 

zaman �çer�s�nde düşer. Bu yüzden kanser dokusunda tutulumunu artırmak 

�ç�n enjeks�yon sonrası beklemek gerek�r. Ancak 18F’�n yarılanma süres�n�n kısa olması (~110 dk) sebeb�yle görüntülemen�n 

�.v. enjeks�yon sonrası 60-90. dak�kada yapılması öner�l�r. 

Görüntüler�n yorumlanmasında çoğu merkez görsel değerlend�rmen�n yanı sıra sem�kant�tat�f parametreler� de 

kullanmaktadır. Bunlardan rut�nde en sık kullanılanı SUV (standard�ze tutulum değer�) değer�d�r. SUV, enjekte ed�len 

radyofarmasöt�ğ�n vücut ağırlığına/vücut yüzey alanına göre normal�ze ed�lm�ş, �lg�l� dokudak� tutulumunun b�r oranıdır ve 

tümörün metabol�k hızını göster�r. Formülü aşağıdak� g�b�d�r;

SUV= İlg� alanı akt�v�tes� (mC�/mL) x vücut ağırlığı/enjekte ed�len doz (mC�)

SUV değerler� farklı organlarda farklı sev�yelerde �zleneb�lmekle b�rl�kte yüksek olması genell�kle mal�gn�te gösterges� 

olarak kabul ed�lmekted�r. Çoğu PET ün�tes�nde raporlamada artmış 18F-FDG tutulumunun en yoğun olduğu alan seç�l�r ve 

SUVmax değer� olarak rapor ed�l�r. Tekrarlanab�l�rl�ğ� oldukça yüksek b�r parametred�r. Ancak, kan glukoz sev�yes�n�n yüksek 

olması başta olmak üzere 18F-FDG enjeks�yonu sonrası görüntülemeye kadar geçen süre, seç�len �lg� alanı büyüklüğü, 

vücut k�tle �ndeks�, enjeks�yon kal�tes�, PET görüntüler�n�n p�ksel boyutu ve çözünürlüğü SUV değerler�n� etk�ler. SUV 

değerler�n�n bu durumlardan en az etk�lenmes�n� sağlamak �ç�n öncel�kle 18F-FDG enjeks�yonu önces� kan glukoz 

sev�yes�n� mutlaka ölçmek gerek�r. Çünkü FDG ve glukoz, hücre �ç�ne alınırken b�r yarışma hal�nded�r. Bu nedenle yüksek 

glukoz sev�yeler� FDG’n�n doku �ç�ne alımını �nh�be eder ve �nsül�ne sens�t�f dokular olan kaslarda, kalpte ve barsaklarda 

daha fazla tutuluma neden olur. Kanser dokuları �se genell�kle �nsül�n duyarlı değ�ld�r ve kan glukozunun yüksek 

sev�yeler�nde tümör dokusunda tutulum rölat�f olarak azalır. Bu nedenle 18F-FDG uygulaması önces� hastanın aç olması ve 

kan glukoz sev�yes�n�n 200 mg/dl’n�n altında olması �sten�r. Hastanın d�yabet�k olması ve kan şeker�n�n yüksek olması 

durumunda �.v. regüler �nsül�n uygulamasının ardından en az 1 saat beklend�kten sonra kan şeker�n�n �sten�len sev�yeye 

düşmes�n�n ardından 18F-FDG uygulaması yapılır. Terc�hen özell�kle tedav� yanıtı değerlend�rmes� �ç�n kullanıldığında her 

�k� tetk�kte benzer kan şeker� sev�yeler�n�n sağlanmasıdır. Vücut ağırlığı da 18F-FDG dağılımında öneml�d�r. Çünkü 18F-FDG 

ad�poz dokularda daha az tutulur. Bu nedenle obez hastalarda 18F-FDG’n�n tümör dokusunda tutulumu rölat�f olarak daha 

yüksekt�r. 18F-FDG tutulumunu etk�leyen d�ğer b�r durum, pars�yel volüm etk�s�d�r k�, küçük olan lezyonların FDG tutulumu 

gerçek değer�nden daha azdır. 

Son zamanlarda, PET/BT �le yapılan görüntülemelerde 18F-FDG’n�n yanı sıra b�r jeneratör ürünü olan Galyum 68 (Ga-

68) �le �şaretl� b�leş�kler de rut�nde sıklıkla kullanılmaya başlamış olup, özell�kle prostat kanserler�n�n ve nöroendokr�n 

kanserler�n görüntülemes� en yaygın olanlarıdır. 

Prostat kanserler�nde 18F-FDG PET/BT’n�n sens�t�v�tes� düşüktür. Bu nedenle Ga-68 PSMA PET/BT’n�n kullanımı 

g�derek yaygınlaşmaktadır. Prostat spes�fik membran ant�jen� (PSMA) b�r hücre yüzey membran ant�jen� olup, prostat 

kanser� hücres�nde yüksek m�ktarlarda bulunmaktadır. Ga-68 ve PSMA’nın �şaretlenmes�yle, prostat kanser�nde 

sev�yes�n�n çok arttığı b�l�nen PSMA’ya bağlanarak kanserl� dokunun göster�lmes�n� sağlar. PSMA yalnızca prostat bez�n�n 

kend�s�nde değ�l aynı zamanda metastat�k dokularda da yüksek oranda bulunur. Bu nedenle prostat kanser�n�n 

yaygınlığının değerlend�r�lmes�nde, ant�jen sev�yeler�n�n çok düşük olduğu hastalarda dah� oldukça duyarlıdır. PSMA 

düzeyler� daha agres�f, yüksek grade’l� tümörlerde ve kastrasyon d�rençl� prostat kanserler�nde çok daha yüksek 

sev�yelerded�r. Yapılan b�r çalışmada, cerrah� önces� değerlend�rmede, metastat�k lenf nodlarının bel�rlenmes�nde 

duyarlılığı % 96.1, özgüllüğü % 99.6 olarak bulunmuştur [1]. Yapılan d�ğer b�r çalışmada �se, cerrah�ye cevabın 

değerlend�r�lmes�nde, Ga-68 PSMA görüntülemen�n Gleason skor, PSA ve pT evreye göre pred�kt�f değer�n�n daha yüksek 

olduğu, üstel�k nodal evrelemede de MR görüntülemeden daha duyarlı olduğu rapor ed�lm�şt�r [2]. Prostat kanserler�n�n 

tak�pler�nde serum PSA düzeyler� kullanılmaktadır. B�yok�myasal olarak rekürrens olduğu tesp�t ed�len hastalarda 

metastat�k odağın anatom�k lokal�zasyonunun bel�rlenmes� öneml�d�r. Yapılan çalışmalarda Ga-68 PSMA PET/BT’n�n 

duyarlılığının, PSA düzeyler� < 0.5 ng/ml olan hastalarda yaklaşık % 50’lerde �ken, > 2 ng/ml olan hastalarda % 95’lerden 

fazla olduğu b�ld�r�lmekted�r [3]. Metastat�k lenf nodlarının değerlend�r�lmes�nde sıklıkla kullanılan MR �ncelemede boyutu 

8 mm üzer�nde olan lenf nodları metastaz şüphel� kabul ed�l�rken, Ga-68 PSMA �le boyutu 2-3 mm olan metastat�k lenf 

Res�m 1.a. Sol akc�ğer üst lobda pr�mer akc�ğer kanse-
r�ne a�t k�tle lezyonunda 18F-FDG (florodeoks�glukoz) 
tutulumu �le uyumlu PET/BT görüntüsü; 

Res�m 1.b. Aynı hastanın karac�ğer metastazına a�t 
artmış 18F-FDG tutulumu. 
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Günümüzde hemen hemen tüm PET tarayıcıları hem attenüasyon düzeltmes� yapmak hem de anatom�k korelasyon amacıyla 

B�lg�sayarlı Tomografi (BT) �le entegre s�stemlerd�r. D�ğer Nükleer Tıp radyofarmasöt�kler� �le karşılaştırıldığında, PET 

radyonükl�dler�n�n en büyük farkı, bas�t moleküllerdek� organ�k atomlar olan flor, oks�jen g�b� yaşam yapıtaşlarına 

bağlanab�lmes�d�r. Bu nedenle bu moleküller hücresel düzeyde değerlend�rmey� sağlarlar. 

Günümüzde kanser görüntülemede PET/BT’de en sık kullanılan radyofarmasöt�k, 2-[18F]-floro-2-deoks�-D-glukoz 

(18F-FDG)’dur. F-18 yaklaşık 110 dak�ka yarı ömrü olan ve % 97 oranında poz�tron bozunma ve % 3 oranında elektron 

yakalama �le bozunan, s�klotronda üret�len b�r radyoakt�f madded�r. Buna bağlı olan b�leş�k 18F-FDG �se b�r glukoz analoğu 

olup, hücresel glukoz metabol�zmasının eksternal b�r bel�rtec� g�b�d�r. B�yok�myasal olarak, doğal glukoza benzer şek�lde 

hücre �çer�s�ne g�rerek, nonfizyoloj�k olarak hücre yapılarına bağlanır. Bu sayede normal hücrelere göre yüksek glukoz 

kullanımı olan b�rçok kanser dokusunun hücresel düzeyde �nvaz�v olmayan şek�lde görüntülenmes�n� ve bu sayede tanı 

konulmasını sağlar (Res�m 1). Yapılan araştırmalara göre kanser hücreler�n�n normal hücrelere göre daha yüksek düzeyde 

glukoz a��n�tes�n�n olması, çoğu mal�gn tümördek� spes�fik membran transport prote�nler�n�n artışından kaynaklanmak-

tadır. Ayrıca glukoz yıkımının �ntraselüler �lk basamağında yer alan hekzok�naz enz�m� de tümör hücreler�nde normal hüc-

relere göre daha akt�ft�r. Görev� glukozun fosfor�llenmes� olan hekzok�naz sayes�nde hücre �ç�ne g�ren glukoz fosfor�llenerek 

glukoz-6-fosfata (G-6-P) dönüşür. Aynı mekan�zma �le FDG’de hücre �ç�ne g�rd�kten sonra hekzok�naz tarafından 

fosfor�llen�r ve FDG-6-fosfat (FDG-6-P)’a dönüşür. Hücre membranının bu fosfor�llenm�ş b�leş�kler �ç�n geç�rgenl�ğ� 

yoktur. Kanser hücres�nde FDG’n�n akümülasyonunun üçüncü neden� de glukozdan farklı olarak gl�kol�z�n d�ğer basa-

maklarına katılmaması ve yakalandıktan sonra s�tozolde b�r�kmes�d�r. İntraselüler FDG akt�v�tes�, farklı kanser türler�nde 

değ�şkenl�k göstereb�l�r. Hücre �çer�s�nde FDG’n�n artmış akt�v�tes� genel-

l�kle tümörün agres�f olması ve canlı tümör hücreler�n�n m�ktarına göre de-

ğ�şkenl�k göster�r. Ancak hepatoselüler kanserlerde olduğu g�b� bazı 

tümörlerde, görev� glukozu hücre dışına çıkarmak olan fosfataz enz�m�n�n 

yüksek olması sebeb�yle FDG’n�n hücre �ç�nde akümülasyonu daha 

düşüktür. Aslında FDG hücresel glukoz metabol�zmasının b�r gösterges�d�r. 

Ama bu durum avantajlarının yanında bazı dezavantjları da beraber�nde 

get�rmekted�r. Enfeks�yon, enflamasyon, atelektaz�, kas akt�v�tes�, cerrah� 

�ns�zyon/ b�yops�/ enjeks�yon alanları, artr�t�k eklemler, kahvereng� yağ 

dokuları g�b� b�rçok ben�gn ve/veya kanser olmayan durumlarda da 

�ntraselüler FDG akt�v�tes� artmaktadır. Bu durum hem var olan kanser 

dokusunu maskeleyeb�leceğ� g�b�, hem de yanlış poz�t�f Sonuçlara da 

neden olab�lmekted�r.

B�rçok organ ve vücut yapıları FDG’y� fizyoloj�k olarak akümüle eder. 

18F-FDG PET/BT’n�n yorumlanması sırasında bu alanların b�l�nmes� gerek-

mekted�r. Bey�n, karac�ğer (ılımlı), böbrekler (özell�kle kal�ksler ve pelv�s) ve 

mesane FDG’n�n artmış akümülasyonunun �zlend�ğ� dokulardır. T�ro�d, 

tükrük bezler�, kalp ve vasküler yapılar, t�mus (çocuklarda), dalak, özefag�al 

ampulla, m�de, barsaklar (özell�kle kolon), endometr�um (menstruasyon 

esnasında), kem�k �l�ğ�, kaslar ve test�sler FDG’n�n değ�şken akümülasyo-

nunun olduğu alanlardır. 18F-FDG �ntravenöz (�.v.) enjeks�yonunun ardın-

dan glukoz hızlıca bey�n, �nflamatuar alanlar ve mal�gn dokularda tutul-

maya başlar. Mal�gn dokularda tutulum g�tt�kçe artarken FDG’n�n hem 

yumuşak dokulardak� hem de �nflamasyon alanlarındak� konsantrasyonu 

zaman �çer�s�nde düşer. Bu yüzden kanser dokusunda tutulumunu artırmak 

�ç�n enjeks�yon sonrası beklemek gerek�r. Ancak 18F’�n yarılanma süres�n�n kısa olması (~110 dk) sebeb�yle görüntülemen�n 

�.v. enjeks�yon sonrası 60-90. dak�kada yapılması öner�l�r. 

Görüntüler�n yorumlanmasında çoğu merkez görsel değerlend�rmen�n yanı sıra sem�kant�tat�f parametreler� de 

kullanmaktadır. Bunlardan rut�nde en sık kullanılanı SUV (standard�ze tutulum değer�) değer�d�r. SUV, enjekte ed�len 

radyofarmasöt�ğ�n vücut ağırlığına/vücut yüzey alanına göre normal�ze ed�lm�ş, �lg�l� dokudak� tutulumunun b�r oranıdır ve 

tümörün metabol�k hızını göster�r. Formülü aşağıdak� g�b�d�r;

SUV= İlg� alanı akt�v�tes� (mC�/mL) x vücut ağırlığı/enjekte ed�len doz (mC�)

SUV değerler� farklı organlarda farklı sev�yelerde �zleneb�lmekle b�rl�kte yüksek olması genell�kle mal�gn�te gösterges� 

olarak kabul ed�lmekted�r. Çoğu PET ün�tes�nde raporlamada artmış 18F-FDG tutulumunun en yoğun olduğu alan seç�l�r ve 

SUVmax değer� olarak rapor ed�l�r. Tekrarlanab�l�rl�ğ� oldukça yüksek b�r parametred�r. Ancak, kan glukoz sev�yes�n�n yüksek 

olması başta olmak üzere 18F-FDG enjeks�yonu sonrası görüntülemeye kadar geçen süre, seç�len �lg� alanı büyüklüğü, 

vücut k�tle �ndeks�, enjeks�yon kal�tes�, PET görüntüler�n�n p�ksel boyutu ve çözünürlüğü SUV değerler�n� etk�ler. SUV 

değerler�n�n bu durumlardan en az etk�lenmes�n� sağlamak �ç�n öncel�kle 18F-FDG enjeks�yonu önces� kan glukoz 

sev�yes�n� mutlaka ölçmek gerek�r. Çünkü FDG ve glukoz, hücre �ç�ne alınırken b�r yarışma hal�nded�r. Bu nedenle yüksek 

glukoz sev�yeler� FDG’n�n doku �ç�ne alımını �nh�be eder ve �nsül�ne sens�t�f dokular olan kaslarda, kalpte ve barsaklarda 

daha fazla tutuluma neden olur. Kanser dokuları �se genell�kle �nsül�n duyarlı değ�ld�r ve kan glukozunun yüksek 

sev�yeler�nde tümör dokusunda tutulum rölat�f olarak azalır. Bu nedenle 18F-FDG uygulaması önces� hastanın aç olması ve 

kan glukoz sev�yes�n�n 200 mg/dl’n�n altında olması �sten�r. Hastanın d�yabet�k olması ve kan şeker�n�n yüksek olması 

durumunda �.v. regüler �nsül�n uygulamasının ardından en az 1 saat beklend�kten sonra kan şeker�n�n �sten�len sev�yeye 

düşmes�n�n ardından 18F-FDG uygulaması yapılır. Terc�hen özell�kle tedav� yanıtı değerlend�rmes� �ç�n kullanıldığında her 

�k� tetk�kte benzer kan şeker� sev�yeler�n�n sağlanmasıdır. Vücut ağırlığı da 18F-FDG dağılımında öneml�d�r. Çünkü 18F-FDG 

ad�poz dokularda daha az tutulur. Bu nedenle obez hastalarda 18F-FDG’n�n tümör dokusunda tutulumu rölat�f olarak daha 

yüksekt�r. 18F-FDG tutulumunu etk�leyen d�ğer b�r durum, pars�yel volüm etk�s�d�r k�, küçük olan lezyonların FDG tutulumu 

gerçek değer�nden daha azdır. 

Son zamanlarda, PET/BT �le yapılan görüntülemelerde 18F-FDG’n�n yanı sıra b�r jeneratör ürünü olan Galyum 68 (Ga-

68) �le �şaretl� b�leş�kler de rut�nde sıklıkla kullanılmaya başlamış olup, özell�kle prostat kanserler�n�n ve nöroendokr�n 

kanserler�n görüntülemes� en yaygın olanlarıdır. 

Prostat kanserler�nde 18F-FDG PET/BT’n�n sens�t�v�tes� düşüktür. Bu nedenle Ga-68 PSMA PET/BT’n�n kullanımı 

g�derek yaygınlaşmaktadır. Prostat spes�fik membran ant�jen� (PSMA) b�r hücre yüzey membran ant�jen� olup, prostat 

kanser� hücres�nde yüksek m�ktarlarda bulunmaktadır. Ga-68 ve PSMA’nın �şaretlenmes�yle, prostat kanser�nde 

sev�yes�n�n çok arttığı b�l�nen PSMA’ya bağlanarak kanserl� dokunun göster�lmes�n� sağlar. PSMA yalnızca prostat bez�n�n 

kend�s�nde değ�l aynı zamanda metastat�k dokularda da yüksek oranda bulunur. Bu nedenle prostat kanser�n�n 

yaygınlığının değerlend�r�lmes�nde, ant�jen sev�yeler�n�n çok düşük olduğu hastalarda dah� oldukça duyarlıdır. PSMA 

düzeyler� daha agres�f, yüksek grade’l� tümörlerde ve kastrasyon d�rençl� prostat kanserler�nde çok daha yüksek 

sev�yelerded�r. Yapılan b�r çalışmada, cerrah� önces� değerlend�rmede, metastat�k lenf nodlarının bel�rlenmes�nde 

duyarlılığı % 96.1, özgüllüğü % 99.6 olarak bulunmuştur [1]. Yapılan d�ğer b�r çalışmada �se, cerrah�ye cevabın 

değerlend�r�lmes�nde, Ga-68 PSMA görüntülemen�n Gleason skor, PSA ve pT evreye göre pred�kt�f değer�n�n daha yüksek 

olduğu, üstel�k nodal evrelemede de MR görüntülemeden daha duyarlı olduğu rapor ed�lm�şt�r [2]. Prostat kanserler�n�n 

tak�pler�nde serum PSA düzeyler� kullanılmaktadır. B�yok�myasal olarak rekürrens olduğu tesp�t ed�len hastalarda 

metastat�k odağın anatom�k lokal�zasyonunun bel�rlenmes� öneml�d�r. Yapılan çalışmalarda Ga-68 PSMA PET/BT’n�n 

duyarlılığının, PSA düzeyler� < 0.5 ng/ml olan hastalarda yaklaşık % 50’lerde �ken, > 2 ng/ml olan hastalarda % 95’lerden 

fazla olduğu b�ld�r�lmekted�r [3]. Metastat�k lenf nodlarının değerlend�r�lmes�nde sıklıkla kullanılan MR �ncelemede boyutu 

8 mm üzer�nde olan lenf nodları metastaz şüphel� kabul ed�l�rken, Ga-68 PSMA �le boyutu 2-3 mm olan metastat�k lenf 

Res�m 1.a. Sol akc�ğer üst lobda pr�mer akc�ğer kanse-
r�ne a�t k�tle lezyonunda 18F-FDG (florodeoks�glukoz) 
tutulumu �le uyumlu PET/BT görüntüsü; 

Res�m 1.b. Aynı hastanın karac�ğer metastazına a�t 
artmış 18F-FDG tutulumu. 



nodlarında dah� tutulum göstereb�lmekted�r. Ayrıca osteoblast�k ve osteol�t�k kem�k metastazlarının tesp�t�n�n yanı sıra 

kem�k �l�ğ� metastazlarının da tesp�t�nde oldukça duyarlı b�r görüntüleme yöntem�d�r [4].

Nöroendokr�n tümörler (NET), vücudun herhang� b�r yer�nde nöroendokr�n s�stemden köken alan nad�r görülen, 

lokal�zasyonları, endokr�n metabol�zmaları ve h�stoloj�k yapıları neden�yle çok farklı kl�n�k durumlar ortaya çıkaran, 

çoğunlukla �y� d�ferans�ye ve yavaş büyüyen tümörler olmasına rağmen kötü d�ferans�ye ve agres�f sey�rl� de olab�lecek 

tümörlerd�r. Son zamanlarda NET’ler�n �ns�dansının arttığı b�ld�r�lmekted�r. Dasar� ve arkadaşlarının 1973-2012 yıllarını 

değerlend�rd�ğ� çalışmasına göre �ns�dans 6.4 kat artmıştır [5]. Bu tümörler�n ortak özell�kler�, köken aldıkları organın 

özell�kler�n� taşımalarına rağmen heps�n�n ortak nöroendokr�n yapı göstermeler�d�r. Nöroendokr�n hücreler�n bazı farklı 

pept�d reseptörler�n� yüksek m�ktarda salma yeteneğ� vardır k�, bu reseptörler�n başında hücre membranlarında bulunan 

somatostat�n reseptörler� (SSTR) gelmekted�r. Bu pept�d hormonunun görev�, hücre zarına bağlı G-prote�n eşl�kl� özgül 

reseptörler aracılığıyla, hormon salgılanmasının �nh�b�syonu ve nörotransm�syonu ve hücre prol�ferasyonunu 

düzenlemekt�r. Somatostat�n reseptörler�n�n 1’den 5’e kadar 5 farklı t�p� olup, bunlardan özell�kle SSTR 2, NET’lerde en fazla 

salınımı olduğu b�l�nen alt gruptur. Ancak yapılan çalışmalarda pek çok tümörde d�ğer SSTR alt gruplarının da eksprese 

olduğu b�ld�r�lmekted�r. NET’ler en sık gastroenteropankreat�k (GEP) bölgede (~% 80) ve bronş/akc�ğerlerde (~% 10) 

yerleş�r. Ancak bunlar dışında daha az sıklıkla adrenal bezler, der�, gen�tal s�stem, böbrek, t�ro�d, t�mus, meme g�b� b�rçok 

organda da görüleb�l�r. İnsül�nomalar har�ç GEP NET’ler�n % 80-100’ünde artmış SSTR ekspresyonu vardır. İnsül�nomalarda 

bu oran % 50-70 kadardır [6]. NET’ler fonks�yonel veya nonfonks�yonel olab�l�rler. Fonks�yonel tümörler pek çok b�yoloj�k 

am�n�n salınımına neden olarak karakter�st�k kl�n�k sendromlara yol açarlar. NET’ler�n tanısında �lk basamak seroton�n, 

Kromogran�n A, nöron spes�fik enolaz (NSE), katekolam�nler g�b� b�yok�myasal bel�rteçlere bakılması ve h�stopatoloj�k 

tanısının konulmasının ardından tümörün yer�n� tesp�t etmek ve yaygınlığını değerlend�rmek �ç�n görüntüleme 

yöntemler�n�n kullanılmasıdır. Çünkü evreleme hastanın öncel�kl� cerrah� veya med�kal tedav� kararının ver�lmes�nde çok 

öneml�d�r. Görüntülemede ultrasonografi, endoskop�k ultrasonografi, kontrastlı BT ve MR �nceleme sıklıkla kullanılır. Ancak 

bu görüntüleme yöntemler� ayrıntılı anatom�k b�lg� vermes�ne rağmen, tümörün fonks�yonel durumunun bel�rlenmes�nde 

Nükleer Tıp görüntüleme tekn�kler� daha üstündür. Uzun yıllar In-111 �şaretl� somatostat�n analogları �le görüntüleme 

yapılmış ancak rezolüsyon açısından çok daha üstün olan PET/BT’n�n yaygınlaşmasının ardından görüntüleme �ç�n PET 

radyofarmasöt�kler�n�n kullanımı da yaygınlaşmıştır. Günümüzde SSTR temell� DOTA pept�dler �le yapılan Ga-68-pept�d 

PET/BT, d�ğer konvans�yonel görüntüleme yöntemler�ne göre çok daha üstün görüntüleme �mkanı sağlamaktadır k� bu 

ajanların öneml� b�r avantajı da pept�d reseptör radyoterap� önces� doz�metr� hesabını sağlamaktır. Yapılan b�r çalışmada 

pr�mer tümörün tesp�t ed�lmes�ndek� duyarlılığı % 93, özgüllüğü % 91 olarak bulunmuştur [7]. Pept�d reseptör 

görüntülemede günümüzde en sık terc�h ed�len ajan 68Ga-DOTA-TATE [(68Ga-DOTA0-Tyr3) octreotate]’d�r. 

Görüntülemede kullanılan somatostat�n analogları daha az agres�f ve �y� d�ferans�ye NET’lerde daha duyarlıyken, 18F-FDG, 

agres�f ve az d�ferans�ye NET’lerde terc�h ed�l�r [8]. Bu görüntüleme yöntemler� son zamanlarda rev�zyonu yapılan NCCN 

(Nat�onal Comprehens�ve Cancer Network) kılavuzunda da yer�n� almıştır. Gastroenteropankreat�k olmayan nöroendokr�n 

tümörlerde (Feokromos�toma, Paragangl�oma, Nöroblastoma, Pulmoner Kars�no�dler, Medüller T�ro�d Kars�noma) de Ga-

68-pept�d PET/BT görüntüleme yapılmaktadır. 

 

2.1. PET/BT’n�n Onkoloj�de Kullanım Esasları

Kanser dokusunun görüntülemes�nde oldukça duyarlı olmakla b�rl�kte PET/BT kes�nl�kle b�r tarama test� değ�ld�r. Bu 

görüntüleme ancak doğru end�kasyonlarla ve bell� ger� ödeme kuralları �le b�rl�kte yapılab�lmekted�r. PET/BT’n�n tümör 

görüntüleme end�kasyonları; tanı/metabol�k karakter�zasyon, tedav� önces� evrelend�rme, radyoterap� önces� tümör 

alanının bel�rlenmes� ve tedav� planının yapılması, tedav� sonrası evrelend�rme ve tedav� yanıtının değerlend�r�lmes�, tümör 

bel�rteçler�nde yükselme, d�ğer görüntüleme yöntemler� �le şüphel� k�tle tesp�t ed�ld�ğ� durumlarda yen�den 

evreleme/nüksün değerlend�r�lmes�nde, metastazları bulunan ancak tümör odağı tesp�t ed�lemem�ş hastalarda pr�mer 

odağın bulunması olarak sınıflandırılır. Onkoloj�k amaçlı PET/BT uygulamalarının en sık kullanım alanlarının başında sol�ter 

pulmoner nodüller ve akc�ğer kanserler�, lenfomalar, melanomalar, baş-boyun kanserler�, m�de ve kolorektal kanserler yer 

almaktadır. Ancak bell� end�kasyonlarda tüm kanserlerde PET/BT uygulaması yapılab�lmekted�r. 

3. PET/MR

Kanserde tedav� yöntemler�n�n yanı sıra tanısal görüntülemede de hızlı gel�şmeler yaşanmakta olup, araştırmalar ve 

tıbb� teknoloj�k gel�şmeler yen� tetk�kler� de beraber�nde get�rmekted�r. PET/BT’n�n onkoloj�k amaçlı kullanımı oldukça 
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nodlarında dah� tutulum göstereb�lmekted�r. Ayrıca osteoblast�k ve osteol�t�k kem�k metastazlarının tesp�t�n�n yanı sıra 
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Nöroendokr�n tümörler (NET), vücudun herhang� b�r yer�nde nöroendokr�n s�stemden köken alan nad�r görülen, 
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özell�kler�n� taşımalarına rağmen heps�n�n ortak nöroendokr�n yapı göstermeler�d�r. Nöroendokr�n hücreler�n bazı farklı 

pept�d reseptörler�n� yüksek m�ktarda salma yeteneğ� vardır k�, bu reseptörler�n başında hücre membranlarında bulunan 

somatostat�n reseptörler� (SSTR) gelmekted�r. Bu pept�d hormonunun görev�, hücre zarına bağlı G-prote�n eşl�kl� özgül 

reseptörler aracılığıyla, hormon salgılanmasının �nh�b�syonu ve nörotransm�syonu ve hücre prol�ferasyonunu 

düzenlemekt�r. Somatostat�n reseptörler�n�n 1’den 5’e kadar 5 farklı t�p� olup, bunlardan özell�kle SSTR 2, NET’lerde en fazla 

salınımı olduğu b�l�nen alt gruptur. Ancak yapılan çalışmalarda pek çok tümörde d�ğer SSTR alt gruplarının da eksprese 

olduğu b�ld�r�lmekted�r. NET’ler en sık gastroenteropankreat�k (GEP) bölgede (~% 80) ve bronş/akc�ğerlerde (~% 10) 

yerleş�r. Ancak bunlar dışında daha az sıklıkla adrenal bezler, der�, gen�tal s�stem, böbrek, t�ro�d, t�mus, meme g�b� b�rçok 
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tanısının konulmasının ardından tümörün yer�n� tesp�t etmek ve yaygınlığını değerlend�rmek �ç�n görüntüleme 

yöntemler�n�n kullanılmasıdır. Çünkü evreleme hastanın öncel�kl� cerrah� veya med�kal tedav� kararının ver�lmes�nde çok 
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bu görüntüleme yöntemler� ayrıntılı anatom�k b�lg� vermes�ne rağmen, tümörün fonks�yonel durumunun bel�rlenmes�nde 

Nükleer Tıp görüntüleme tekn�kler� daha üstündür. Uzun yıllar In-111 �şaretl� somatostat�n analogları �le görüntüleme 

yapılmış ancak rezolüsyon açısından çok daha üstün olan PET/BT’n�n yaygınlaşmasının ardından görüntüleme �ç�n PET 

radyofarmasöt�kler�n�n kullanımı da yaygınlaşmıştır. Günümüzde SSTR temell� DOTA pept�dler �le yapılan Ga-68-pept�d 

PET/BT, d�ğer konvans�yonel görüntüleme yöntemler�ne göre çok daha üstün görüntüleme �mkanı sağlamaktadır k� bu 

ajanların öneml� b�r avantajı da pept�d reseptör radyoterap� önces� doz�metr� hesabını sağlamaktır. Yapılan b�r çalışmada 

pr�mer tümörün tesp�t ed�lmes�ndek� duyarlılığı % 93, özgüllüğü % 91 olarak bulunmuştur [7]. Pept�d reseptör 

görüntülemede günümüzde en sık terc�h ed�len ajan 68Ga-DOTA-TATE [(68Ga-DOTA0-Tyr3) octreotate]’d�r. 
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(Nat�onal Comprehens�ve Cancer Network) kılavuzunda da yer�n� almıştır. Gastroenteropankreat�k olmayan nöroendokr�n 
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görüntüleme end�kasyonları; tanı/metabol�k karakter�zasyon, tedav� önces� evrelend�rme, radyoterap� önces� tümör 
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�.v. enjeks�yonunun ardından h�droks�apat�t kr�staller�ne bağlanarak kem�k dokusuna yüksek oranda tutunurlar. Akc�ğer, 

meme ve prostat kars�nomları başta olmak üzere b�rçok tümör kem�ğe metastaz yapar. Kem�k metastazlarının vücutta 

oldukça farklı lokal�zasyonlarda olab�lmes� neden�yle, tüm vücut tarama şekl�nde yapılan kem�k s�nt�grafis� bu 

end�kasyonlarda en sık kullanılan tetk�kler�n başında gelmekted�r. Kem�k metastazları öncel�kle kem�k �l�ğ�nden başlayarak 

kem�k korteks�ne doğru �lerler. Kortekstek� görünümü mevcut mal�gn�ten�n karakter�st�ğ�ne bağlı olarak osteoblast�k, 

osteol�t�k ve m�kst olmak üzere farklı yapılarda lezyonlar olarak karşımıza çıkar. Kem�k s�nt�grafis� asıl olarak osteoblast�k 

akt�v�te artışı gösteren tümörlerde etk�nd�r. Osteol�t�k kem�k metastazlarının görüntülenmes�nde �se asıl olarak 18F-FDG 

PET/BT kullanılır. Mesane, böbrek, t�ro�d, mult�ple myelom, adrenal, uterus, gastro�ntest�nal s�stem kanserler� osteol�t�k 

metastaz yaparken, prostat, bronş�al kars�no�d, nazofarenks, m�de, nöroblastoma, medullablastoma osteoblast�k kem�k 

metastazı yapar. Meme, akc�ğer, serv�ks, over, test�s kanserler� �se m�kst t�p kem�k metastazına neden olur. D�rek grafiler�n 

kem�ktek� b�r mal�gn�tey� göstereb�lmes� �ç�n kem�kte yaklaşık % 40- 60 m�neral kaybı olması gerek�r. Oysa kem�k 

s�nt�grafis�, kortekstek� kayıp % 5-10 olduğunda dah� duyarlıdır. Kem�k s�nt�grafis�nde metastazlar genell�kle yaygın ve 

dağınık yerleş�ml� osteoblast�k akt�v�te artışı şekl�nded�r (Res�m 2). 

Konvans�yonel Nükleer Tıp yöntemler�nden b�r d�ğer� �se lenfos�nt�grafid�r. Meme kanserler�nde ve mal�gn melanomda 

sent�nel lenf nodunun bel�rlenmes�nde mav� boya yöntem�ne ek olarak yapılan �şlemd�r. Sent�nel lenf nodu, tümörün 

bulunduğu yerden drene olacağı �lk lenf nodudur. Lenf nodu d�seks�yonu (10-30 lenf nodu çıkarılması), seroma, enfeks�yon, 

ağrı, parestez� ve c�dd� lenfödem g�b� postoperat�f kompl�kasyonlara ve morb�d�teye neden olur. Eğer sent�nel lenf nodunda 

tümör yoksa, d�ğer lenfat�kler�n de etk�lenmed�ğ� varsayılır ve lenfat�k d�seks�yon yapılmaz. İşlem kanserl� dokunun 

çevres�ne yapılan, Tc-99m �şaretl� kollo�d part�küller�n�n (en sık sülfür kollo�d) �ntardermal olarak yapılmasının ardından bu 

radyofarmasöt�ğ�n lenf akımı �le lenfat�k damarlar �çer�s�nde �lerlemes� ve görüntülenmes� prens�b�ne dayanır. 
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ÖZET

Kanser alanında son yıllarda c�dd� gel�şmeler yaşanmakla b�rl�kte en büyük değ�ş�m kanserde genet�k çalışmalarda 

olmaktadır. Kanser�n patofizyoloj�s� anlaşılab�ld�ğ� g�b�, hedefe yönel�k tedav�ler ve bu tedav�lere cevabı, hastanın kanser 

yükünün değerlend�r�lmes� g�b� çok öneml� gel�şmeler kanser hastalarına yaklaşıma yön vermekted�r. Ayrıca l�k�d b�yops� �le 

kanser dokusundan �nvaz�v �şlem olmadan genet�k anal�zler mümkün hale gelm�şt�r. Erken dönemde konulan moleküler 

tanı, hastalara farklı tedav� �mkânları sağlamaktadır. Kanser çalışmaları �le germl�ne kalıtılan a�lesel kanserler�n 

araştırılması erken tanıda ve tedav�de çok büyük yarar sağlamıştır. Bunun dışında somat�k mutasyonlar �se hastalığı 

tanısının konmasına yardımcı olab�lmekte, ayrıca tedav� protokoller�n� bel�rleyeb�lmekted�r. Benzer şek�lde kanser tedav�s� 

alan hastalarda �laç d�renc� ve b�yoyararlanımının araştırılması tedav� sürec�ne katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak, genet�k 

çalışmalar kanserden korunmadan tedav�s�ne ve hasta tak�b�ne kadar bütün aşamalarda yer almaktadır. 

Anahtar Kel�meler: Erken genet�k tanı, genet�k tedav�ler (Anahtar kel�me sayısı k�tap yazma kr�terler�ne göre 

artırılmalı).

ABSTRACT

The cancer area has undergone great devolopment �n recent years, but the b�ggest change has been genet�c stud�es �n 

cancer. As the pathophys�ology of cancer can be understood, very �mportant advances such as targeted therap�es and 

response to these therap�es, evaluat�on of the pat�ent's cancer burden lead to an approach to cancer pat�ents. In add�t�on, 

genet�c analys�s can be performed w�thout any �nvas�ve procedure from cancer t�ssue by l�qu�d b�opsy and treatment can be 

d�rected. Invest�gat�on of fam�l�al cancers �nher�ted from germl�ne by cancer stud�es has benefited greatly �n early d�agnos�s 

and treatment. In add�t�on, somat�c mutat�ons can help d�agnose the d�sease and determ�ne the treatment protocols. 

Research on drug res�stance and b�oava�lab�l�ty of pat�ents rece�v�ng cancer treatment also contr�bute to the treatment 

process. As a result, genet�c stud�es are �n all stages from prevent�on from cancer, treatment and pat�ent follow-up.
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1. G�r�ş

Kanser, çevresel etkenler�n genet�k materyalde yaptığı değ�ş�kl�kler sonucu olab�ld�ğ� g�b�, kalıtılan ve aktarılan 

genet�k değ�ş�kl�kler sonucu da olab�lmekted�r. Kars�nogenez olarak b�l�nen bu süreçte hücren�n prol�ferasyon ve 

d�ferasyonunu etk�leyen genlerde meydana gelen mutasyonlar etk�l� olmaktadır. Bu mutasyonlar prote�n kodlayan gen 

bölgeler�nde olab�leceğ� g�b�, prote�n �fades�n� etk�leyen genom�k değ�ş�mlerle de olab�lmekted�r. Her b�r genom�k 

değ�ş�kl�kler�n araştırılması farklı yöntemler kullanılarak hastaların tanısında kullanılmaktadır [1]. Güncel gel�şmeler�n 

ışığında kanser tanısında genet�k tanının önem� her geçen gün artmakta ve tanı konulmasından tedav� bel�rlenmes�ne 

kadar b�rçok aşamada genet�k testlerden yararlanılmaktadır. 

Kanser konusunda yapılab�lecek genet�k çalışmalar genel olarak �k� kısımda değerlend�r�leb�l�r:

1- Hered�ter kanserlerde genet�k yatkınlık araştırılması

2- Somat�k kanserlerde mutasyon araştırılması

426   •   Zek�ye Hasbek



�.v. enjeks�yonunun ardından h�droks�apat�t kr�staller�ne bağlanarak kem�k dokusuna yüksek oranda tutunurlar. Akc�ğer, 

meme ve prostat kars�nomları başta olmak üzere b�rçok tümör kem�ğe metastaz yapar. Kem�k metastazlarının vücutta 

oldukça farklı lokal�zasyonlarda olab�lmes� neden�yle, tüm vücut tarama şekl�nde yapılan kem�k s�nt�grafis� bu 

end�kasyonlarda en sık kullanılan tetk�kler�n başında gelmekted�r. Kem�k metastazları öncel�kle kem�k �l�ğ�nden başlayarak 

kem�k korteks�ne doğru �lerler. Kortekstek� görünümü mevcut mal�gn�ten�n karakter�st�ğ�ne bağlı olarak osteoblast�k, 

osteol�t�k ve m�kst olmak üzere farklı yapılarda lezyonlar olarak karşımıza çıkar. Kem�k s�nt�grafis� asıl olarak osteoblast�k 

akt�v�te artışı gösteren tümörlerde etk�nd�r. Osteol�t�k kem�k metastazlarının görüntülenmes�nde �se asıl olarak 18F-FDG 

PET/BT kullanılır. Mesane, böbrek, t�ro�d, mult�ple myelom, adrenal, uterus, gastro�ntest�nal s�stem kanserler� osteol�t�k 

metastaz yaparken, prostat, bronş�al kars�no�d, nazofarenks, m�de, nöroblastoma, medullablastoma osteoblast�k kem�k 

metastazı yapar. Meme, akc�ğer, serv�ks, over, test�s kanserler� �se m�kst t�p kem�k metastazına neden olur. D�rek grafiler�n 

kem�ktek� b�r mal�gn�tey� göstereb�lmes� �ç�n kem�kte yaklaşık % 40- 60 m�neral kaybı olması gerek�r. Oysa kem�k 

s�nt�grafis�, kortekstek� kayıp % 5-10 olduğunda dah� duyarlıdır. Kem�k s�nt�grafis�nde metastazlar genell�kle yaygın ve 

dağınık yerleş�ml� osteoblast�k akt�v�te artışı şekl�nded�r (Res�m 2). 

Konvans�yonel Nükleer Tıp yöntemler�nden b�r d�ğer� �se lenfos�nt�grafid�r. Meme kanserler�nde ve mal�gn melanomda 

sent�nel lenf nodunun bel�rlenmes�nde mav� boya yöntem�ne ek olarak yapılan �şlemd�r. Sent�nel lenf nodu, tümörün 

bulunduğu yerden drene olacağı �lk lenf nodudur. Lenf nodu d�seks�yonu (10-30 lenf nodu çıkarılması), seroma, enfeks�yon, 

ağrı, parestez� ve c�dd� lenfödem g�b� postoperat�f kompl�kasyonlara ve morb�d�teye neden olur. Eğer sent�nel lenf nodunda 

tümör yoksa, d�ğer lenfat�kler�n de etk�lenmed�ğ� varsayılır ve lenfat�k d�seks�yon yapılmaz. İşlem kanserl� dokunun 

çevres�ne yapılan, Tc-99m �şaretl� kollo�d part�küller�n�n (en sık sülfür kollo�d) �ntardermal olarak yapılmasının ardından bu 

radyofarmasöt�ğ�n lenf akımı �le lenfat�k damarlar �çer�s�nde �lerlemes� ve görüntülenmes� prens�b�ne dayanır. 
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2. Kanserde Genet�k Yatkınlık Araştırılması

Bazı kanser türler�nde kars�nogenez aşamasının başlamasına yardımcı genet�k mutasyonlar germl�ne olarak 

bulunab�l�r. Bu durumda kanser �ç�n genet�k yatkınlıktan bahsed�lmekted�r. Mutasyon taşınan gene göre farklı kanserlerde 

farklı r�sk oranlarında taşıyıcılık olab�l�r. Kanser�n türü, a�lede yakın akrabalarda (1. ve 2. derece akrabalardan b�rden fazla 

k�ş�n�n tanı alması) tanı yaşının erken olması, yüksek penetrans göstermes�, b�lateral görülmes�, d�ğer organlarda da 

beraber görülmes� (metastaz dışında) durumunda kanser�n a�lesel alab�leceğ� düşünülmel�d�r [2]. Yatkınlığa neden olan 

genler�n türler� ve sayısı sürekl� olarak artmaktadır. Aşağıda bazı kanser türler� �ç�n test yapılması ve genet�k danışma alması 

gereken hastalıklar tabloda l�stelenm�şt�r (tablo 1) [3]. 

Sık görülen a�lesel kanser türler� l�stelenenler olmakla b�rl�kte hastalık l�stes� ve genler her geçen gün artmaktadır. 

Temel prens�p olarak eğer hayatta �se öncel�kle tanı almış b�reyden genet�k testler�n yapılması, mutasyonun göster�lmes�, 

sonrasında �se a�le ağacında r�sk altındak� b�reyler�n taranması gerekmekted�r. Genet�k testler yapılmadan önce genet�k 

danışmanlık ver�lmes�, olası Sonuçların önceden hastaya anlatılması, tanı sonrası genet�k danışmayı ve hastanın doğru 

yönlenmes�n� sağlar. Bu nedenle özell�kle çalışmaya başlanmadan, nasıl b�r Sonuç geleb�leceğ� hastaya ve yakınlarına 

ayrıntılı anlatılmalıdır. Hastada saptanab�lecek mutasyonun olası Sonuçları, erken tanının önem�, eks�k penetrasyon 

olab�leceğ�, tarama programlarının faydası test �stenmeden ve Sonuç ver�l�rken ayrıntılandırılmalıdır. 

Genet�k yatkınlık araştırmalarında en öneml� nokta profilakt�k olarak hedef organın çıkarılmasıdır. Hedef organın 

profilakt�k çıkarılması �ç�n mutasyonun kes�n ‘patojen�k’ olarak değerlend�r�lmes� ve mutasyonun o hastalığın oluşması �ç�n 

kes�n kr�ter olması gerekmekted�r. 

Profilakt�k cerrah� �ç�n kr�terler [2]: 

1. Mutasyonun öngördüğü r�sk yüksek olmalı 

2. Gel�şeb�lecek hastalık �ç�n morb�d�te ve mortal�te r�sk� yüksek olmalı 

3. Gel�şeb�lecek kanser �ç�n tahm�n� başlangıç yaşı ortalama yaşam süres�ne göre erken olmalı 4. Hedef organ yokluğu 

yaşamla bağdaşmalı 

5. Bu organın çıkarılması tümör gel�ş�m� r�sk�n� çok düşürmel� 

6. Öner�len cerrah� g�r�ş�m�n kompl�kasyon r�sk� düşük olmalı 

7. Öner�len cerrah� g�r�ş�m beklenen yaşam süres�n� uzatmalı 

8. Cerrah� sonrası yaşam kal�tes� yüksek olmalı

Genet�k tanısı olan b�reylerde sadece profilakt�k cerrah� �ç�n değ�l erken teşh�s �ç�n de testler yapılab�l�r. Örneğ�n meme 

kanser� tanısı almış ve tedav�s� tamamlanmış 45 yaşındak� hastada BRCA1 gen�nde çerçeve kayması mutasyonu (framesh�ft 

mutat�on)tesp�t ed�l�rse, hastaya genet�k danışmada yumurtalık kanser� ve d�ğer memede görüleb�lecek meme kanser� 

hakkında olası r�skler anlatılmalı, erken cerrah� �le kanserden korumanın mümkün olab�leceğ� bel�rt�lmel�d�r. Erken cerrah� 

dışında sık kontrollerle tak�p de mümkün olab�lmekted�r [3]. Benzer şek�lde APC gen�nde patojen�k mutasyonu olan 18 

yaşındak� hastaya daha sık kontroller sayes�nde kanserden korunmasının mümkün olduğu anlatılmalıdır [2]. Kanser�n erken 

evrede tanınması, hastalığın yayılmasını engelled�ğ� g�b�, ps�koloj�k olarak da hazırlık sağlaması ve c�dd� sorunlar olmadan 

tedav�s� �le hasta �ç�n çok büyük faydaları vardır. Hastanın kanserle karşılaşmadan tedav� olab�lmes�n�n madd� manev� b�r 

karşılığı yoktur. Ayrıca sosyal güvenl�k kurumu açısından �se her türlü kanser�n erken tedav�s�, sonra oluşacak 

kompl�kasyonlar ve tedav� masrafları açısından daha az mal�yetl�d�r. Bu nedenle a�lesel kanser şüphes� olduğunda hastalar 

ayrıntılı kl�n�k değerlend�rmeler� yapılmalı, a�le ağacı ç�z�lmel� ve gerekl� testler vak�t kaybetmeden planlanmalıdır.

3. Somat�k Kanserlerde Mutasyon Araştırılması

Hematoloj�k ve sol�d mal�gn�telerde somat�k mutasyonların araştırılması, hastalığın patogenez�n� anlamada, tak�b�nde 

olab�lecek kompl�kasyonları önlemede, prognozu bel�rlemede ve son dönemde gel�şen hedefe yönel�k tedav�ler �le 

hastalığa yaklaşımı bel�rlemede çok öneml� role sah�pt�r. 

Hastalığın patogenez�n� bel�rlemek �ç�n hematoloj�k mal�gn�telerde kem�k �l�ğ�nden alınan ya da per�fer�k kandan 

alınan örneklerden yapılacak genet�k çalışmalar tedav�n�n g�d�şatını değ�şt�rmekted�r. Örneğ�n myeloprol�ferat�f 

neoplazmalarda Ph�ladelph�a kromozomu olarak adlandırılan t(9;22) bulunması, BCR ve ABL1 füzyonun oluşmasına neden 

olur ve yen� b�r prote�n (BRC-ABL1) oluşturarak hastalığın oluşmasında ana etkend�r [4]. Bu füzyon prote�n�ne karşı 

gel�şt�r�lm�ş olan t�roz�n k�naz �nh�b�törler� hastalığı yapan etkene karşı kullanılan tedav� olduğu �ç�n etk�n b�r tedav� 

yöntem�d�r. Ayrıca füzyondan oluşan RNA’nın moleküler yöntemlerle tak�b� hastanın prognozunu ve tedav�ye cevabı 

değerlend�rmede çok öneml�d�r. İlaca yanıt durumunun bel�rlenmes� �le tedav� protokoller� bel�rlenmekte, kl�n�k sey�r 

kontrol altına alınmaktadır. Benzer şek�lde myeloprol�ferat�f mal�gn�telerde JAK2 gen�ndek� mutasyon sonucu olan 

p.Val617Phe prote�n değ�ş�kl�ğ�, �le JAK2 ekspresyonu artırır ve hastalık patogenez�nde öneml� role sah�pt�r. Ayrıca, JAK2 

gen�nde mutasyonların varlığı, hastalığın ayırıcı tanısında kr�t�k öneme sah�pt�r. Hemoglob�n değer� yüksekl�kler�nde JAK2 

somat�k mutasyonun varlığı hastalığın myeloprol�ferat�f b�r hastalık yönünden değerlend�r�lmes�n� sağlar. Mutasyon 

yükünün tak�b� de hastalık prognozu açısından gerekl�d�r [4]. 

Akut m�yelo�d lösem�lerde �se hastanın prognozunu bel�rlemede genet�k testler çok öneml�d�r. Tablo 2’de bel�rt�ld�ğ� 

üzere �nv(16) ve PML-RARa görülmes� �y� prognoz gösterges� �ken, monozom� 7, monozom� 5, kompleks değ�ş�kl�kler kötü 

prognoz gösterges�d�r [5]. 

Genet�k b�l�m�nde yapılan çalışmalarla hedef molekül temell� �laçların sayısında artış olmuştur. Bu �laçlar hem spes�fik 

b�r hedefe yönel�k etk� göster�rken hem de yan etk�ler� azalttığı �ç�n hastaların yaşam kal�tes�n� olumlu etk�lemekted�r. 

Hastalıkların patofizyoloj�s�n�n anlaşılması, hastalığa neden olan genler�n bel�rlenmes� �le bu hedefe yönel�k �laç çalışmaları 

yapılab�lmekted�r. Bu nedenle �lk dönemlerde dokudan yapılan somat�k mutasyon çalışmalarının faydaları sonrak� yıllarda 

anlaşılmaktadır. Bu �laçlarda genet�k değ�ş�kl�ğ�n düzelt�lmes� hedeflen�rken, bazen de mutasyon olan reseptörün 

engellenmes� �le prol�ferasyonun durdurulması başarılmıştır. Ayrıca dokuya ulaşma �mkanı olmadığında l�k�d b�yops� �le 

per�fer�k kandan tümör DNA’sı �zole ed�l�p hastalığın tanısına katkıda bulunulab�l�r. Hem sol�d tümörlerde hem de hematoloj�k 

mal�gn�telerde Food Drug Adm�n�strat�on (FDA) onaylı �laçların en yaygın kullanılanları Tablo 3’te göster�lm�şt�r [6]. 

a) Meme ve over kanserler� (a�lesel 
meme/over kanser sendromu): 

b) L�- Framen� sendromu

c) Cowden Sendromu

d) Kalıtsal Pol�ps�z Kolorektal Kanser (HNPCC)

e) A�lesel Adenömatöz Pol�poz�s

f) M�de kanserler�

g) T�ro�d Kanserler� 

h) Ret�noblastoma 

ı) Nörofibramatoz�s

BRCA1, BRCA2, ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK2, MLH1, MRE11A, MSH2, 
MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PIK3CA, PMS2, PMS1, PTEN, RAD50, RAD51C, 
RAD51D, STK11, TP53, XRCC2
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Tablo 1: Sık görülen a�lesel kanser türler� ve sorumlu tutulan genler.
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Orta

Kötü

Prognoz
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Tablo 2: AML’de genet�k değ�ş�kl�klere göre prognoz sınıflandırılması 
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2. Kanserde Genet�k Yatkınlık Araştırılması

Bazı kanser türler�nde kars�nogenez aşamasının başlamasına yardımcı genet�k mutasyonlar germl�ne olarak 

bulunab�l�r. Bu durumda kanser �ç�n genet�k yatkınlıktan bahsed�lmekted�r. Mutasyon taşınan gene göre farklı kanserlerde 

farklı r�sk oranlarında taşıyıcılık olab�l�r. Kanser�n türü, a�lede yakın akrabalarda (1. ve 2. derece akrabalardan b�rden fazla 

k�ş�n�n tanı alması) tanı yaşının erken olması, yüksek penetrans göstermes�, b�lateral görülmes�, d�ğer organlarda da 

beraber görülmes� (metastaz dışında) durumunda kanser�n a�lesel alab�leceğ� düşünülmel�d�r [2]. Yatkınlığa neden olan 

genler�n türler� ve sayısı sürekl� olarak artmaktadır. Aşağıda bazı kanser türler� �ç�n test yapılması ve genet�k danışma alması 

gereken hastalıklar tabloda l�stelenm�şt�r (tablo 1) [3]. 

Sık görülen a�lesel kanser türler� l�stelenenler olmakla b�rl�kte hastalık l�stes� ve genler her geçen gün artmaktadır. 

Temel prens�p olarak eğer hayatta �se öncel�kle tanı almış b�reyden genet�k testler�n yapılması, mutasyonun göster�lmes�, 

sonrasında �se a�le ağacında r�sk altındak� b�reyler�n taranması gerekmekted�r. Genet�k testler yapılmadan önce genet�k 

danışmanlık ver�lmes�, olası Sonuçların önceden hastaya anlatılması, tanı sonrası genet�k danışmayı ve hastanın doğru 

yönlenmes�n� sağlar. Bu nedenle özell�kle çalışmaya başlanmadan, nasıl b�r Sonuç geleb�leceğ� hastaya ve yakınlarına 

ayrıntılı anlatılmalıdır. Hastada saptanab�lecek mutasyonun olası Sonuçları, erken tanının önem�, eks�k penetrasyon 

olab�leceğ�, tarama programlarının faydası test �stenmeden ve Sonuç ver�l�rken ayrıntılandırılmalıdır. 

Genet�k yatkınlık araştırmalarında en öneml� nokta profilakt�k olarak hedef organın çıkarılmasıdır. Hedef organın 

profilakt�k çıkarılması �ç�n mutasyonun kes�n ‘patojen�k’ olarak değerlend�r�lmes� ve mutasyonun o hastalığın oluşması �ç�n 

kes�n kr�ter olması gerekmekted�r. 

Profilakt�k cerrah� �ç�n kr�terler [2]: 

1. Mutasyonun öngördüğü r�sk yüksek olmalı 

2. Gel�şeb�lecek hastalık �ç�n morb�d�te ve mortal�te r�sk� yüksek olmalı 

3. Gel�şeb�lecek kanser �ç�n tahm�n� başlangıç yaşı ortalama yaşam süres�ne göre erken olmalı 4. Hedef organ yokluğu 

yaşamla bağdaşmalı 

5. Bu organın çıkarılması tümör gel�ş�m� r�sk�n� çok düşürmel� 

6. Öner�len cerrah� g�r�ş�m�n kompl�kasyon r�sk� düşük olmalı 

7. Öner�len cerrah� g�r�ş�m beklenen yaşam süres�n� uzatmalı 

8. Cerrah� sonrası yaşam kal�tes� yüksek olmalı

Genet�k tanısı olan b�reylerde sadece profilakt�k cerrah� �ç�n değ�l erken teşh�s �ç�n de testler yapılab�l�r. Örneğ�n meme 

kanser� tanısı almış ve tedav�s� tamamlanmış 45 yaşındak� hastada BRCA1 gen�nde çerçeve kayması mutasyonu (framesh�ft 

mutat�on)tesp�t ed�l�rse, hastaya genet�k danışmada yumurtalık kanser� ve d�ğer memede görüleb�lecek meme kanser� 

hakkında olası r�skler anlatılmalı, erken cerrah� �le kanserden korumanın mümkün olab�leceğ� bel�rt�lmel�d�r. Erken cerrah� 

dışında sık kontrollerle tak�p de mümkün olab�lmekted�r [3]. Benzer şek�lde APC gen�nde patojen�k mutasyonu olan 18 

yaşındak� hastaya daha sık kontroller sayes�nde kanserden korunmasının mümkün olduğu anlatılmalıdır [2]. Kanser�n erken 

evrede tanınması, hastalığın yayılmasını engelled�ğ� g�b�, ps�koloj�k olarak da hazırlık sağlaması ve c�dd� sorunlar olmadan 

tedav�s� �le hasta �ç�n çok büyük faydaları vardır. Hastanın kanserle karşılaşmadan tedav� olab�lmes�n�n madd� manev� b�r 

karşılığı yoktur. Ayrıca sosyal güvenl�k kurumu açısından �se her türlü kanser�n erken tedav�s�, sonra oluşacak 

kompl�kasyonlar ve tedav� masrafları açısından daha az mal�yetl�d�r. Bu nedenle a�lesel kanser şüphes� olduğunda hastalar 

ayrıntılı kl�n�k değerlend�rmeler� yapılmalı, a�le ağacı ç�z�lmel� ve gerekl� testler vak�t kaybetmeden planlanmalıdır.

3. Somat�k Kanserlerde Mutasyon Araştırılması

Hematoloj�k ve sol�d mal�gn�telerde somat�k mutasyonların araştırılması, hastalığın patogenez�n� anlamada, tak�b�nde 

olab�lecek kompl�kasyonları önlemede, prognozu bel�rlemede ve son dönemde gel�şen hedefe yönel�k tedav�ler �le 

hastalığa yaklaşımı bel�rlemede çok öneml� role sah�pt�r. 

Hastalığın patogenez�n� bel�rlemek �ç�n hematoloj�k mal�gn�telerde kem�k �l�ğ�nden alınan ya da per�fer�k kandan 

alınan örneklerden yapılacak genet�k çalışmalar tedav�n�n g�d�şatını değ�şt�rmekted�r. Örneğ�n myeloprol�ferat�f 

neoplazmalarda Ph�ladelph�a kromozomu olarak adlandırılan t(9;22) bulunması, BCR ve ABL1 füzyonun oluşmasına neden 

olur ve yen� b�r prote�n (BRC-ABL1) oluşturarak hastalığın oluşmasında ana etkend�r [4]. Bu füzyon prote�n�ne karşı 

gel�şt�r�lm�ş olan t�roz�n k�naz �nh�b�törler� hastalığı yapan etkene karşı kullanılan tedav� olduğu �ç�n etk�n b�r tedav� 

yöntem�d�r. Ayrıca füzyondan oluşan RNA’nın moleküler yöntemlerle tak�b� hastanın prognozunu ve tedav�ye cevabı 

değerlend�rmede çok öneml�d�r. İlaca yanıt durumunun bel�rlenmes� �le tedav� protokoller� bel�rlenmekte, kl�n�k sey�r 

kontrol altına alınmaktadır. Benzer şek�lde myeloprol�ferat�f mal�gn�telerde JAK2 gen�ndek� mutasyon sonucu olan 

p.Val617Phe prote�n değ�ş�kl�ğ�, �le JAK2 ekspresyonu artırır ve hastalık patogenez�nde öneml� role sah�pt�r. Ayrıca, JAK2 

gen�nde mutasyonların varlığı, hastalığın ayırıcı tanısında kr�t�k öneme sah�pt�r. Hemoglob�n değer� yüksekl�kler�nde JAK2 

somat�k mutasyonun varlığı hastalığın myeloprol�ferat�f b�r hastalık yönünden değerlend�r�lmes�n� sağlar. Mutasyon 

yükünün tak�b� de hastalık prognozu açısından gerekl�d�r [4]. 

Akut m�yelo�d lösem�lerde �se hastanın prognozunu bel�rlemede genet�k testler çok öneml�d�r. Tablo 2’de bel�rt�ld�ğ� 

üzere �nv(16) ve PML-RARa görülmes� �y� prognoz gösterges� �ken, monozom� 7, monozom� 5, kompleks değ�ş�kl�kler kötü 

prognoz gösterges�d�r [5]. 

Genet�k b�l�m�nde yapılan çalışmalarla hedef molekül temell� �laçların sayısında artış olmuştur. Bu �laçlar hem spes�fik 

b�r hedefe yönel�k etk� göster�rken hem de yan etk�ler� azalttığı �ç�n hastaların yaşam kal�tes�n� olumlu etk�lemekted�r. 

Hastalıkların patofizyoloj�s�n�n anlaşılması, hastalığa neden olan genler�n bel�rlenmes� �le bu hedefe yönel�k �laç çalışmaları 

yapılab�lmekted�r. Bu nedenle �lk dönemlerde dokudan yapılan somat�k mutasyon çalışmalarının faydaları sonrak� yıllarda 

anlaşılmaktadır. Bu �laçlarda genet�k değ�ş�kl�ğ�n düzelt�lmes� hedeflen�rken, bazen de mutasyon olan reseptörün 

engellenmes� �le prol�ferasyonun durdurulması başarılmıştır. Ayrıca dokuya ulaşma �mkanı olmadığında l�k�d b�yops� �le 

per�fer�k kandan tümör DNA’sı �zole ed�l�p hastalığın tanısına katkıda bulunulab�l�r. Hem sol�d tümörlerde hem de hematoloj�k 

mal�gn�telerde Food Drug Adm�n�strat�on (FDA) onaylı �laçların en yaygın kullanılanları Tablo 3’te göster�lm�şt�r [6]. 

a) Meme ve over kanserler� (a�lesel 
meme/over kanser sendromu): 

b) L�- Framen� sendromu

c) Cowden Sendromu

d) Kalıtsal Pol�ps�z Kolorektal Kanser (HNPCC)

e) A�lesel Adenömatöz Pol�poz�s

f) M�de kanserler�

g) T�ro�d Kanserler� 

h) Ret�noblastoma 

ı) Nörofibramatoz�s

BRCA1, BRCA2, ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK2, MLH1, MRE11A, MSH2, 
MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PIK3CA, PMS2, PMS1, PTEN, RAD50, RAD51C, 
RAD51D, STK11, TP53, XRCC2
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Tablo 1: Sık görülen a�lesel kanser türler� ve sorumlu tutulan genler.
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Sadece hedef molekül değ�l spes�fik olarak mutasyonu düzelten �laçların sayısında da artış olmuştur. Spes�fik 

mutasyona yönel�k terap�ler özell�kle küçük hücrel� dışı akc�ğer kanserler�nde devr�m yaşanmasına, sağ kalımın artmasına 

ve hasta prognozu açısından c�dd� fayda sağlamıştır. Hedefe yönel�k tedav�ler�n yer aldığı Nat�onal Cancer Inst�tute’n�n 

öner�ler� tablo 4’te bel�rt�lm�şt�r [7]. Bu tablodak� �laçlar her gün artmakta ve her yen� mutasyonlara yönel�k �laçlar 

gel�şt�r�lmekted�r. Bu nedenle kanser tanısında somat�k spes�fik mutasyonlara yönel�k tarama k�tler� rut�n kullanıma 

g�rm�şt�r. Sadece tedav�s� olan veya gel�şt�r�len mutasyonlara bakılması ve buna göre raporlanması hasta ve hek�mler 

açısından daha güvenl� b�r yol ç�z�lmes�n� sağlamaktadır. 

Ayrıca bu somat�k mutasyonlara sadece dokudan değ�l, l�k�d b�yops� �le per�fer�k kandan bakılab�l�yor olması genet�k 

b�l�m�n�n kanser tanısına ve tak�b�ne katkısının ne kadar öneml� olduğunun gösterges�d�r. 

İnsan vücudunun yapısı gereğ� her �lacın etk�s�, farmokok�net�k, farmokod�nam�k özell�kler� açısından farklılık 

göstermekted�r. Bu farklılıklar �lacın em�l�m, dağılım ve akt�ve olmasında etk�l� olan enz�mler�n yapısı ve durumundan 

kaynaklanmaktadır. Buna k�ş�selleşt�r�lm�ş tıp adı ver�lmekted�r [8]. Kanser tedav�ler�nde �se yararlanım araştırılmaları son 

yıllarda farmakogenet�k b�l�m�n �lerlemes�yle gel�şmeye başlamıştır. Sık kullanılan kemoterapat�klerden �sten�len etk�ler�n 

görülememes�, �lacın metabol�ze olması �le �lg�l� genet�k varyasyonların etk�s�n� öğren�lmes� gerekl�l�ğ�n� doğurdu. Hastalara 

ver�lecek dozların k�ş�selleşmes� öneml� b�r ölçüt olarak prat�kte yer almaktadır. Ayrıca �laç yan etk�ler� açısından da �lacın 

dağılımı ve etk�n dozunun bel�rlenmes�nde genet�k markırlar kullanılmaktadır. Örneğ�n merkaptopür�n �lacının �ndükled�ğ� 

toks�s�ten�n doz bağımlı olduğu düşünülmekted�r. İlacın metabol�zmasında etk�l� olduğu düşünülen Th�opur�ne S-

methyltransferase (TMPT) gen� varyantları değerlend�r�lerek �lacın dozu ve olası yan etk�ler� tahm�n ed�leb�lmekted�r. Çocuk 

hastalarda TMPT gen�ndek� rs1142345 değ�ş�kl�ğ�n�n varlığı merkaptopür�n metabol�zmasını değ�şt�rmekte, toks�s�te 

araştırılması �ç�n rut�n prat�kte bakılmaktadır. Benzer şek�lde DPYD gen�nde bulunan rs1801267 bulunması durumunda 5-

fluorourac�l etk�s�n�n daha fazla olduğu ve toks�t�teye yol açab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [9]. 

4. Sonuç

Kanser çalışmaları �le germl�ne kalıtılan a�lesel kanserler�n araştırılması erken tanıda ve tedav�de çok büyük yarar 

sağlamıştır. Bunun dışında somat�k mutasyonlar �se hastalığın tanısının konmasına yardımcı olmasının yanında tedav� 

protokoller�n� de bel�rlemekted�r. Benzer şek�lde kanser tedav�s� alan hastaların �laç d�renc� ve b�yoyararlanımının 

araştırılması tedav� sürec�ne katkı yapmaktadır. Sonuç olarak genet�k çalışmalar, kanserden korunmadan tedav�s�ne ve 

hasta tak�b�ne kadar bütün aşamalarda yer almaktadır. 
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AML, Akut myelo�d lösem� KML, kron�k myelo�d lösem�, HCC Hepatoselüler kanser, NSCLC, küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser�.
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VEGFA 
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VEGFR, PDGFR, KIT, FLT3 ve RET 

VEGFR, PDGFR ve KIT 

PAP 

VEGFR, EGFR ve PDGFR 
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PD1 
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PDGFR, KIT ve FLT3 
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Kolorektal kanser, NSCLC, glioblastoma, renal hücreli 
kanser, Servikal kanser, over kanseri ve peritoneal 
kanser 

Renal hücreli kanser, HCC ve tiroid kanser 

GIST, renal hücreli kanser ve pankreas nöroendokrin 
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Tablo 4: Genet�k mutasyonlara spes�fik �laçlar ve etk� ett�ğ� mutasyonlar 

Genetik değişiklik

ALK yeniden düzenlenmeleri

ROS1 translokasyonları

EGFR aktive edici mutasyonları

HER2 aktive edici mutasyonları

EGFR T790M mutasyonu ve diğer nadir EGFR aktive edici mutasyonları

HER2 amplifikasyonu

NF2 kaybı

cKIT mutasyonları

BRAF V600E veya V600K mutasyonları

BRAF füzyonları ve V600E / V600K disindaki BRAF mutasyonları

İlaç

Crizotinib

Afatinib

AZD9291

Ado-trastuzumab emtansine

VS6063 (defactinib)

Sunitinib

Dabrafenib ve Trametinib

Trametinib

Kanser Türü
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Meme kanseri
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pankreas kanseri, renal hücreli kanser
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Sadece hedef molekül değ�l spes�fik olarak mutasyonu düzelten �laçların sayısında da artış olmuştur. Spes�fik 

mutasyona yönel�k terap�ler özell�kle küçük hücrel� dışı akc�ğer kanserler�nde devr�m yaşanmasına, sağ kalımın artmasına 

ve hasta prognozu açısından c�dd� fayda sağlamıştır. Hedefe yönel�k tedav�ler�n yer aldığı Nat�onal Cancer Inst�tute’n�n 

öner�ler� tablo 4’te bel�rt�lm�şt�r [7]. Bu tablodak� �laçlar her gün artmakta ve her yen� mutasyonlara yönel�k �laçlar 

gel�şt�r�lmekted�r. Bu nedenle kanser tanısında somat�k spes�fik mutasyonlara yönel�k tarama k�tler� rut�n kullanıma 

g�rm�şt�r. Sadece tedav�s� olan veya gel�şt�r�len mutasyonlara bakılması ve buna göre raporlanması hasta ve hek�mler 

açısından daha güvenl� b�r yol ç�z�lmes�n� sağlamaktadır. 

Ayrıca bu somat�k mutasyonlara sadece dokudan değ�l, l�k�d b�yops� �le per�fer�k kandan bakılab�l�yor olması genet�k 

b�l�m�n�n kanser tanısına ve tak�b�ne katkısının ne kadar öneml� olduğunun gösterges�d�r. 

İnsan vücudunun yapısı gereğ� her �lacın etk�s�, farmokok�net�k, farmokod�nam�k özell�kler� açısından farklılık 

göstermekted�r. Bu farklılıklar �lacın em�l�m, dağılım ve akt�ve olmasında etk�l� olan enz�mler�n yapısı ve durumundan 

kaynaklanmaktadır. Buna k�ş�selleşt�r�lm�ş tıp adı ver�lmekted�r [8]. Kanser tedav�ler�nde �se yararlanım araştırılmaları son 

yıllarda farmakogenet�k b�l�m�n �lerlemes�yle gel�şmeye başlamıştır. Sık kullanılan kemoterapat�klerden �sten�len etk�ler�n 

görülememes�, �lacın metabol�ze olması �le �lg�l� genet�k varyasyonların etk�s�n� öğren�lmes� gerekl�l�ğ�n� doğurdu. Hastalara 

ver�lecek dozların k�ş�selleşmes� öneml� b�r ölçüt olarak prat�kte yer almaktadır. Ayrıca �laç yan etk�ler� açısından da �lacın 

dağılımı ve etk�n dozunun bel�rlenmes�nde genet�k markırlar kullanılmaktadır. Örneğ�n merkaptopür�n �lacının �ndükled�ğ� 

toks�s�ten�n doz bağımlı olduğu düşünülmekted�r. İlacın metabol�zmasında etk�l� olduğu düşünülen Th�opur�ne S-

methyltransferase (TMPT) gen� varyantları değerlend�r�lerek �lacın dozu ve olası yan etk�ler� tahm�n ed�leb�lmekted�r. Çocuk 

hastalarda TMPT gen�ndek� rs1142345 değ�ş�kl�ğ�n�n varlığı merkaptopür�n metabol�zmasını değ�şt�rmekte, toks�s�te 

araştırılması �ç�n rut�n prat�kte bakılmaktadır. Benzer şek�lde DPYD gen�nde bulunan rs1801267 bulunması durumunda 5-

fluorourac�l etk�s�n�n daha fazla olduğu ve toks�t�teye yol açab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [9]. 

4. Sonuç

Kanser çalışmaları �le germl�ne kalıtılan a�lesel kanserler�n araştırılması erken tanıda ve tedav�de çok büyük yarar 

sağlamıştır. Bunun dışında somat�k mutasyonlar �se hastalığın tanısının konmasına yardımcı olmasının yanında tedav� 

protokoller�n� de bel�rlemekted�r. Benzer şek�lde kanser tedav�s� alan hastaların �laç d�renc� ve b�yoyararlanımının 

araştırılması tedav� sürec�ne katkı yapmaktadır. Sonuç olarak genet�k çalışmalar, kanserden korunmadan tedav�s�ne ve 

hasta tak�b�ne kadar bütün aşamalarda yer almaktadır. 
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Çocukluk çağı kanserler� nad�r, ancak c�dd� b�r sağlık sorunudur. Başlangıç bel�rt� ve bulgularının sık görülen d�ğer 

hastalıklara benzemes� neden�yle tanı ve tedav� gec�keb�l�r. Erken tanı, tedav� sıklığını ve ölüm oranını düşüreb�l�r.Tedav� 

tak�b�nde kullanılan tümör bel�rteçler�de hastalığın prognozu açısından öneml�d�r.
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ABSTRACT

Ch�ldhood cancers are rare but ser�ous health problems.. S�nce the �n�t�al s�gns and symptoms are s�m�lar to other 

common d�seases, d�agnos�s and treatment may be delayed. Early d�agnos�s may reduce treatment �ntens�ty and mortal�ty. 

Tumor markers used �n the treatment follow-up are �mportant for the prognos�s of the d�sease.
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1. Ped�atr�k Tümörler 

Kanserler�n %2’s� çocukluk çağında görülür. En sık görülen lösem�d�r. Lenfoma, s�n�r s�stem� tümörler�, böbrek tümörü, 

nöroblastom, yumuşak doku tümörü, kem�k tümörü, germ hücrel� tümörler ve ret�noblastom d�ğer görülen çocukluk çağı 

tümörler�d�r. Çocukluk çağı kanserler�n�n %6’sını böbrek tümörler� oluşturur. En çok görülen� W�lms tümörü 

(nefroblastoma)’dür. W�lms tümörü çocuklarda görülen en sık �k�nc� karın �ç� tümördür. Tanı yaşı 36 ay olup, genell�kle tümör 

1-4 yaşlar arasında görülür. Tanı konma yaşı sendrom�k vakalarda b�raz daha küçüktür. İk� taraflı tutulum oranı %4-13 

arasında görülmekted�r Konjen�tal anomal�ler (�nmem�ş test�s, h�pospad�as, böbrek füzyon anomal�ler�) hastaların 

%10’unda görülür. WAGR (W�lms tümörü, an�r�d�, gen�toür�ner anomal�, mental retardasyon) ve Denys-Drash (DDS) 

sendromlarında W�lms tümörü görülen sndromlardır. W�lms tümörü gel�şme r�sk� bazı sendromlarda artmıştır. [1]. WT’de b�r 

kaç potans�yel b�yoloj�k bel�rley�c� tesp�t ed�lm�flt�r. Bunlar arasında “hyaluron�c ac�d”, “hyaluron�dase hyaluron�c ac�d-

st�mulat�ng act�v�ty”, “bas�c fibroblast growth factor” ve ren�n g�b� bel�rley�c�ler sayılab�l�r. Bunlardan “bas�c fibroblast 

growth factor” W�lms tümörlülerde �drarda; buna karşılıkk “hyaluron�c ac�d” ve “hyaluron�dase hyaluron�c ac�d-st�mulat�ng 

act�v�ty” �se hem �drar ve hem de serumda yüksek düzeylerde bulunmuştur. Bu bel�rley�c�ler pers�stan veya relaps gösteren 

olgularda cerrah�den 1–6 ay sonra öneml� derecede yüksek olarak bulunmuştur. Relaps gösteren WT vakalarında da yüksek 

plazma ren�n sev�yeler� kayded�lmşt�r. D�ğer b�r potans�yel bel�rley�c� “telomeraz”dır. Bazıkanser t�pler�nde yüksek 

“telomerase” akt�v�tes� prognost�k faktör olarak bulunmuştur. Bazı araştırmalarda tedav�n�n etk�nl�ğ�n�n tak�b�nde laktat 

deh�drogenazın kullanab�leceğ� bel�rt�rm�şt�r [2]. W�lms dışı böbrek tümörler� tüm çocukluk çağı kanserler�n�n %1’den azını 

oluşturur. ‘Böbreğ�n şe�af hücrel� sarkomu’, konjen�tal mezoblast�k nefroma, mal�gn rabdo�d tümör, renal hücrel� kars�nom 

ve mult�loküler k�st�k nefroma en sık karşılaşılan tümörlerd�r. Heps� böbrek tümörler�n�n %10’dan azını oluştururlar. İk�nc� en 

sık böbrek tümörü böbreğ�n şe�ah hücrel� Sarkomu (‘Clear Cell Sarcoma’dur ve kem�ğe metastaz yapar. Bu tümör b�r�nc�l 

renal tümörler�n %4’ünü oluşturur. Ve 3 - 5 yaş erkek çocuklarda sık görülür. Böbreğ�n mal�gn rabdo�d tümörü en sık olarak 

böbreklerde ve/veya bey�nde yerleşmekte ve bebekler, küçük çocuklarda görülmekted�r. Agres�f seyreder. Olguların genel� 

2 yaşın altındadır. Hastalarda yükselm�ş serum parathormon sev�yes�ne bağlı olarak serum kals�yum düzey� yüksek olab�l�r. 
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deh�drogenazın kullanab�leceğ� bel�rt�rm�şt�r [2]. W�lms dışı böbrek tümörler� tüm çocukluk çağı kanserler�n�n %1’den azını 

oluşturur. ‘Böbreğ�n şe�af hücrel� sarkomu’, konjen�tal mezoblast�k nefroma, mal�gn rabdo�d tümör, renal hücrel� kars�nom 

ve mult�loküler k�st�k nefroma en sık karşılaşılan tümörlerd�r. Heps� böbrek tümörler�n�n %10’dan azını oluştururlar. İk�nc� en 

sık böbrek tümörü böbreğ�n şe�ah hücrel� Sarkomu (‘Clear Cell Sarcoma’dur ve kem�ğe metastaz yapar. Bu tümör b�r�nc�l 

renal tümörler�n %4’ünü oluşturur. Ve 3 - 5 yaş erkek çocuklarda sık görülür. Böbreğ�n mal�gn rabdo�d tümörü en sık olarak 

böbreklerde ve/veya bey�nde yerleşmekte ve bebekler, küçük çocuklarda görülmekted�r. Agres�f seyreder. Olguların genel� 

2 yaşın altındadır. Hastalarda yükselm�ş serum parathormon sev�yes�ne bağlı olarak serum kals�yum düzey� yüksek olab�l�r. 



Konjen�tal mezoblast�k nefroma (KMN) hayatın �lk üç ayında görülmekte olup tüm renal tümörler�n %90’ını meydana get�r�r. 

Bazı hastalarda tümör hücreler�nden prostagland�n veya parathormon benzer� prote�nler�n sekresyonuna bağlı olarak 

kals�yum yüksekl�ğ� görüleb�l�r. KMN’de tümör tanısına spes�fik b�r bel�rteç yoktur. Çocuklarda en sık görülen ekstrakran�yal 

sol�d tümördür nöroblastomdur. Adrenal medulla veya sempat�k gangl�onlarda var olan pr�mord�al nöral krest 

hücreler�nden kaynaklanır. Tanı anındak� yaş ve evred�r prognoza etk� eder. Hastaların %1-2’s�nde a�lede nöroblastom 

öyküsü vardır. Hastaların çoğunda �drarda katekolam�n metabol�tler�n�n düzeyler� artmış olarak bulunur. Bu nedenle 

hastaların y�rm� dört saatl�k �drarında bu metabol�tlere bakılmalıdır. NSE nöronların s�toplazması ve per�feral santral 

nöroendokr�n hücreler�nde saptanan b�r enz�md�r. Nöroektodermal kaynaklı tümörlerde serum sev�yes� artar. 

Nöroblastoma ve küçük hücrel� akc�ğer kanserler �ç�n spes�fikt�r. Nöroblastomun tanısı ve tedav� tak�b�nde öneml� yer tutar 

[3-5]. Yumuşak doku sarkomları çocuklardak� tüm mal�gn�teler�n %6’sını, sol�d tümörler�n �se %20’s�n� oluşturmaktadır [6]. 

Yumuşak doku sarkomları �skelet kasına farklılaşma yeteneğ�ne sah�p mezenk�mal hücrelerden kaynaklanan 

rabdomyosarkom (RMS) ve RMS dışı yumuşak doku tümörler� olmak üzere �k� grupta �ncelen�r. RMS d�ğer yumuşak doku 

tümörler�nden daha sık görülmekted�r ve küçük çocuklarda ve ergenlerde daha sıktır. RMS çocuklarda en sık görülen 

yumuşak doku sarkomu olup, sol�d tümörler �ç�nde W�lms tümörü ve nöroblastomdan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 

Özell�kle hayatın �lk �k� on yılında görülen RMS’un görülme sıklığı 2-6 yaş ve 10-18 yaş dönemler�nde artmaktadır. H�stoloj�k 

olarak embr�yonel ve alveoler t�pler� bulunur. En sık görülen t�p embr�yonel RMS olup, olguların 2/3’s�n� oluşturmaktadır. 

Embr�yonel RMS daha çok küçük çocuklarda Alveoler RMS daha büyük yaşlarda görülür. Ped�atr�k germ hücrel� tümörler 

ender görülür, kl�n�k bulgu ve yerleş�mler� değ�şkenl�k göster�r. Yaklaşık %20’s� kötü huyludur, çocukluk ve ergenl�k 

dönem�nde rastlanan kötü huylu tümörler�n %1-3’lük bölümünü oluşturur. Ped�atr�k germ hücrel� tümörler teratom, 

germ�nom, embr�yonal kars�nom, endodermal s�nüs tümörü, kor�okars�nom ve gonadoblastomdan oluşur. Germ hücrel� 

tümörler�n h�stoloj�s� yaşa ve yerleş�me göre değ�ş�r. Vakaların 2/3 gonad dışı yerleş�ml�d�r. Sakrokoks�geal teratom 

çocukluk dönem�nde sık görülür. Med�ast�nal tümörler büyük çocuklarda daha sık görülür. Ekstragonal germ hücrel� 

tümörler (EGHT)’n�n vücutta yerleşt�ğ� bölgeler med�ast�num (%50-70), retroper�ton (%25-40), ep�fiz (5%) ve 

sakrokoks�geal bölgeden oluşmaktadır. aFP ve b-hCG b�rçok EGHT’de artar. aFP yükselmeler� yolk-sak tümörler�nde ve 

embr�yonel kars�nomlarda görülür, sem�nomlarda görülmez. Koryokars�nom, embr�yonel kars�nom ve sem�nomların b�r 

bölümünde b-hCG artar. Laktat deh�drogenaz (LDH) nonspes�fik b�r bel�rteçt�r, ancak yüksekl�ğ� tümör yükü �le 

�l�şk�lend�r�leb�l�r. Tedav� önces� tümör bel�rteçler�n�n sev�yeler� tesp�t ed�lmel�, tedav� süres�nce ve sonrasında düzenl� 

aralıklarla tak�p ed�lmel�d�r. Tümör bel�rteçler� tanı, evreleme ve prognost�k açılardan önem taşır. İntrakran�yel germ hücrel� 

tümörlerde bazen serumda ve serebrosp�nal sıvıda aFP ve b-hCG yükselmeler� görüleb�l�r [7]. Ret�noblastom, ret�nada 

görülen kötü huylu tümördür. Çocukluk dönem�nde görülen tümörler�n�n % 2-3’ünü oluşturur. Ortalama 2 yaş c�varındak� 

çocuklarda görülür. Yapılan bazı çalışmalarda CEA sev�yes� yüksek olan bazı a�leler�n çocuklarında ret�noblastomun daha 

fazla görüldüğü tesp�t ed�lm�şt�r. Var olan metastazların araştırılması açısından kem�k �l�ğ�, BOS, kem�k s�nt�grafis�, serum 

ferr�t�n ve nöron spes�fik enolaz düzeyler� tak�p ed�lmel�d�r. Metastaz olduğunda serum ferr�t�n ve nöron spes�fik enolaz 

düzeyler� yüksek bulunmaktadır [8].

2. Hered�ter Kanserler

Hered�ter kanserler� sıralayacak olursak fam�lyal akut myelo�d lösem�, nörofibromatoz�s t�p 1, fam�lyal adenomatöz 

pol�poz�s kol�, nörofibramatoz�s t�p 2, hered�ter d��üz gastr�k kanser, peutz-jeghers sendromu, hered�ter meme ve over 

kanser�, ret�noblastom, mult�ple endokr�n neoplaz� 1-2 oluşmaktadır. Bunlardan bazılarından d�ğer bölümde 

bahsed�lm�şt�r. Nörofibromatoz�s T�p 1 otozomal dom�nant geçer. Der�de p�gmentasyon bozuklukları, �skelet ve 

kard�ovasküler s�stemler�n tutulumları görülür. Ayrıca s�n�r s�stem�nde tümörleşmeye yatkınlıkla oluşturu. Nörofibromatoz�s 

t�p 2 az görülmekted�r. Tümörler kran�yal s�n�rlerde ve omur�l�kte g�b� çeş�tl� yerlerde gel�şeb�l�r. İş�tme s�n�r�ndek� oluşan 

tümör neden�yle �ş�tme kaybı erken yaşta başlayarak hastalığın �lk semptomu olarak karşımıza çıkab�l�r. Bu hastalığın 

tedav�s�n�n tak�b�nde kullanılan spes�fik b�r tümör bel�rtec� olmamakla b�rl�kte renal, kard�yovasküler s�stem tutulumuna 

bağlı bu s�stemlere özel b�yok�myasal tetk�klerde değ�ş�kl�k olab�lmekted�r. Fam�lyal adenomatöz pol�poz�s (FAP) otozomal 

dom�nant geç�ş gösteren b�r sendromdur. FAP gastro�ntest�nal s�stem�n herhang� b�r yer�nde gel�şeb�l�r. Özell�kle kolon ve 

rektumda çok sayıda adenomatöz pol�pler saptanır. Kolon pol�pler� bu durum genell�kle 20'l� ve 30'lu yaşlarda mal�gn�teye 

döneb�l�r. Tedav� ed�lmem�ş hastalarda kırk yaşından önce kolon kanser� gel�ş�r. Kolon kanser� tarama programlarında 

kullanılan rut�n testler olan gaytada g�zl� kan test� ve tedav� tak�b�nde kullanılan CEA öneml� tümör bel�rtec�d�r [9]. Kalıtsal 

olan kolorektal kanserlerden en sık hered�ter nonpol�poz�s kolorektal kanserler (HNPCC veya Lynch sendromu) 

görülmekted�r. Lynch sendromu �k� ayrı kl�n�k varyant tanımlanmıştır. T�p I’de a�lede sadece kolorektal kanser görülür, t�p 

II’de �se kolon dışı tümörler görülür. Özell�kle endometr�um ve �nce barsak adenokars�nomu, renal pelv�s ve üreter�n 

trans�zyonel hücrel� tümördür. Kolorektal kanserler önleneb�l�r kanserlerd�r. Özell�kle HNPCC hastalarında daha düşük 

patoloj�k grade saptanmasına rağmen prognoz daha �y� olmaktadır. Bu tarz hastaların tak�pler� önem taşımaktadır. 

HNPCC’de pol�pler yoktur ya da çok az bulunur. Laboratuar yapılan testler�n�n h�çb�r� kolorektal kanserlere özgü değ�ld�r. 

Tarama amaçlı gaytada g�zl� kan test� kullanılab�l�r. Kars�noembr�yon�k ant�jen (CEA) kolorektal kanser hastalarının yanı sıra 

b�r çok ben�gn ve mal�gn hastalıklarda artab�l�r. Bu nedenle bu test erken tanıdan daha çok hastaların tedav�ye yanıtının 

�zlenmes�nde kullanılmalıdır [10]. Peutz-Jeghers sendromu, der� ve mukozada melanot�k p�gmentasyon ve gastro�ntest�nal 

pol�poz�s �le karakterl� kalıtsal b�r sendromdur. Pol�pler en çok jejunum ve �leumda görülür. Az m�ktarda duodenum, m�de ve 

kolon da rastlanab�l�r. Mal�gn dejenerasyon pol�po�d lezyonlarda nad�ren görülmekte olup bu hastalığa özgü serum bel�rtec� 

bulunmamaktadır. Hered�ter meme kanserler�nden BRCA1 ve BRCA2 en sık karşılaşılanlarıdır. Daha az sıklıkla hered�ter 

meme kanserler� L�-Fraumen� ve Cowden sendromu g�b� sırasıyla TP53 ve PTEN gen� g�b� mutasyonlarla karakter�ze 

hastalıklarla b�rl�kte olab�l�r. Özell�kle erken meme/over kanser� tanısı konan BRCA1/2 taşıyıcılarında düzenl� meme kanser� 

tak�b� ve proflakt�k mastektom� veya med�kal tedav� önermekted�r. Ep�telyal over kanserler�n�n %90’ı sporad�k, %10’u da 

a�leseld�r. Over ve meme kanserler�nde kullanılan tümör bel�rley�c�ler tedav� tak�b�nde öneml�d�r. Mult�pl endokr�n neoplaz� 

(MEN) sendromlarına neden olan kanserler nöroendokr�n APUD hücreler�nden kaynaklanır. Otozomal dom�nant geç�ş 

göster�rler. 3 adet MEN sendromu bulunmaktadır. MEN 1 nad�r görülür. MEN-1 parat�ro�d bezler�n h�perplaz�s� ya da 

pankreas adacıklarını ve h�pofiz bez�n� tutma �le karakter�ze b�r hastalıktır. MEN 1'dek� d�ğer tümörler, v�poma, 

glukagonoma, somatostat�omadır. MEN 2A'lı hastaların hemen heps�nde MTC ya da h�perplaz�s� bulunmaktadır. MEN-2B'l� 

hastalarda MTC sıklığı %100'dür ve feokromos�toma da sıklıkla gel�ş�r. MEN-1 parat�ro�d tutumuna bağlı parathormon 

düzey� yüksekt�r ve h�perkalsem�ye sebep olur. Enteropankreat�k nöroendokr�n hücreler�n tümörler� hastaların yaklaşık 

%60’ında görülür. Pankreat�k adacık hücre tümörler� kromogran�n A, kromogran�n B, pankreat�k pol�pept�t, gastr�n, 

glukagon, �nsül�n, pro�nsül�n, somatostat�n, seraton�n sekrete edeb�l�rler ayrıca prolakt�noma neden�yle prolakt�n düzey�n�n 

tak�b�de öneml�d�r. MEN 2A'lı hastalarda kals�ton�n sev�yeler� yüksekt�r. Feokromas�toma adrenal medulladan kaynaklanır ve 

katekolam�n salgılayan tümördür. Buna bağlı katekolam�n sev�yeler�n�n tak�b� öneml�d�r [11].

3. Sonuç

Ped�atr�k ve hered�ter kanserlerde tüm kanser t�pler�nde olduğu g�b� erken tanı ve tedav� açısından kullanılan tümör 

bel�rteçler� öneml�d�r. En sık kullanılan tümör bel�rteçler� VMA, HVA, NSE, . aFP, b-hCG, LDH ve CEA’dır. Ped�atr�k ve 

Hered�ter kanserler�n asıl tanısında genet�k öneml� olup genet�k testler�n rut�nde uygulanımları daha zor ve pahalı olması 

neden�yle b�yok�myasal tümör bel�rteçler�n�n kullanımı önem kazanmaktadır.
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Konjen�tal mezoblast�k nefroma (KMN) hayatın �lk üç ayında görülmekte olup tüm renal tümörler�n %90’ını meydana get�r�r. 

Bazı hastalarda tümör hücreler�nden prostagland�n veya parathormon benzer� prote�nler�n sekresyonuna bağlı olarak 

kals�yum yüksekl�ğ� görüleb�l�r. KMN’de tümör tanısına spes�fik b�r bel�rteç yoktur. Çocuklarda en sık görülen ekstrakran�yal 

sol�d tümördür nöroblastomdur. Adrenal medulla veya sempat�k gangl�onlarda var olan pr�mord�al nöral krest 

hücreler�nden kaynaklanır. Tanı anındak� yaş ve evred�r prognoza etk� eder. Hastaların %1-2’s�nde a�lede nöroblastom 

öyküsü vardır. Hastaların çoğunda �drarda katekolam�n metabol�tler�n�n düzeyler� artmış olarak bulunur. Bu nedenle 

hastaların y�rm� dört saatl�k �drarında bu metabol�tlere bakılmalıdır. NSE nöronların s�toplazması ve per�feral santral 

nöroendokr�n hücreler�nde saptanan b�r enz�md�r. Nöroektodermal kaynaklı tümörlerde serum sev�yes� artar. 

Nöroblastoma ve küçük hücrel� akc�ğer kanserler �ç�n spes�fikt�r. Nöroblastomun tanısı ve tedav� tak�b�nde öneml� yer tutar 

[3-5]. Yumuşak doku sarkomları çocuklardak� tüm mal�gn�teler�n %6’sını, sol�d tümörler�n �se %20’s�n� oluşturmaktadır [6]. 

Yumuşak doku sarkomları �skelet kasına farklılaşma yeteneğ�ne sah�p mezenk�mal hücrelerden kaynaklanan 

rabdomyosarkom (RMS) ve RMS dışı yumuşak doku tümörler� olmak üzere �k� grupta �ncelen�r. RMS d�ğer yumuşak doku 

tümörler�nden daha sık görülmekted�r ve küçük çocuklarda ve ergenlerde daha sıktır. RMS çocuklarda en sık görülen 

yumuşak doku sarkomu olup, sol�d tümörler �ç�nde W�lms tümörü ve nöroblastomdan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 

Özell�kle hayatın �lk �k� on yılında görülen RMS’un görülme sıklığı 2-6 yaş ve 10-18 yaş dönemler�nde artmaktadır. H�stoloj�k 

olarak embr�yonel ve alveoler t�pler� bulunur. En sık görülen t�p embr�yonel RMS olup, olguların 2/3’s�n� oluşturmaktadır. 

Embr�yonel RMS daha çok küçük çocuklarda Alveoler RMS daha büyük yaşlarda görülür. Ped�atr�k germ hücrel� tümörler 

ender görülür, kl�n�k bulgu ve yerleş�mler� değ�şkenl�k göster�r. Yaklaşık %20’s� kötü huyludur, çocukluk ve ergenl�k 

dönem�nde rastlanan kötü huylu tümörler�n %1-3’lük bölümünü oluşturur. Ped�atr�k germ hücrel� tümörler teratom, 

germ�nom, embr�yonal kars�nom, endodermal s�nüs tümörü, kor�okars�nom ve gonadoblastomdan oluşur. Germ hücrel� 

tümörler�n h�stoloj�s� yaşa ve yerleş�me göre değ�ş�r. Vakaların 2/3 gonad dışı yerleş�ml�d�r. Sakrokoks�geal teratom 

çocukluk dönem�nde sık görülür. Med�ast�nal tümörler büyük çocuklarda daha sık görülür. Ekstragonal germ hücrel� 

tümörler (EGHT)’n�n vücutta yerleşt�ğ� bölgeler med�ast�num (%50-70), retroper�ton (%25-40), ep�fiz (5%) ve 

sakrokoks�geal bölgeden oluşmaktadır. aFP ve b-hCG b�rçok EGHT’de artar. aFP yükselmeler� yolk-sak tümörler�nde ve 

embr�yonel kars�nomlarda görülür, sem�nomlarda görülmez. Koryokars�nom, embr�yonel kars�nom ve sem�nomların b�r 

bölümünde b-hCG artar. Laktat deh�drogenaz (LDH) nonspes�fik b�r bel�rteçt�r, ancak yüksekl�ğ� tümör yükü �le 

�l�şk�lend�r�leb�l�r. Tedav� önces� tümör bel�rteçler�n�n sev�yeler� tesp�t ed�lmel�, tedav� süres�nce ve sonrasında düzenl� 

aralıklarla tak�p ed�lmel�d�r. Tümör bel�rteçler� tanı, evreleme ve prognost�k açılardan önem taşır. İntrakran�yel germ hücrel� 

tümörlerde bazen serumda ve serebrosp�nal sıvıda aFP ve b-hCG yükselmeler� görüleb�l�r [7]. Ret�noblastom, ret�nada 

görülen kötü huylu tümördür. Çocukluk dönem�nde görülen tümörler�n�n % 2-3’ünü oluşturur. Ortalama 2 yaş c�varındak� 

çocuklarda görülür. Yapılan bazı çalışmalarda CEA sev�yes� yüksek olan bazı a�leler�n çocuklarında ret�noblastomun daha 

fazla görüldüğü tesp�t ed�lm�şt�r. Var olan metastazların araştırılması açısından kem�k �l�ğ�, BOS, kem�k s�nt�grafis�, serum 

ferr�t�n ve nöron spes�fik enolaz düzeyler� tak�p ed�lmel�d�r. Metastaz olduğunda serum ferr�t�n ve nöron spes�fik enolaz 

düzeyler� yüksek bulunmaktadır [8].

2. Hered�ter Kanserler

Hered�ter kanserler� sıralayacak olursak fam�lyal akut myelo�d lösem�, nörofibromatoz�s t�p 1, fam�lyal adenomatöz 

pol�poz�s kol�, nörofibramatoz�s t�p 2, hered�ter d��üz gastr�k kanser, peutz-jeghers sendromu, hered�ter meme ve over 

kanser�, ret�noblastom, mult�ple endokr�n neoplaz� 1-2 oluşmaktadır. Bunlardan bazılarından d�ğer bölümde 

bahsed�lm�şt�r. Nörofibromatoz�s T�p 1 otozomal dom�nant geçer. Der�de p�gmentasyon bozuklukları, �skelet ve 

kard�ovasküler s�stemler�n tutulumları görülür. Ayrıca s�n�r s�stem�nde tümörleşmeye yatkınlıkla oluşturu. Nörofibromatoz�s 

t�p 2 az görülmekted�r. Tümörler kran�yal s�n�rlerde ve omur�l�kte g�b� çeş�tl� yerlerde gel�şeb�l�r. İş�tme s�n�r�ndek� oluşan 

tümör neden�yle �ş�tme kaybı erken yaşta başlayarak hastalığın �lk semptomu olarak karşımıza çıkab�l�r. Bu hastalığın 

tedav�s�n�n tak�b�nde kullanılan spes�fik b�r tümör bel�rtec� olmamakla b�rl�kte renal, kard�yovasküler s�stem tutulumuna 
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3. Sonuç

Ped�atr�k ve hered�ter kanserlerde tüm kanser t�pler�nde olduğu g�b� erken tanı ve tedav� açısından kullanılan tümör 

bel�rteçler� öneml�d�r. En sık kullanılan tümör bel�rteçler� VMA, HVA, NSE, . aFP, b-hCG, LDH ve CEA’dır. Ped�atr�k ve 

Hered�ter kanserler�n asıl tanısında genet�k öneml� olup genet�k testler�n rut�nde uygulanımları daha zor ve pahalı olması 

neden�yle b�yok�myasal tümör bel�rteçler�n�n kullanımı önem kazanmaktadır.
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ÖZET

Kanser�n t�p�ne, etyoloj�s�ne bakılmaksızın kanser genet�k b�r hastalıktır ancak tamamı hered�ter değ�ld�r. Bütün 

kanserler�n altta yatan genet�k mekan�zmaları aydınlatılmamış olmakla b�r�kte, bazı genlerdek� patojen�k varyantların 

ebeveynlerden çocuklara aktarılarak bazı kanserler�n gel�ş�m�nde r�sk artışı ortaya çıkardığı b�l�nmekted�r. Bu durumlarda 

hered�ter kanser sendromundan bahsed�l�r. Hered�ter kanser sendromlarının tüm mal�gnens�ler�n %5 c�varındak� kısmını 

oluşturduğu tahm�n ed�lmekted�r [1]. Bu oran düşük g�b� görünmekle b�rl�kte bu t�p kanser sendromlarının tesp�t�, bu 

hastaların özel bakım ve tak�b� gerekt�rmes� neden�yle çok öneml�d�r. Bu nedenle hered�ter kanser sendromundan 

şüphelen�ld�ğ� durumlarda artmış kanser r�sk� neden�yle hem hastalar hem de d�ğer a�le b�reyler� özel tarama testler�ne tab� 

tutulmalıdır [2]. Moleküler genet�k testler �le tanı doğrulanmalı ve r�sk altındak� hastalar ve a�leler� mult�d�s�pl�ner b�r 

yaklaşımla tak�p ed�lmel�d�r.

Anahtar kel�meler: Kanser, Hered�ter, Otozomal dom�nant

ABSTRACT

Regardless of type or et�ology canser �s genet�c d�sorder, but not always hered�tary. Althoug the underly�ng genet�c 

mechan�sms of all cancers are not �dent�fied, �t �s known that mutat�ons �n some genes are transferred from the parents to 

the ch�ldren and th�s �ncreases the r�sk of develop�ng some cancers. Hered�tary cancer syndrome �s ment�oned �n these 

cases. It �s est�mated that hered�tary cancer syndromes account for about 5% of all mal�gnanc�es [1]. Although th�s rat�o 

seems to be low, �t �s nevertheless �mportant to �dent�fy these pat�ents because they requ�re spec�al, long-term care. For 

th�s reason, �n cases where hered�tary cancer syndrome �s suspected, pat�ents and other fam�ly members should undergo 

spec�al screen�ng tests because of �ncreased cancer r�sk [2]. D�agnos�s should be confirmed by molecular genet�c tests and 

pat�ents at r�sk and the�r fam�l�es should be followed w�th a mult�d�sc�pl�nary approach. 

Keywords: Cancer, Hered�tary, Autosomal Dom�nant

 

1. G�r�ş

Hered�ter kanser sendromu, anne veya babadan aldığı patojen�k varyant neden�yle bell� kanser t�pler�n�n sıklığının 

ve görece erken yaşta görülmes� r�sk�n�n artması durumu olarak tanımlanab�l�r. Çoğunlukla hered�ter kanser senromunda 

tek b�r gende (monogen�k genet�k geç�ş) patojen�k varyant sonucu r�sk artışı olur. Bu genler hücre çoğalmasının kontrolü 

ve DNA tam�r mekan�zmalarında görevl� genlerd�r. Sporad�k kanserlerde de y�ne bu genlerde sonradan kazanılan 

patojen�k varyantla (somat�k patojen�k varyant) kanser oluşab�lmekted�r. Bu durumda patojen�k varyant kanser 

dokusundak� hücrelerde mevcut �ken d�ğer hücrelerde tesp�t ed�lmez. Çoğu hered�ter kanser sendromunda �se patojen�k 

varyant anne ve babanın üreme hücreler� aracılığıyla (ovum, spermler) hastaya geçt�ğ� �ç�n (germl�ne patojen�k varyant) 

bütün dokularda ve hatta hastanın kend� germ hücreler�nde tesp�t ed�leb�l�r. Bu nedenle kanser gel�ş�m� �ç�n �lk basamak 

doğuştan hastada mevcuttur. Bell� kanser t�pler�n�n r�sk�n�n artması ve erken yaşta görülme eğ�l�m�n�n olmasının sebeb� 

budur. Mal�n�teye doğru g�d�şte somat�k hücrelerde m�tot�k s�klus esnasında sonradan kazanılan başka patojen�k 

varyantlar sürece dah�l olur [3]. 



[5] Hoşağası, N. H., D�ll�, D., Özgüner, İ. F., Şah�n, G., Boduroğlu, E. C., Aydın, B., ... & Özkan, B. (2014). Yen�doğan Dönem�nde Nöron 

Spes�fik Enolaz Yüksekl�ğ� �le Seyreden At�p�k (Selüler) Konjen�tal Mezoblast�k Nefroma Olgusu. Med�cal Bullet�n of Hasek�/Hasek� 

T�p Bulten�, 52(3).

[6] Br�dge, J. A., Lee, J. C., Daud, A., Wells, J. W., & Bluestone, J. A. (2018). Cytok�nes, chemok�nes, and other b�omarkers of response for 

checkpo�nt �nh�b�tor therapy �n sk�n cancer. Front�ers �n med�c�ne, 5, 351.

[7] Günay, L. M. (2013). Ekstragonadal germ hücrel� tümörler. Üroonkoloj� Bülten�. (12) 3.

[8] Samuray T. Ret�noblastom ve Genet�k Sıklığı.

[9] Der�c�, H., Tansuğ, T., Reyhan, E., Kara, C., Nazlı, O., & Bozdağ, A. D. (2007). Fam�lyal Adenomatöz Pol�poz�s: Üç Kardeş�n Sunumu. 

Turk�ye Kl�n�kler� Journal of Med�cal Sc�ences, 27(4), 629-632.

[10] Tantoğlu, U. Y., & Kuzu, M. A. (2012). Hered�ter non pol�poz�s kolorektal kanser, a�lesel kolorektal kanser ve sporad�k kolorektal 

kanser hastalarının soyağacı, m�smatch repa�r gen mutasyonuna bağlı m�krosatell�t �nstab�l�te oranlarının karşılaştırılması 

(Doctoral d�ssertat�on, Ankara Ün�vers�tes�/Tıp Fakültes� Cerrah� Tıp B�l�mler� Bölümü Genel Cerrah� Anab�l�m Dalı).

[11] Başer, H., Çakal, E., Özcan, T., Şakacı, M., Başer, S., Dem�rbaş, B., & Gürsoy, G. (2009). Mult�pl endokr�n neoplaz� T�p 1: Olgu Sunumu. 

Akadem�k Gastroenteroloj� Derg�s�, 8(1), 41-44.

436   •   Seda Bahs�

HEREDİTER KANSER SENDROMLARI

HEREDITARY CANCER SYNDROME

Uzm. Dr. Abdullat�f BAKIR

Dr. Zeka� Tah�r Burak Kadın Sağlığı Eğ�t�m ve Araştırma 

Hastanes� Genet�k Merkez� Tıbb� Genet�k Uzmanı

e-ma�l: lat�f.225@gma�l.com

ORCID ID: 0000-0002-3931-4168

ÖZET

Kanser�n t�p�ne, etyoloj�s�ne bakılmaksızın kanser genet�k b�r hastalıktır ancak tamamı hered�ter değ�ld�r. Bütün 

kanserler�n altta yatan genet�k mekan�zmaları aydınlatılmamış olmakla b�r�kte, bazı genlerdek� patojen�k varyantların 

ebeveynlerden çocuklara aktarılarak bazı kanserler�n gel�ş�m�nde r�sk artışı ortaya çıkardığı b�l�nmekted�r. Bu durumlarda 

hered�ter kanser sendromundan bahsed�l�r. Hered�ter kanser sendromlarının tüm mal�gnens�ler�n %5 c�varındak� kısmını 

oluşturduğu tahm�n ed�lmekted�r [1]. Bu oran düşük g�b� görünmekle b�rl�kte bu t�p kanser sendromlarının tesp�t�, bu 

hastaların özel bakım ve tak�b� gerekt�rmes� neden�yle çok öneml�d�r. Bu nedenle hered�ter kanser sendromundan 

şüphelen�ld�ğ� durumlarda artmış kanser r�sk� neden�yle hem hastalar hem de d�ğer a�le b�reyler� özel tarama testler�ne tab� 

tutulmalıdır [2]. Moleküler genet�k testler �le tanı doğrulanmalı ve r�sk altındak� hastalar ve a�leler� mult�d�s�pl�ner b�r 

yaklaşımla tak�p ed�lmel�d�r.

Anahtar kel�meler: Kanser, Hered�ter, Otozomal dom�nant

ABSTRACT

Regardless of type or et�ology canser �s genet�c d�sorder, but not always hered�tary. Althoug the underly�ng genet�c 

mechan�sms of all cancers are not �dent�fied, �t �s known that mutat�ons �n some genes are transferred from the parents to 

the ch�ldren and th�s �ncreases the r�sk of develop�ng some cancers. Hered�tary cancer syndrome �s ment�oned �n these 

cases. It �s est�mated that hered�tary cancer syndromes account for about 5% of all mal�gnanc�es [1]. Although th�s rat�o 

seems to be low, �t �s nevertheless �mportant to �dent�fy these pat�ents because they requ�re spec�al, long-term care. For 

th�s reason, �n cases where hered�tary cancer syndrome �s suspected, pat�ents and other fam�ly members should undergo 

spec�al screen�ng tests because of �ncreased cancer r�sk [2]. D�agnos�s should be confirmed by molecular genet�c tests and 

pat�ents at r�sk and the�r fam�l�es should be followed w�th a mult�d�sc�pl�nary approach. 

Keywords: Cancer, Hered�tary, Autosomal Dom�nant

 

1. G�r�ş

Hered�ter kanser sendromu, anne veya babadan aldığı patojen�k varyant neden�yle bell� kanser t�pler�n�n sıklığının 

ve görece erken yaşta görülmes� r�sk�n�n artması durumu olarak tanımlanab�l�r. Çoğunlukla hered�ter kanser senromunda 

tek b�r gende (monogen�k genet�k geç�ş) patojen�k varyant sonucu r�sk artışı olur. Bu genler hücre çoğalmasının kontrolü 

ve DNA tam�r mekan�zmalarında görevl� genlerd�r. Sporad�k kanserlerde de y�ne bu genlerde sonradan kazanılan 

patojen�k varyantla (somat�k patojen�k varyant) kanser oluşab�lmekted�r. Bu durumda patojen�k varyant kanser 

dokusundak� hücrelerde mevcut �ken d�ğer hücrelerde tesp�t ed�lmez. Çoğu hered�ter kanser sendromunda �se patojen�k 

varyant anne ve babanın üreme hücreler� aracılığıyla (ovum, spermler) hastaya geçt�ğ� �ç�n (germl�ne patojen�k varyant) 

bütün dokularda ve hatta hastanın kend� germ hücreler�nde tesp�t ed�leb�l�r. Bu nedenle kanser gel�ş�m� �ç�n �lk basamak 

doğuştan hastada mevcuttur. Bell� kanser t�pler�n�n r�sk�n�n artması ve erken yaşta görülme eğ�l�m�n�n olmasının sebeb� 

budur. Mal�n�teye doğru g�d�şte somat�k hücrelerde m�tot�k s�klus esnasında sonradan kazanılan başka patojen�k 

varyantlar sürece dah�l olur [3]. 



438   •   Abdullat�f Bakır Her Yönüyle Kanser   •   439

Çoğu hered�ter kanser sendromu otozomal dom�nant kalıtılmaktadır. Bu kalıtım t�p�n�n b�r özell�ğ� olarak hastanın 

b�r�nc� derece yakınlarında patojen�k varyant tesp�t ed�lme r�sk� %50’d�r. Her hered�ter kanser sendromlarında bell� 

karakter�st�k tümörlerde r�sk artışı olur. Bugüne kadar hered�ter kanser sendroumuna yol açan pek çok gen tesp�t ed�lm�şt�r. 

Muhtemelen henüz keşfed�lmem�ş pek çok gen de bulunmaktadır. Popülasyonda mal�gnens�ler sık görülüyorsa ve 

popülasyon taraması zahmetl� ve pahalı �se genet�k test yapılması göz önünde bulundurulmalıdır [4]. Her kanser t�p�nde 

genet�k test yapılması �ç�n ayrı kl�n�k kr�terler bel�rlenmel�d�r. 

2. Hered�ter Kanser Sendromlarının Genel Özell�kler�

A�lesel adenomatöz pol�poz�ste olduğu g�b� bazı hered�ter kanser sendromlarında endoskop�k bulgular �le tanıya 

g�d�lmes� mümkün olmakla b�rl�kte bu şek�lde tanıya g�tmek zor olmaktadır. Aşağıda l�stelenen �puçları Hered�ter kanser 

sendromu açısından uyarıcı n�tel�kted�r;

• A�le Öyküsü: 

 - Aynı a�lede �k� veya daha fazla k�ş�de aynı t�p kanser gel�ş�m�

 - B�rden fazla jenerasyonda aynı t�p kanser�n görülmes�

 - A�lede erken yaşta başlayan kanser öyküsü

• Mult�ple Pr�mer Mal�gn Tümör

• Mult�ple Premal�ng Lezyonlar veya Ben�gn Tümörler

• Kanser�n alışıldık başlama yaşından daha erken b�r yaşta ortaya çıkması

• Az görülen c�ns�yette tesp�t ed�lmes� (erkeklerde meme kanser� görülmes� g�b�)

• Tümörün b�lateral olması veya at�p�k yerleş�ml� olması (b�lateral meme mal�gnens�s�, sağ yerleş�ml� kolorektal kanser 

g�b�)

• Nad�r Neoplazmlar (Tablo 1) 

• Konjen�tal Anomal�ler Ve Sendrom�k Bulgular (Tablo 2)

• T�p�k tümörler (Hemanj�oblastoma, feokromas�toma, Reanl hücrel� kars�nom vs.)

H�kâyede yukarıda sayılan özell�kler tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde hasta ve yakınları genet�k uzmanına yönlend�r�lmel� ve bu 

uzmanlar tarafından gerekl� görüldüğü takd�rde tanı koydurucu genet�k testler yapılması planlanmalıdır. Hered�ter kanser 

sendromu tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde a�le taraması yapılması, etk�lenm�ş b�reylere uygun tarama ve erken tanı yöntemler� 

öner�lmel�d�r. Hered�ter kanserlerde bell� mal�n�telerde r�sk artışı b�l�nmes� neden�yle erken tanı ve sonrasında eğer 

mümkünse prekürsör lezyonların çıkarılması olanağı artmaktadır. 

3. Öngörücü Testler ve Erken Tanı

Hered�ter kanser sendromuna yol açan patojen�k varyantın tesp�t ed�lmes� k�ş�ye özel hered�ter kanser r�sk 

bel�rlenmes�ne olanak sağlayarak r�sk� olan b�reyler� öngörmey� mümkün hale get�r�r. Ayrıca bel�rlenen patojen�k varyantın 

a�lede taranması �le r�sk taşıyan veya taşımayan b�reyler ayırt ed�lm�ş olur. Burada asıl amaç, olası patojen�k varyant taşıyıcısı 

olan b�reyler�n tak�be alınması, r�sk� düşürücü med�kal yaklaşımlar �ç�n önceden hazırlıklı olmanın sağlanması, anks�yete ve 

stres sev�yeler�n�n azaltılması ve mal�n�te gel�ş�m� durumunda prognozun �y�leşt�r�lmes�d�r.

Öte yandan patojen�k varyant taşımayan a�le b�reylerde tarama yapmak gereks�z olacağından tak�p ve tarama 

programlarından çıkarılmasına olanak sağlanmış olur. Bu sayede �ş gücü, kaynak ve zaman tasarrufu elde ed�lm�ş olur. 

Erken tanı ve tarama programlarının etk�nl�ğ�ne yönel�k yapılan gen�ş prospekt�f çalışmalarda tarama yapmanın faydası 

�spatlanmıştır. Bu programlar taşıyıcı b�reyler�n tesp�t� �le mümkün olmaktadır [6,7]. Pek çok Hered�ter kanser sendromu 

buna örnek teşk�l etmekted�r. Mal�gn�te r�sk�n�n çok yüksek oluşu, erken teşh�s yöntem�n�n mevcut olması tarama yöntemler� 

�ç�n gerekl� kr�terlerd�r. Bunun yanında genet�k test yapılmasının her zaman Hered�ter kanser sendromunun sebeb�n� 

aydınlatamayab�leceğ� unutulmamalıdır.

4. Hered�ter Nonpol�poz�s Kolorektal Kanser (Lynch Sendromu)

Hered�ter nonpol�poz�s kolorektal kanser (HNPCC, Lynch sendromu) 1900’lerde patolog Warth�n tarafından 

değerlend�r�lm�ş ve 1974’de Henry Lynch ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır [8, 9, 10]. Lynch sendromuna DNA yanlış 

eşleşme onarımında (MMR – m�smatch repa�r) rol oynayan genlerdek� fonks�yon kaybett�r�c� (loss of funct�on) patojen�k 

varyantlar yol açmaktadır. Bu patojen�k varyantların germl�ne olması HNPCC’e yatkınlığa yol açarlar Lynch sendromuyla 

�l�şk�lend�r�lm�ş MMR genler� (MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2) DNA repl�kasyonu sırasında oluşan baz ç�fleşmes� 

hataları ve küçük nükleot�d �nsers�yon delesyon patojen�k varyantlarını tanımlayıp düzelterek genom�k bütünlüğün 

Tablo 1. Nad�r tümörler ve �l�şk�l� hered�ter kanser sendromları. (WAGR = W�lms’ tumor, an�r�d�a, gen�tal-ur�nary anomal�es and retardat�on) [5]
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Tablo 2. Konjen�tal Anomal�ler ve Sendrom�k Bulgular [5]
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Çoğu hered�ter kanser sendromu otozomal dom�nant kalıtılmaktadır. Bu kalıtım t�p�n�n b�r özell�ğ� olarak hastanın 

b�r�nc� derece yakınlarında patojen�k varyant tesp�t ed�lme r�sk� %50’d�r. Her hered�ter kanser sendromlarında bell� 

karakter�st�k tümörlerde r�sk artışı olur. Bugüne kadar hered�ter kanser sendroumuna yol açan pek çok gen tesp�t ed�lm�şt�r. 

Muhtemelen henüz keşfed�lmem�ş pek çok gen de bulunmaktadır. Popülasyonda mal�gnens�ler sık görülüyorsa ve 

popülasyon taraması zahmetl� ve pahalı �se genet�k test yapılması göz önünde bulundurulmalıdır [4]. Her kanser t�p�nde 

genet�k test yapılması �ç�n ayrı kl�n�k kr�terler bel�rlenmel�d�r. 

2. Hered�ter Kanser Sendromlarının Genel Özell�kler�

A�lesel adenomatöz pol�poz�ste olduğu g�b� bazı hered�ter kanser sendromlarında endoskop�k bulgular �le tanıya 

g�d�lmes� mümkün olmakla b�rl�kte bu şek�lde tanıya g�tmek zor olmaktadır. Aşağıda l�stelenen �puçları Hered�ter kanser 

sendromu açısından uyarıcı n�tel�kted�r;

• A�le Öyküsü: 

 - Aynı a�lede �k� veya daha fazla k�ş�de aynı t�p kanser gel�ş�m�

 - B�rden fazla jenerasyonda aynı t�p kanser�n görülmes�

 - A�lede erken yaşta başlayan kanser öyküsü

• Mult�ple Pr�mer Mal�gn Tümör

• Mult�ple Premal�ng Lezyonlar veya Ben�gn Tümörler

• Kanser�n alışıldık başlama yaşından daha erken b�r yaşta ortaya çıkması

• Az görülen c�ns�yette tesp�t ed�lmes� (erkeklerde meme kanser� görülmes� g�b�)

• Tümörün b�lateral olması veya at�p�k yerleş�ml� olması (b�lateral meme mal�gnens�s�, sağ yerleş�ml� kolorektal kanser 

g�b�)

• Nad�r Neoplazmlar (Tablo 1) 

• Konjen�tal Anomal�ler Ve Sendrom�k Bulgular (Tablo 2)

• T�p�k tümörler (Hemanj�oblastoma, feokromas�toma, Reanl hücrel� kars�nom vs.)

H�kâyede yukarıda sayılan özell�kler tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde hasta ve yakınları genet�k uzmanına yönlend�r�lmel� ve bu 

uzmanlar tarafından gerekl� görüldüğü takd�rde tanı koydurucu genet�k testler yapılması planlanmalıdır. Hered�ter kanser 

sendromu tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde a�le taraması yapılması, etk�lenm�ş b�reylere uygun tarama ve erken tanı yöntemler� 

öner�lmel�d�r. Hered�ter kanserlerde bell� mal�n�telerde r�sk artışı b�l�nmes� neden�yle erken tanı ve sonrasında eğer 

mümkünse prekürsör lezyonların çıkarılması olanağı artmaktadır. 

3. Öngörücü Testler ve Erken Tanı

Hered�ter kanser sendromuna yol açan patojen�k varyantın tesp�t ed�lmes� k�ş�ye özel hered�ter kanser r�sk 

bel�rlenmes�ne olanak sağlayarak r�sk� olan b�reyler� öngörmey� mümkün hale get�r�r. Ayrıca bel�rlenen patojen�k varyantın 

a�lede taranması �le r�sk taşıyan veya taşımayan b�reyler ayırt ed�lm�ş olur. Burada asıl amaç, olası patojen�k varyant taşıyıcısı 

olan b�reyler�n tak�be alınması, r�sk� düşürücü med�kal yaklaşımlar �ç�n önceden hazırlıklı olmanın sağlanması, anks�yete ve 

stres sev�yeler�n�n azaltılması ve mal�n�te gel�ş�m� durumunda prognozun �y�leşt�r�lmes�d�r.

Öte yandan patojen�k varyant taşımayan a�le b�reylerde tarama yapmak gereks�z olacağından tak�p ve tarama 

programlarından çıkarılmasına olanak sağlanmış olur. Bu sayede �ş gücü, kaynak ve zaman tasarrufu elde ed�lm�ş olur. 

Erken tanı ve tarama programlarının etk�nl�ğ�ne yönel�k yapılan gen�ş prospekt�f çalışmalarda tarama yapmanın faydası 

�spatlanmıştır. Bu programlar taşıyıcı b�reyler�n tesp�t� �le mümkün olmaktadır [6,7]. Pek çok Hered�ter kanser sendromu 

buna örnek teşk�l etmekted�r. Mal�gn�te r�sk�n�n çok yüksek oluşu, erken teşh�s yöntem�n�n mevcut olması tarama yöntemler� 

�ç�n gerekl� kr�terlerd�r. Bunun yanında genet�k test yapılmasının her zaman Hered�ter kanser sendromunun sebeb�n� 

aydınlatamayab�leceğ� unutulmamalıdır.

4. Hered�ter Nonpol�poz�s Kolorektal Kanser (Lynch Sendromu)

Hered�ter nonpol�poz�s kolorektal kanser (HNPCC, Lynch sendromu) 1900’lerde patolog Warth�n tarafından 

değerlend�r�lm�ş ve 1974’de Henry Lynch ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır [8, 9, 10]. Lynch sendromuna DNA yanlış 

eşleşme onarımında (MMR – m�smatch repa�r) rol oynayan genlerdek� fonks�yon kaybett�r�c� (loss of funct�on) patojen�k 

varyantlar yol açmaktadır. Bu patojen�k varyantların germl�ne olması HNPCC’e yatkınlığa yol açarlar Lynch sendromuyla 

�l�şk�lend�r�lm�ş MMR genler� (MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2) DNA repl�kasyonu sırasında oluşan baz ç�fleşmes� 

hataları ve küçük nükleot�d �nsers�yon delesyon patojen�k varyantlarını tanımlayıp düzelterek genom�k bütünlüğün 

Tablo 1. Nad�r tümörler ve �l�şk�l� hered�ter kanser sendromları. (WAGR = W�lms’ tumor, an�r�d�a, gen�tal-ur�nary anomal�es and retardat�on) [5]
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Tablo 2. Konjen�tal Anomal�ler ve Sendrom�k Bulgular [5]
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korunmasına yardım etmekted�rler [11]. MMR gen defekt� bulunan hücrelerde, normal hücrelere göre 100-1000 kat daha 

fazla patojen�k varyant görülmekted�r [12]. Etk�lenm�ş a�lelerde bu genlerde patojen�k varyant %80 oranında görülmekted�r. 

Bu patojen�k varyantların %90’ını MLH1 ve MSH2 patojen�k varyantları oluşturmaktadır. Lynch sendromunda tümör 

dokularında yapılan DNA çalışmalarında kodlamada rol almayan m�krosatell�t bölgeler�nde tekrarlayan sekansları hedef 

alan mult�pl patojen�k varyantlara bağlı genet�k �nstab�l�te gösterm�şt�r. Bu duruma m�krosatell�t �nstab�l�tes� adı 

ver�lmekted�r Tümörler yüksek MSI (2 ve fazla marker), düşük MSI (2’den az marker) ve MSIstab�l olarak sınıflandırılmaktadır 

[12]. Çoğu Lynch sendromu tümörü yüksek MSI’ne sah�pt�r ve CpG adası met�latör fenot�p� negat�ft�r. Sporad�k kolorektal 

kanserler�n yaklaşık %15’� MSI göstermekted�r ve bunların çoğu CpG adası met�latör fenot�p poz�t�ft�r ve BRAF patojen�k 

varyantını �çermekted�rler. 

HNPCC, karakter�st�k olarak otozomal dom�nant kalıtılır ve hered�ter kolorektal kanser sendromlarının en sık görülen 

formu olup tüm kolorektal kanserler�n yaklaşık %2-3’ünü oluşturmaktadır. Etk�lenm�ş b�reyler�n sonrak� kuşaklara aktarma 

r�sk� %50’d�r. Ancak patojen�k varyant taşıyan herkeste kl�n�k ortaya çıkmamaktadır (eks�k penetrans). Fenot�p olarak Lynch 

sendromlu hastalar sağ taraf yerleş�ml� kolorektal kanser oluşumuna mey�ll�d�rler. Bu hastalarda ayrıca endometr�yum, 

m�de, over, hepatob�l�yer, ür�ner, pankreas, �nce barsak ve santral s�n�r s�stem� mal�gn�teler� görüleb�l�r. Bu sendromun b�r alt 

t�p� olan Mu�r-Torre sendromunda sebase 16 adenomlardan oluşan c�lt kanserler�, bazal hücrel� kanserler ve 

keratoakantomalar görülür. 

Lynch sendromunda kanser r�skler� şu şek�lded�r;

• Kolorketal kanser: %52-%82 (ortalama tanı yaşı 44-61 arası)

• Endometr�al kanser: %25-%60 (ortalama tanı yaşı 48-62 arası)

• Gastr�k kanser: %6-%13 (ortalama tanı yaşı 56)

• Over Kanser�: %4-%12 (ortalama tanı yaşı 42.5; %~30 vaka <40 yaş)

Lynch sendromu tanısını destekletyen �k� ayrı kr�ter set� tasarlanmıştır; a�le h�kayes� baz alınarak düzenlenm�ş olan 

Amsterdam kr�terler� ve Bethesda kr�terler� [13]. Rev�ze ed�lm�ş Bethesda kr�terler� bel�rg�n a�le h�kayes� olmayan k�ş�lerde 

genet�k araştırmanın öner�leb�lmes� �ç�n tasarlanmıştır. Bethesda kr�terler� hasta ve tümör özell�kler�n� ve tümörün MSI 

durumunu göze almaktadır. Tak�p eden durumlar olası Lynch sendromu �ç�n d�kkat çekmel�d�r; MSI yüksek h�stoloj�ye sah�p 

tümörler, tümörü �nfiltre eden lenfos�tler�n bulunması, Crohn benzer� lenfos�t�k reaks�yon, mus�nöz/yüzük hücrel� 

d�ferans�asyon, medüller büyüme patern� ve 50 yaşından genç hastada bulunması [14]. Bu patojen�k varyantların germl�ne 

olması HNPCC’e yatkınlığa yol açarlar. Lynch sendromuna a�t kl�n�k kr�terler� taşıyan b�reyler�n yarısından fazlasında MMR 

patojen�k varyantı vardır ve bu b�reyler�n yaşam boyu KRK r�sk� %80 olarak b�ld�r�lmekted�r. Bu b�reylerde gel�şen KRK’ler�n 

%80-90’ında m�krosatel�t �nstab�l�tes� gözlenmekted�r. HNPCC tanısında Amsterdam II kl�n�k kr�terler� kullanılır. 

Bu kr�terlere göre;

• En az üç akrabada patoloj�k olarak konfirme ed�lm�ş HNPCC- �l�şk�l� kanser* bulunması (akrabalardan en az �k�s� 

b�rb�r�n�n b�r�nc� derece akrabası olmalı), 

• En az �k� tak�p eden jenerasyon hastalıktan etk�lenmel�, tanı alan akrabalardan en az b�r�n�n tanı yaşı ell�den az olmalı 

• Fam�lyal adenomatoz�s pol�poz�s kol� hastalığı dışlanmalıdır. 

Bu kr�terler�n üçünüde taşıyan hastalar HNPCC grubuna dah�l ed�l�r. Bu kr�terler�n üçten azını taşıyan hastalar a�lesel 

kolorektal kanser grubuna dah�l ed�l�rler. Kr�terler�n h�çb�r�n� sağlamayan hastalar sporad�k kolorektal kanserler grubuna 

dah�l ed�l�rler [4]. 

5. M�krosatel�t İnstab�l�tes�

M�krosatel�t �nstab�l�tes� (MSI), yanlış eşleşme onarımında rol oynayan prote�nler� kodlayan genlerden herhang� 

b�r�ndek� patojen�k varyant sonucu, �lg�l� gen�n kodladığı prote�n�n �şlev yeters�zl�ğ� neden� �le ortaya çıkan b�r hücresel 

fenot�pt�r. İnstab�l�te, hücrede patojen�k varyant b�r�k�m�ne yol açab�lecek b�r DNA onarım defekt�n�n bel�rtec�d�r. MSI 

gel�ş�m�n�n %60’ından MSH2 ve %30’undan MLH1 patojen�k varyantları sorumludur. Bunun yanında, MLH3, MSH6, PMS1 ve 

PMS2 patojen�k varyantları da MSI’ne yol açar. Sporad�k KRK’ler�n %15’�nde ve HNPKK’ler�n %95’�nde MSI gözlen�r. Bu 

nedenle KRK ya da HNPKK’ler�n tanısında kullanılması uygun olmasada, rev�ze ed�lm�ş Bethesda veya Amsterdam kr�terler�, 

sporad�k KRK olgularında olası HNPKK şüphes�n�n aydınlatılması �ç�n kullanılab�leceğ�n� önermekted�r. NCI (Nat�onal 

Cancer Inst�tute), MSI’nın saptanması �ç�n Tümör dokusu ve normal dokuda MSI'n�n değerlend�r�lmes� �ç�n NCI (Nat�onal 

Cancer Inst�tute), tarafından öner�len beş farklı tekrar markerı �çeren b�r panel kullanılır. Bu mononükleot�t tekrar 

markerları; BAT25, BAT26, Mono27, NR21 ve NR24'ü �çer�r.

Değerlend�rme sonrasında sınıflandırma şu şek�lde yapılır;

• MSI-stable (MSS): İnstab�l marker saptanmaması 

• Düşük MSI (MSL): İncelenen markerların %30 unda azında �nstab�l�te saptanması (1 marker) 

• Yüksek MSI (MSH): İncelenen markerların %30 undan fazlasında �nstab�l�te saptanması (2-5 marker)

Lynch sendromunun kes�n tanısı �ç�n genet�k test yapılmalıdır. Ancak, genet�k test önces� hasta seç�m� ve hastanın 

b�lg�lend�r�lmes� büyük önem taşır. Genet�k test end�kasyonu olan hastaların seç�m� �ç�n a�le öyküsü kr�terler� ve doku tarama 

testler� kullanılması öner�l�r.

A�le öyküsü kr�terler�: Gel�şt�r�lm�ş çeş�tl� klas�k ölçütler�n (Bethesda, Amsterdam) yanı sıra günümüzde kullanılan bazı 

yen� b�lg�sayar programları (MMRpro, HNPCCpred�ct model, PREMM1,2,6 vb.) �le b�rey�n patojen�k varyant taşıma r�sk� ve 

yaşam boyu kanser r�sk�n� hesaplamak mümkün olmaktadır.

Mod�fiye Bethesda Kr�terler� [15]

• Amsterdam kr�terler�ne uygunluk

• Senkron ve metakron kolorektal kanserl� veya ekstra kolon�k kanserl� 2 HNPCC tanılı hastanın bulunması

• B�r�nc� dereceden akrabada kolorektal kanser öyküsü

• 45 yaş altında kolorektal veya endometr�yal kanserl� hastalar

• 45 yaşın altında sağ kolonda kanser ve und�ferans�ye patoloj� bulunması

• 50 yaşın altında taşlı yüzük hücrel� kanser gel�şen hastalar

• 40 yaşın altında kolorektal adenom tesp�t ed�len hastalar

Doku Tarama Testler�

İk� ana başlangıç test� uygulanab�l�r. Bunlardan b�r tanes� MMR prote�nler�n�n �mmünoh�stok�myasal (IHK) yöntemlerle 

anal�z� d�ğer� �se m�krosatel�t �nstab�l�tes�n�n (MSI) ölçümüdür. MSI’n�n duyarlılığı %77-89, IHK’nınk� �se %83 �ken 

özgüllükler� sırası �le %90 ve %89’dur [16, 17]. İmmün boyanmanın olmaması hedef prote�n�n ekspresyonunda kayıp ve MSI 

yüksek fenot�p� göster�r. MLH1, MLH2, MSH6 ve PMS2’n�n kullanıldığı çalışmalarda germ l�ne patojen�k varyantları 

göster�lemesede MSI yüksek tümörler�n tesp�t ed�lmes�nde %92 sens�t�v�te göster�lm�şt�r [18]. Bu nedenle MSI test�, a�le 

öyküsü HNPCC’y� çok desteklemeyen olgularda daha yardımcı olduğu b�l�n�rken, IHK anal�z�n�n Amsterdam I ya da II 

kr�terler�ne uygun hastalarda uygulanması öner�l�r. Çünkü bu hastalarda MMR genler�nden b�r�s�nde patojen�k varyant olma 

�ht�mal� %50-92 olarak ver�lmekted�r ve IHK anal�z� patojen�k varyant test� �ç�n seç�lecek aday gen�n tahm�n�nde b�lg� ver�c� 

olmaktadır. MLH1 ve MLH2 enz�mler� majör, PMS2 ve MSH6 enz�mler� �l�şk�l� m�nör enz�mler olarak adlandırılmışlardır. Majör 

enz�mlerdek� fonks�yon yokluğu �l�şk�l� m�nör enz�mlerde de fonks�yon yokluğu yaratmaktadır. Ters� geçerl� değ�ld�r. Örnek 

olarak MLH1 enz�m�nde boyanma olmaması durumunda PMS2 �ç�nde boyanma olmamaktadır. Fakat ters� doğru değ�ld�r 
* Kolorektal, endometr�yum, m�de, over, hepatob�l�yer, ür�ner, pankreas, �nce barsak ve santral s�n�r s�stem� mal�gn�teler�
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korunmasına yardım etmekted�rler [11]. MMR gen defekt� bulunan hücrelerde, normal hücrelere göre 100-1000 kat daha 

fazla patojen�k varyant görülmekted�r [12]. Etk�lenm�ş a�lelerde bu genlerde patojen�k varyant %80 oranında görülmekted�r. 

Bu patojen�k varyantların %90’ını MLH1 ve MSH2 patojen�k varyantları oluşturmaktadır. Lynch sendromunda tümör 

dokularında yapılan DNA çalışmalarında kodlamada rol almayan m�krosatell�t bölgeler�nde tekrarlayan sekansları hedef 

alan mult�pl patojen�k varyantlara bağlı genet�k �nstab�l�te gösterm�şt�r. Bu duruma m�krosatell�t �nstab�l�tes� adı 

ver�lmekted�r Tümörler yüksek MSI (2 ve fazla marker), düşük MSI (2’den az marker) ve MSIstab�l olarak sınıflandırılmaktadır 

[12]. Çoğu Lynch sendromu tümörü yüksek MSI’ne sah�pt�r ve CpG adası met�latör fenot�p� negat�ft�r. Sporad�k kolorektal 

kanserler�n yaklaşık %15’� MSI göstermekted�r ve bunların çoğu CpG adası met�latör fenot�p poz�t�ft�r ve BRAF patojen�k 

varyantını �çermekted�rler. 

HNPCC, karakter�st�k olarak otozomal dom�nant kalıtılır ve hered�ter kolorektal kanser sendromlarının en sık görülen 

formu olup tüm kolorektal kanserler�n yaklaşık %2-3’ünü oluşturmaktadır. Etk�lenm�ş b�reyler�n sonrak� kuşaklara aktarma 

r�sk� %50’d�r. Ancak patojen�k varyant taşıyan herkeste kl�n�k ortaya çıkmamaktadır (eks�k penetrans). Fenot�p olarak Lynch 

sendromlu hastalar sağ taraf yerleş�ml� kolorektal kanser oluşumuna mey�ll�d�rler. Bu hastalarda ayrıca endometr�yum, 

m�de, over, hepatob�l�yer, ür�ner, pankreas, �nce barsak ve santral s�n�r s�stem� mal�gn�teler� görüleb�l�r. Bu sendromun b�r alt 

t�p� olan Mu�r-Torre sendromunda sebase 16 adenomlardan oluşan c�lt kanserler�, bazal hücrel� kanserler ve 

keratoakantomalar görülür. 

Lynch sendromunda kanser r�skler� şu şek�lded�r;

• Kolorketal kanser: %52-%82 (ortalama tanı yaşı 44-61 arası)

• Endometr�al kanser: %25-%60 (ortalama tanı yaşı 48-62 arası)

• Gastr�k kanser: %6-%13 (ortalama tanı yaşı 56)

• Over Kanser�: %4-%12 (ortalama tanı yaşı 42.5; %~30 vaka <40 yaş)

Lynch sendromu tanısını destekletyen �k� ayrı kr�ter set� tasarlanmıştır; a�le h�kayes� baz alınarak düzenlenm�ş olan 

Amsterdam kr�terler� ve Bethesda kr�terler� [13]. Rev�ze ed�lm�ş Bethesda kr�terler� bel�rg�n a�le h�kayes� olmayan k�ş�lerde 

genet�k araştırmanın öner�leb�lmes� �ç�n tasarlanmıştır. Bethesda kr�terler� hasta ve tümör özell�kler�n� ve tümörün MSI 

durumunu göze almaktadır. Tak�p eden durumlar olası Lynch sendromu �ç�n d�kkat çekmel�d�r; MSI yüksek h�stoloj�ye sah�p 

tümörler, tümörü �nfiltre eden lenfos�tler�n bulunması, Crohn benzer� lenfos�t�k reaks�yon, mus�nöz/yüzük hücrel� 

d�ferans�asyon, medüller büyüme patern� ve 50 yaşından genç hastada bulunması [14]. Bu patojen�k varyantların germl�ne 

olması HNPCC’e yatkınlığa yol açarlar. Lynch sendromuna a�t kl�n�k kr�terler� taşıyan b�reyler�n yarısından fazlasında MMR 

patojen�k varyantı vardır ve bu b�reyler�n yaşam boyu KRK r�sk� %80 olarak b�ld�r�lmekted�r. Bu b�reylerde gel�şen KRK’ler�n 

%80-90’ında m�krosatel�t �nstab�l�tes� gözlenmekted�r. HNPCC tanısında Amsterdam II kl�n�k kr�terler� kullanılır. 

Bu kr�terlere göre;

• En az üç akrabada patoloj�k olarak konfirme ed�lm�ş HNPCC- �l�şk�l� kanser* bulunması (akrabalardan en az �k�s� 

b�rb�r�n�n b�r�nc� derece akrabası olmalı), 

• En az �k� tak�p eden jenerasyon hastalıktan etk�lenmel�, tanı alan akrabalardan en az b�r�n�n tanı yaşı ell�den az olmalı 

• Fam�lyal adenomatoz�s pol�poz�s kol� hastalığı dışlanmalıdır. 

Bu kr�terler�n üçünüde taşıyan hastalar HNPCC grubuna dah�l ed�l�r. Bu kr�terler�n üçten azını taşıyan hastalar a�lesel 

kolorektal kanser grubuna dah�l ed�l�rler. Kr�terler�n h�çb�r�n� sağlamayan hastalar sporad�k kolorektal kanserler grubuna 

dah�l ed�l�rler [4]. 

5. M�krosatel�t İnstab�l�tes�

M�krosatel�t �nstab�l�tes� (MSI), yanlış eşleşme onarımında rol oynayan prote�nler� kodlayan genlerden herhang� 

b�r�ndek� patojen�k varyant sonucu, �lg�l� gen�n kodladığı prote�n�n �şlev yeters�zl�ğ� neden� �le ortaya çıkan b�r hücresel 

fenot�pt�r. İnstab�l�te, hücrede patojen�k varyant b�r�k�m�ne yol açab�lecek b�r DNA onarım defekt�n�n bel�rtec�d�r. MSI 

gel�ş�m�n�n %60’ından MSH2 ve %30’undan MLH1 patojen�k varyantları sorumludur. Bunun yanında, MLH3, MSH6, PMS1 ve 

PMS2 patojen�k varyantları da MSI’ne yol açar. Sporad�k KRK’ler�n %15’�nde ve HNPKK’ler�n %95’�nde MSI gözlen�r. Bu 

nedenle KRK ya da HNPKK’ler�n tanısında kullanılması uygun olmasada, rev�ze ed�lm�ş Bethesda veya Amsterdam kr�terler�, 

sporad�k KRK olgularında olası HNPKK şüphes�n�n aydınlatılması �ç�n kullanılab�leceğ�n� önermekted�r. NCI (Nat�onal 

Cancer Inst�tute), MSI’nın saptanması �ç�n Tümör dokusu ve normal dokuda MSI'n�n değerlend�r�lmes� �ç�n NCI (Nat�onal 

Cancer Inst�tute), tarafından öner�len beş farklı tekrar markerı �çeren b�r panel kullanılır. Bu mononükleot�t tekrar 

markerları; BAT25, BAT26, Mono27, NR21 ve NR24'ü �çer�r.

Değerlend�rme sonrasında sınıflandırma şu şek�lde yapılır;

• MSI-stable (MSS): İnstab�l marker saptanmaması 

• Düşük MSI (MSL): İncelenen markerların %30 unda azında �nstab�l�te saptanması (1 marker) 

• Yüksek MSI (MSH): İncelenen markerların %30 undan fazlasında �nstab�l�te saptanması (2-5 marker)

Lynch sendromunun kes�n tanısı �ç�n genet�k test yapılmalıdır. Ancak, genet�k test önces� hasta seç�m� ve hastanın 

b�lg�lend�r�lmes� büyük önem taşır. Genet�k test end�kasyonu olan hastaların seç�m� �ç�n a�le öyküsü kr�terler� ve doku tarama 

testler� kullanılması öner�l�r.

A�le öyküsü kr�terler�: Gel�şt�r�lm�ş çeş�tl� klas�k ölçütler�n (Bethesda, Amsterdam) yanı sıra günümüzde kullanılan bazı 

yen� b�lg�sayar programları (MMRpro, HNPCCpred�ct model, PREMM1,2,6 vb.) �le b�rey�n patojen�k varyant taşıma r�sk� ve 

yaşam boyu kanser r�sk�n� hesaplamak mümkün olmaktadır.

Mod�fiye Bethesda Kr�terler� [15]

• Amsterdam kr�terler�ne uygunluk

• Senkron ve metakron kolorektal kanserl� veya ekstra kolon�k kanserl� 2 HNPCC tanılı hastanın bulunması

• B�r�nc� dereceden akrabada kolorektal kanser öyküsü

• 45 yaş altında kolorektal veya endometr�yal kanserl� hastalar

• 45 yaşın altında sağ kolonda kanser ve und�ferans�ye patoloj� bulunması

• 50 yaşın altında taşlı yüzük hücrel� kanser gel�şen hastalar

• 40 yaşın altında kolorektal adenom tesp�t ed�len hastalar

Doku Tarama Testler�

İk� ana başlangıç test� uygulanab�l�r. Bunlardan b�r tanes� MMR prote�nler�n�n �mmünoh�stok�myasal (IHK) yöntemlerle 

anal�z� d�ğer� �se m�krosatel�t �nstab�l�tes�n�n (MSI) ölçümüdür. MSI’n�n duyarlılığı %77-89, IHK’nınk� �se %83 �ken 

özgüllükler� sırası �le %90 ve %89’dur [16, 17]. İmmün boyanmanın olmaması hedef prote�n�n ekspresyonunda kayıp ve MSI 

yüksek fenot�p� göster�r. MLH1, MLH2, MSH6 ve PMS2’n�n kullanıldığı çalışmalarda germ l�ne patojen�k varyantları 

göster�lemesede MSI yüksek tümörler�n tesp�t ed�lmes�nde %92 sens�t�v�te göster�lm�şt�r [18]. Bu nedenle MSI test�, a�le 

öyküsü HNPCC’y� çok desteklemeyen olgularda daha yardımcı olduğu b�l�n�rken, IHK anal�z�n�n Amsterdam I ya da II 

kr�terler�ne uygun hastalarda uygulanması öner�l�r. Çünkü bu hastalarda MMR genler�nden b�r�s�nde patojen�k varyant olma 

�ht�mal� %50-92 olarak ver�lmekted�r ve IHK anal�z� patojen�k varyant test� �ç�n seç�lecek aday gen�n tahm�n�nde b�lg� ver�c� 

olmaktadır. MLH1 ve MLH2 enz�mler� majör, PMS2 ve MSH6 enz�mler� �l�şk�l� m�nör enz�mler olarak adlandırılmışlardır. Majör 

enz�mlerdek� fonks�yon yokluğu �l�şk�l� m�nör enz�mlerde de fonks�yon yokluğu yaratmaktadır. Ters� geçerl� değ�ld�r. Örnek 

olarak MLH1 enz�m�nde boyanma olmaması durumunda PMS2 �ç�nde boyanma olmamaktadır. Fakat ters� doğru değ�ld�r 
* Kolorektal, endometr�yum, m�de, over, hepatob�l�yer, ür�ner, pankreas, �nce barsak ve santral s�n�r s�stem� mal�gn�teler�
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(PMS2’de boyanma olmaması MLH1 de boyanma varken olab�l�r). Mu�r-Torre sendromu çoğunlukla MSH2 gen patojen�k 

varyantına bağlı olarak görülür.

Lynch sendromunda daha çok MLH1 ve MSH2 patojen�k varyantları görülmekted�r [19]. Sporad�k MSI yüksek kolorektal 

kanserler çoğunluklar MLH1 met�lasyonunun sonucu olarak oluşmaktadır ve bu durum MLH1 ve PMS2 ekspresyonunun 

kaybına yol açmaktadır. Bu değ�ş�kl�kler sporad�k kanserlerde sık görülür fakat Lynch sendromunda nad�rd�r. Bu durum 

Lynch sendromu ve sporad�k kanserde ayırım sağlayab�l�r ancak doku tarama testler�n�n poz�t�f olması hastanın Lynch 

sendromu olduğu şekl�nde yorumlanamaz. Sporad�k KRK’lerde MLH1 promotorunun met�lasyonu veya BRAF patojen�k 

varyantının da anormal IHK ya da MSI Sonuçlarına yol açab�l�r. Ayrıca �mmünoh�stok�myasal boyama çalışması hang� gen�n 

patojen�k varyanta uğradığını �şaret eder ve teor�k olarak genet�k çalışmanın hang� gen üzer�ne yapılması gerekt�ğ�ne 

yardımcı olur. Bu nedenle genet�k test önces� doku tarama test Sonuçlarının Genet�k Danışma görüşmes�nde değerlend�r�-

lerek uygun genet�k test seç�m�n�n yapılması öner�l�r. Bunun yanı sıra, doku tarama testler�n�n negat�f Sonuçlarının HNPCC 

tanısını dışlamayacağının da göz önünde bulundurulması gerekl�d�r. Bu nedenle alternat�f b�r yaklaşım da %5 ya da 

üzer�nde Lynch sendromu r�sk� taşıyan hastaların doğrudan genet�k teste alınmasıdır.

Genet�k test sürec�, a�lede daha önce b�l�nen b�r patojen�k varyant olmasına bağlı olarak değ�şmekted�r. Eğer a�lede 

b�l�nen patojen�k varyant var �se doğrudan teste bu patojen�k varyant �le başlanmalıdır. A�lede tanımlanmış herhang� b�r 

patojen�k varyant yok �se, ancak dokuda yapılan IHK’da herhang� b�r prote�n�n b�lg� ver�c� defekt� saptanmış �se buna uygun 

olarak genet�k test planlanır. Doku testler�n�n yapılmadığı ya da b�lg� ver�c� olmadığı durumda �se �lk önce MLH1 ve MSH2, 

bunlarda patojen�k varyant bulunamazsa MSH6 ve son olarak da PMS2 genler�n�n test� gerçekleşt�r�lmel�d�r. Eğer b�r 

patojen�k varyant tanımlanırsa, hastanın HNPCC tanısı almasının yanı sıra a�ledek� tüm r�sk altındak� b�reyler�n de 

etk�leneceğ� göz önünde bulundurulmalıdır.

HNPCC tanısı alan hastaların, genel popülasyonda %5,5 olan yaşam boyu KRK olma r�sk�n�n %52-80’e kadar çıktığı 

b�ld�r�lmekted�r. Kadınlarda, genel popülasyonda %2,7 olan endometr�al kanser r�sk� �se %25-60’lara ulaşmaktadır. Over 

kanser� r�sk�n�n �se %1,6’dan %12 c�varına çıktığı b�ld�r�lmekted�r. Bu nedenle �zlem ve r�sk azaltıcı g�r�ş�mler� özell�k 

göstermekted�r.

Yaklaşım

Kl�n�k bulgulara yaklaşım: Kolorektal kanser �ç�n �leoçekal anastomoz �le b�rl�kte total kolektom� öner�l�r. D�ğer 

tümörler�n tak�b� genel popülasyondak� g�b�d�r.

Önley�c� yaklaşım: Kadınlarda doğurganlık çağı sona erd�ğ�nde profilakt�k h�sterektom� ve b�lateral salp�ngo-

ooferektom� göz önünde bulundurulab�l�r. Kolonoskop� ve pol�pektom� önley�c� etk�nl�ğ� yüksek olduğu �ç�n profilakt�k 

kolektom� öner�lmez. Asp�r�n kullanımını kolorektal kanser r�sk�n� düşürmes� neden�yle öner�leb�l�r [19]

Tak�p: 20 yaşından �t�baren veya a�ledek� en erken tanı yaşından beş yıl önces�nden başlayarak �k� yılda b�r 

kolonoskop� ve prekanseröz pol�pler�n çıkarılması öner�l�r. D�ğer tümör t�pler�n�n tak�b�n�n etk�nl�ğ� b�l�nmemekle b�rl�kte b�r 

veya �k� yılda endometr�um b�yops�s� göz önünde bulundurulab�l�r. BRCA genler�ndek� kadar etk�n olmamakla b�rl�kte CA-

125 ve pelv�k USG �le over kanser� tak�b� öner�leb�l�r. 

Genet�k test seçenekler�

MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 genler�n� ve EPCAM gen� delesyon anal�z�n� �çeren b�r mult�gen�k panel çalışması en uygun 

seçenekt�r. Ser� hal�nde tek gen test� de yapılab�l�r ancak öner�lmez. Tüm ekzom veya tüm genom d�z� anal�zler� tanıya 

götüreb�l�r ancak mult�gen�k panel kadar kost-efekt�f olmadığı �ç�n terc�h ed�lmez.

 Etk�lenm�ş b�reylerde patojen�k varyant tesp�t ed�ld�ğ�nde, yen� patojen�k varyant oranının yüksek olması neden�yle 

anne baba da patojen�k varyant tesp�t ed�lmese b�le kardeşlerde tarama yapılab�l�r. A�le öyküsü fik�r vermed�ğ� durumlarda 

anne ve baba b�rl�kte taranmalıdır. Genell�kle 18 yaşından önce genet�k test öner�lmemekle b�rl�kte a�le öyküsünde çok erken 

tesp�t ed�lm�ş mal�n�te varsa yapılab�l�r.

6. Fam�lyal Adenomatöz Pol�poz�s

Fam�lyal adenomatöz pol�poz�s, t�p�k olarak kolonda yüzlerce hatta b�nlerce adenomatöz pol�p gel�ş�m� �le 

karakter�zed�r. Kolorektal kanserler�n %1’�nden azını oluşturan A�lesel Adenömatöz Pol�poz�s (FAP – Fam�l�al Adenomatous 

Polypos�s) otozomal dom�nant aktarılır ve APC gen�n�n germl�ne patojen�k varyantlarından köken alır. Hastalığın genel 

popülasyondak� �ns�dansı yaklaşık 1:3300, penetransı �se %100’dür. Adenomlar genell�kle s�gmo�d kolonda �k�nc� dekatta 

ortaya çıkmaya başlar ve tedav� ede�lmed�ğ� takd�rde 40 yaş c�varında hastanın ölümüyle Sonuçlanır. Klas�k ve attenüe 

(AFAP) olmak üzere �k� farklı formda gözlen�r. Klas�k formunda daha erken yaşlarda 100 üzer�nde pol�p gözlen�r ve 50 yaşında 

kolorektal kanser gel�şme r�sk� %100 olarak ver�lmekted�r. Kanser genell�kle solda yerleş�r. Attenüe FAP’ta �se pol�p sayısı 

100’ün altındadır, yaşam boyu kanser r�sk� daha düşüktür. Adenomlar klas�k t�pe göre 10 �la 15 yıl daha geç ortaya çıkmaya 

başlar ve kırk yaşından sonra r�sk artar. Y�ne klas�k t�pten farklı olarak 80 yaş �ç�n r�sk %70 olarak bel�rlenmekted�r. Bazı 

hastalarda, yaklaşık vakaların %13’ünde dezmo�d tümörler�n yanı sıra gastr�k fundus adenomu, mand�bula ve uzun kem�k 

osteomu g�b� ekstrakolon�k mal�n�teler gzölenleneb�l�r. Karakter�st�k olarak hastaların görüşünü etk�lemeyen “ret�nal 

p�gmen ep�tel�n�n konjen�tal h�pertrofis� (CHRPE) vakaların %85 kısmında görülür ve hastalık �ç�n patogonom�kt�r.

APC 5q21-q22’de yer alan ve prote�n ürünü Wnt yolağında yer alan b�r tümör baskılayıcı gend�r. b-katen�n 

kontrolünde rol oynar. Gen�n, 169 ve 1600 kodonları arasındak� germl�ne patojen�k varyantları klas�k FAP sendromuna yol 

açar. Hastaların %11 �la %25 ‘�nde hastalık yen� patojen�k varyantla ortaya çıkar [21]. Bunun yanı sıra, sporad�k KRK’ler�n de 

%80’�nde APC patojen�k varyantları saptanır. Patojen�k varyantlar genell�kle erken stop kodonu oluşturarak �şlevs�z prote�n 

sentez�ne yol açarlar. APC patojen�k varyantları sonucu gel�şen Wnt yolağı akt�vasyonunun KRK’ler �ç�n başlatıcı faktör 

olduğu kabul ed�l�r.

APC patojen�k varyantı olmayan KRK’lerde de genell�kle b-katen�n kodlayan CTNNB1 ampl�fikasyonları bulunur. Bu 

patojen�k varyantta APC �şlev kaybı �le aynı efektörler üzer�nden kars�nogenez� tet�kler.

 NCCN gu�del�nelarına göre FAP �ç�n kl�n�k kr�tlerler şu şek�lded�r [22];

• Mult�ple kolorektal adenomatoz pol�p (en az 20 adet)

• Mult�ple kolorektal adenomatoz pol�p öyküsü olan a�le b�rey� (b�r akrabada 10 ve üzer� veya b�rden fazla akrabada genç 

yaşta b�rden fazla adenomatöz pol�p) veya aşağıda sayılan ektrakolon�k özell�kler. 

• Hepatoblastoma

• Mult�fokal/b�lateral konjen�tal ret�nal p�gment ep�tel h�pertrofis� (CHRPE)

• Desmo�d tümör

• Pap�ller t�ro�d kanser�n�n kr�br�form-morular varyantı

Yukarıda sayılan kl�n�k özell�klere bakılarak yapılan APC gen� moleküler genet�k anal�z�nde heteroz�got germl�ne 

patojen�k varyant tesp�t ed�lmes� ve aşağıda sayılan kl�n�k özell�klerden en az b�r�n�n olması kes�n tanıyı koydurur;

• En az 100 adet adenomatöz pol�poz�s (çok genç yaşta daha az olab�l�r.).

• 100’ den daha az adet adenomatöz pol�poz�s ve FAP tanısı olan akraba öyküsü

Patojen�k varyanta ek olarakAFAP tanılı b�r akraba olması, 100’den az adet adenomatöz pol�polması veya 40 yaş 

üzer�nde 100 ve üzer� adenomatöz pol�poz�s bulunması durumunda �se AFAP tanısı konulur. FAP tanılı hastalarda 

ekstrakolon�k mal�gn�teler tablo 3’te bel�rt�lm�şt�r [23-31].
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(PMS2’de boyanma olmaması MLH1 de boyanma varken olab�l�r). Mu�r-Torre sendromu çoğunlukla MSH2 gen patojen�k 

varyantına bağlı olarak görülür.

Lynch sendromunda daha çok MLH1 ve MSH2 patojen�k varyantları görülmekted�r [19]. Sporad�k MSI yüksek kolorektal 

kanserler çoğunluklar MLH1 met�lasyonunun sonucu olarak oluşmaktadır ve bu durum MLH1 ve PMS2 ekspresyonunun 

kaybına yol açmaktadır. Bu değ�ş�kl�kler sporad�k kanserlerde sık görülür fakat Lynch sendromunda nad�rd�r. Bu durum 

Lynch sendromu ve sporad�k kanserde ayırım sağlayab�l�r ancak doku tarama testler�n�n poz�t�f olması hastanın Lynch 

sendromu olduğu şekl�nde yorumlanamaz. Sporad�k KRK’lerde MLH1 promotorunun met�lasyonu veya BRAF patojen�k 

varyantının da anormal IHK ya da MSI Sonuçlarına yol açab�l�r. Ayrıca �mmünoh�stok�myasal boyama çalışması hang� gen�n 

patojen�k varyanta uğradığını �şaret eder ve teor�k olarak genet�k çalışmanın hang� gen üzer�ne yapılması gerekt�ğ�ne 

yardımcı olur. Bu nedenle genet�k test önces� doku tarama test Sonuçlarının Genet�k Danışma görüşmes�nde değerlend�r�-

lerek uygun genet�k test seç�m�n�n yapılması öner�l�r. Bunun yanı sıra, doku tarama testler�n�n negat�f Sonuçlarının HNPCC 

tanısını dışlamayacağının da göz önünde bulundurulması gerekl�d�r. Bu nedenle alternat�f b�r yaklaşım da %5 ya da 

üzer�nde Lynch sendromu r�sk� taşıyan hastaların doğrudan genet�k teste alınmasıdır.

Genet�k test sürec�, a�lede daha önce b�l�nen b�r patojen�k varyant olmasına bağlı olarak değ�şmekted�r. Eğer a�lede 

b�l�nen patojen�k varyant var �se doğrudan teste bu patojen�k varyant �le başlanmalıdır. A�lede tanımlanmış herhang� b�r 

patojen�k varyant yok �se, ancak dokuda yapılan IHK’da herhang� b�r prote�n�n b�lg� ver�c� defekt� saptanmış �se buna uygun 

olarak genet�k test planlanır. Doku testler�n�n yapılmadığı ya da b�lg� ver�c� olmadığı durumda �se �lk önce MLH1 ve MSH2, 

bunlarda patojen�k varyant bulunamazsa MSH6 ve son olarak da PMS2 genler�n�n test� gerçekleşt�r�lmel�d�r. Eğer b�r 

patojen�k varyant tanımlanırsa, hastanın HNPCC tanısı almasının yanı sıra a�ledek� tüm r�sk altındak� b�reyler�n de 

etk�leneceğ� göz önünde bulundurulmalıdır.

HNPCC tanısı alan hastaların, genel popülasyonda %5,5 olan yaşam boyu KRK olma r�sk�n�n %52-80’e kadar çıktığı 

b�ld�r�lmekted�r. Kadınlarda, genel popülasyonda %2,7 olan endometr�al kanser r�sk� �se %25-60’lara ulaşmaktadır. Over 

kanser� r�sk�n�n �se %1,6’dan %12 c�varına çıktığı b�ld�r�lmekted�r. Bu nedenle �zlem ve r�sk azaltıcı g�r�ş�mler� özell�k 

göstermekted�r.

Yaklaşım

Kl�n�k bulgulara yaklaşım: Kolorektal kanser �ç�n �leoçekal anastomoz �le b�rl�kte total kolektom� öner�l�r. D�ğer 

tümörler�n tak�b� genel popülasyondak� g�b�d�r.

Önley�c� yaklaşım: Kadınlarda doğurganlık çağı sona erd�ğ�nde profilakt�k h�sterektom� ve b�lateral salp�ngo-

ooferektom� göz önünde bulundurulab�l�r. Kolonoskop� ve pol�pektom� önley�c� etk�nl�ğ� yüksek olduğu �ç�n profilakt�k 

kolektom� öner�lmez. Asp�r�n kullanımını kolorektal kanser r�sk�n� düşürmes� neden�yle öner�leb�l�r [19]

Tak�p: 20 yaşından �t�baren veya a�ledek� en erken tanı yaşından beş yıl önces�nden başlayarak �k� yılda b�r 

kolonoskop� ve prekanseröz pol�pler�n çıkarılması öner�l�r. D�ğer tümör t�pler�n�n tak�b�n�n etk�nl�ğ� b�l�nmemekle b�rl�kte b�r 

veya �k� yılda endometr�um b�yops�s� göz önünde bulundurulab�l�r. BRCA genler�ndek� kadar etk�n olmamakla b�rl�kte CA-

125 ve pelv�k USG �le over kanser� tak�b� öner�leb�l�r. 

Genet�k test seçenekler�

MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 genler�n� ve EPCAM gen� delesyon anal�z�n� �çeren b�r mult�gen�k panel çalışması en uygun 

seçenekt�r. Ser� hal�nde tek gen test� de yapılab�l�r ancak öner�lmez. Tüm ekzom veya tüm genom d�z� anal�zler� tanıya 

götüreb�l�r ancak mult�gen�k panel kadar kost-efekt�f olmadığı �ç�n terc�h ed�lmez.

 Etk�lenm�ş b�reylerde patojen�k varyant tesp�t ed�ld�ğ�nde, yen� patojen�k varyant oranının yüksek olması neden�yle 

anne baba da patojen�k varyant tesp�t ed�lmese b�le kardeşlerde tarama yapılab�l�r. A�le öyküsü fik�r vermed�ğ� durumlarda 

anne ve baba b�rl�kte taranmalıdır. Genell�kle 18 yaşından önce genet�k test öner�lmemekle b�rl�kte a�le öyküsünde çok erken 

tesp�t ed�lm�ş mal�n�te varsa yapılab�l�r.

6. Fam�lyal Adenomatöz Pol�poz�s

Fam�lyal adenomatöz pol�poz�s, t�p�k olarak kolonda yüzlerce hatta b�nlerce adenomatöz pol�p gel�ş�m� �le 

karakter�zed�r. Kolorektal kanserler�n %1’�nden azını oluşturan A�lesel Adenömatöz Pol�poz�s (FAP – Fam�l�al Adenomatous 

Polypos�s) otozomal dom�nant aktarılır ve APC gen�n�n germl�ne patojen�k varyantlarından köken alır. Hastalığın genel 

popülasyondak� �ns�dansı yaklaşık 1:3300, penetransı �se %100’dür. Adenomlar genell�kle s�gmo�d kolonda �k�nc� dekatta 

ortaya çıkmaya başlar ve tedav� ede�lmed�ğ� takd�rde 40 yaş c�varında hastanın ölümüyle Sonuçlanır. Klas�k ve attenüe 

(AFAP) olmak üzere �k� farklı formda gözlen�r. Klas�k formunda daha erken yaşlarda 100 üzer�nde pol�p gözlen�r ve 50 yaşında 

kolorektal kanser gel�şme r�sk� %100 olarak ver�lmekted�r. Kanser genell�kle solda yerleş�r. Attenüe FAP’ta �se pol�p sayısı 

100’ün altındadır, yaşam boyu kanser r�sk� daha düşüktür. Adenomlar klas�k t�pe göre 10 �la 15 yıl daha geç ortaya çıkmaya 

başlar ve kırk yaşından sonra r�sk artar. Y�ne klas�k t�pten farklı olarak 80 yaş �ç�n r�sk %70 olarak bel�rlenmekted�r. Bazı 

hastalarda, yaklaşık vakaların %13’ünde dezmo�d tümörler�n yanı sıra gastr�k fundus adenomu, mand�bula ve uzun kem�k 

osteomu g�b� ekstrakolon�k mal�n�teler gzölenleneb�l�r. Karakter�st�k olarak hastaların görüşünü etk�lemeyen “ret�nal 

p�gmen ep�tel�n�n konjen�tal h�pertrofis� (CHRPE) vakaların %85 kısmında görülür ve hastalık �ç�n patogonom�kt�r.

APC 5q21-q22’de yer alan ve prote�n ürünü Wnt yolağında yer alan b�r tümör baskılayıcı gend�r. b-katen�n 

kontrolünde rol oynar. Gen�n, 169 ve 1600 kodonları arasındak� germl�ne patojen�k varyantları klas�k FAP sendromuna yol 

açar. Hastaların %11 �la %25 ‘�nde hastalık yen� patojen�k varyantla ortaya çıkar [21]. Bunun yanı sıra, sporad�k KRK’ler�n de 

%80’�nde APC patojen�k varyantları saptanır. Patojen�k varyantlar genell�kle erken stop kodonu oluşturarak �şlevs�z prote�n 

sentez�ne yol açarlar. APC patojen�k varyantları sonucu gel�şen Wnt yolağı akt�vasyonunun KRK’ler �ç�n başlatıcı faktör 

olduğu kabul ed�l�r.

APC patojen�k varyantı olmayan KRK’lerde de genell�kle b-katen�n kodlayan CTNNB1 ampl�fikasyonları bulunur. Bu 

patojen�k varyantta APC �şlev kaybı �le aynı efektörler üzer�nden kars�nogenez� tet�kler.

 NCCN gu�del�nelarına göre FAP �ç�n kl�n�k kr�tlerler şu şek�lded�r [22];

• Mult�ple kolorektal adenomatoz pol�p (en az 20 adet)

• Mult�ple kolorektal adenomatoz pol�p öyküsü olan a�le b�rey� (b�r akrabada 10 ve üzer� veya b�rden fazla akrabada genç 

yaşta b�rden fazla adenomatöz pol�p) veya aşağıda sayılan ektrakolon�k özell�kler. 

• Hepatoblastoma

• Mult�fokal/b�lateral konjen�tal ret�nal p�gment ep�tel h�pertrofis� (CHRPE)

• Desmo�d tümör

• Pap�ller t�ro�d kanser�n�n kr�br�form-morular varyantı

Yukarıda sayılan kl�n�k özell�klere bakılarak yapılan APC gen� moleküler genet�k anal�z�nde heteroz�got germl�ne 

patojen�k varyant tesp�t ed�lmes� ve aşağıda sayılan kl�n�k özell�klerden en az b�r�n�n olması kes�n tanıyı koydurur;

• En az 100 adet adenomatöz pol�poz�s (çok genç yaşta daha az olab�l�r.).

• 100’ den daha az adet adenomatöz pol�poz�s ve FAP tanısı olan akraba öyküsü

Patojen�k varyanta ek olarakAFAP tanılı b�r akraba olması, 100’den az adet adenomatöz pol�polması veya 40 yaş 

üzer�nde 100 ve üzer� adenomatöz pol�poz�s bulunması durumunda �se AFAP tanısı konulur. FAP tanılı hastalarda 

ekstrakolon�k mal�gn�teler tablo 3’te bel�rt�lm�şt�r [23-31].
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Genet�k Danışma

Hastalık otozomal dom�nant kalıtılır. Çoğu hastada anne veya babadan kalıtılmıştır. Hastların %20-25kısmında yen� 

patojen�k varyantla oluşur. Hastanın kend� çocuğuna hastalığı aktarma r�sk� %50’d�r. Anne veya babada taşıyıcılık varsa 

kardeşler r�sk altında olab�l�r. Anne ve babada patojen�k varyant tesp�t ed�lmed�ğ� durumlarda germl�ne moza�s�m� 

neden�yle r�sk normal popülasyona göre artmaktadır ancak y�ne de %>1’�n altındadır [33].

7. Peutz-Jeghers Sendromu

Peutz-Jeghers sendromu (PJS), gastro�ntest�nal s�stemde ben�gn hamartamatöz pol�poz�s ve mukokutanöz 

p�gmentasyona neden olan otozomal dom�nant b�r hastalıktır. Pol�pler sıklıkla jejunum ve �leumda görülse de duodenum, 

m�de ve kolon da tutulab�l�r. 10 yaş önces� saptanan �nce barsak pol�pler� genell�kle hamartomatöz olup PJS’ye a�tt�r.

Pol�po�d lezyonlarda mal�gn dejenerasyon nad�ren �zleneb�l�r. Over, uterus, test�s, akc�ğer, meme, pankreasta 

ekstra�ntest�nal mal�gnans�ler �zleneb�l�r. Mukokutanöz lezyonlar �se en sık dudaklarda �zlenmekle b�rl�kte burunda, per�oral 

alanda, bukkal mukozada, parmaklarda �zleneb�l�r. 

PJS’de ekstra�ntest�nal, pankreas, akc�ğer, meme, uterus, over, test�s kars�nomları ve mult�ple myelom g�b� mal�gn 

lezyonlar sık �zlen�rken üreter, mesane, safra keses�, paranazal s�nüslerde de mal�gn�te gel�şeb�l�r. PJS’l� hastaların %95’�nde 

�ncebarsakta pol�po�d lezyonlar mevcuttur. Pol�pler ses�l, ped�nküllü, farklı boyutlarda ve çok sayıda olab�l�r. Tek olarak 

görüleb�leceğ� g�b�, lokal kümelenme de yapab�l�rler. 

Tanıda;

- İk� veya daha fazla PJS t�p� (hamartomatöz �ntest�nal pol�p) �ntest�nal pol�p olması

- Mukokütenöz maküller

- J�nekomast�

- Özell�kle çocukluk çağında olan �nvaj�nasyon kl�n�k olarak PJS sendromundan şüphelend�rmel�d�r. Etk�lenm�ş 

vakalarda STK11 gen�nde patojen�k varyantın moleküler genet�k yöntemlerle tesp�t ed�lmes� tanıyı kes�nleşt�r�r. 

Moleküler genet�k anal�zde, STK11 gen�ne yönel�k tek gen d�z� anal�z� ve normal çıkması durumunda delesyon/ 

dupl�kasyon anal�z� terc�h ed�lmel�d�r. PJS sendromunda mal�gnens� r�skler� tabloda göster�lm�şt�r [34] (Tablo 4).

STK11 gen�nde patojen�k varyant çıkan tüm vakalarda PJS kl�n�ğ� gözlenm�şt�r. Yaklaşık prevelansı 1:25.000 �la 1:280.000 

arasında olduğu düşünülmekted�r [35]. Bütün ırk ve bölgelerde gözlenmekted�r. Tak�b� tablo 5’ te özetlenm�şt�r.

Tablo 3. Ektrakolon�k mal�gnens�ler ve r�sk oranları

Yerleş�m Kanser t�p� Yaşam boyu mal�gnens� r�sk�

İnce bağırsak: duodenum veya per�ampulla Kars�noma %4-%12

İnce bağırsak: d�stal duodenum Kars�nom Nad�r

Pankreas Adenokars�nom %~1

T�ro�d Pap�ller t�ro�d kars�nomu %1-%12

SSS Genell�kle medülloblastom %<1

Karac�ğer Hepatoblastom %1.6

Safra keses� Adenokars�nom Hafif r�sk artışı

M�de Adenokars�nom % <1 

FAP ve AFAP olgularında genet�k test stratej�s� a�lede b�l�nen patojen�k varyant olmasına bağlı olarak değ�ş�r. Eğer 

a�lede b�l�nen patojen�k varyant yok �se, APC patojen�k varyantları gen �ç�nde dağınık yerleş�ml� olduğu �ç�n patojen�k 

varyant tarama test� olarak prote�n trunkasyon test� (PTT) öner�l�r. APC patojen�k varyantlarının %80’� PTT test� �le 

yakalanab�lmekted�r. PTT sonrasında, patojen�k varyantın tanımlanması �ç�n d�z� anal�z� yapılab�l�r. Ancak, son zamanlarda 

doğrudan APC d�z� anal�z� �le teste başlanması da öner�lmekted�r.

A�lede b�l�nen patojen�k varyantın varlığı durumunda, a�lede r�sk altındak� tüm b�reylerde bu patojen�k varyantın 

araştırılması amacı �le test yapılması öner�lmekted�r. Tüm r�sk altındak� b�reylere genet�k danışmanlık ver�lmel�d�r. Test 

tarama zamanından önce ya da eşzamanlı olarak gerçekleşt�r�lmel�d�r. Genet�k test sonucu poz�t�f olduğunda, APC gen� 

patojen�k varyantlarının lokal�zasyonu hastalığın seyr�, rektal tutulumu ve kolon dışı tutulumun tahm�n�nde yardımcı olur. 

Patojen�k varyant bulunamayan olgularda, MAP (MUTHY assoc�ated polypos�s) tanısının düşünülerek MUTHY gen�n�n 

�ncelenmes� öner�lmekted�r. MAP, otozomal reses�f geç�ş gösteren ve attenüe FAP’a yol açan b�r sendromdur. Yaşam boyu 

KRK r�skler� yüksek olab�l�r ve ortalama tanı yaşı 45-59 yaştır. B�alel�k MUTYH patojen�k varyantı taşıyan semptomat�k 

b�reyler�n 1-2 yılda b�r kez kolonoskop� ve komplet pol�pektom� �le �zlenmes� öner�lmekted�r

Yaklaşım

Kolon�k pol�pler: Kolondak� pol�pler�n sayısına ve t�p�ne göre tak�p veya total kolektom� yapılır. Tak�pler esnasında 

hüksek h�stoloj�k grade gösteren pol�p varsa veya 100 ve üzer� pol�p varsa kolektom� seçeneğ� seç�lmel�d�r. Kolorektal 

kanser düşündüren ş�kayetler� olan hastalarda da kolektom� öner�l�r [32].

AFAP �le tak�pl� hastalarda da kolektom� gerekl� olab�lmekted�r. Ancak hastaların üçte b�r�nde peryod�k kolonoskop�k 

pol�pektom� yeterl� olmaktadır.

İnce bağırsak pol�pler�: Endoskop�k veya cerrah� yöntemlerle deudenal ve ampuller d�splaz� veya v�llöz değ�ş�kl�k 

göstermeyen adenomların çıkarılması yoluyla tak�p ed�lmes� öner�l�r [23]. 

Tak�p: FAP tanısı konulan hastalarda;

• 12 yaşından �t�baren yılda b�r veya �k� yılda b�r S�gmo�doskop� veya Kolonoskop� �le tak�p ed�l�r. Adenom tesp�t ed�lmes� 

durumunda Kolonoskop� �le tak�be devam ed�l�r.

• R�sk taşıyan a�lelerde �deal olarak 10- 12 yaşlarında rektos�gmo�doskop�k �nceleme yapılmalı, özell�kle CHRPE lezyonu 

saptananlarda 3- 5 yıl aralıklarla terc�hen kolonoskop�k �nceleme �le tak�p sürdürülmel�d�r. Üst gastro�ntest�nal s�stem 

endoskop�s� tanının başlangıcında yapılmalı ve bel�rl� aralıklarla tekrar ed�lmel�d�r [32].

AFAP tanılı hastalar

• Ergenl�k çağından sonra 2-3 yılda b�r kolonoskop�

• Adenom tesp�t ed�ld�kten sonra 2-3 yılda b�r pol�pektom� ve tak�p

• Kolektom� seçenekler� FAP’ tak� g�b�d�r.

Tablo 4. Peutz-Jeghers Sendromu kümülat�f mal�gnens� r�skler�

Yerleş�m

Kolorektal

M�de 

İnce bağırsak

Meme

Over

Serv�ks (adenoma mal�gnum)

Uterus

Pankreas

Test�sler (Sertol� hücrel� tümör)

Akc�ğer

Genel popülasyon r�sk�

%5

%<1

%<1

%12.4

%1.6

%<1

%2.7

%1.5

%<1

%6.9

R�sk

%39

%29

%13

%32-%54

%21

%10

%9

%11-%36

%9

%7-%17

Ortalama tanı yaşı

42-46 

30-40 

37-42

37-59 

28 

34-40 

43

41-52 

6-9 

47 
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Genet�k Danışma

Hastalık otozomal dom�nant kalıtılır. Çoğu hastada anne veya babadan kalıtılmıştır. Hastların %20-25kısmında yen� 

patojen�k varyantla oluşur. Hastanın kend� çocuğuna hastalığı aktarma r�sk� %50’d�r. Anne veya babada taşıyıcılık varsa 

kardeşler r�sk altında olab�l�r. Anne ve babada patojen�k varyant tesp�t ed�lmed�ğ� durumlarda germl�ne moza�s�m� 

neden�yle r�sk normal popülasyona göre artmaktadır ancak y�ne de %>1’�n altındadır [33].

7. Peutz-Jeghers Sendromu

Peutz-Jeghers sendromu (PJS), gastro�ntest�nal s�stemde ben�gn hamartamatöz pol�poz�s ve mukokutanöz 

p�gmentasyona neden olan otozomal dom�nant b�r hastalıktır. Pol�pler sıklıkla jejunum ve �leumda görülse de duodenum, 

m�de ve kolon da tutulab�l�r. 10 yaş önces� saptanan �nce barsak pol�pler� genell�kle hamartomatöz olup PJS’ye a�tt�r.

Pol�po�d lezyonlarda mal�gn dejenerasyon nad�ren �zleneb�l�r. Over, uterus, test�s, akc�ğer, meme, pankreasta 

ekstra�ntest�nal mal�gnans�ler �zleneb�l�r. Mukokutanöz lezyonlar �se en sık dudaklarda �zlenmekle b�rl�kte burunda, per�oral 

alanda, bukkal mukozada, parmaklarda �zleneb�l�r. 

PJS’de ekstra�ntest�nal, pankreas, akc�ğer, meme, uterus, over, test�s kars�nomları ve mult�ple myelom g�b� mal�gn 

lezyonlar sık �zlen�rken üreter, mesane, safra keses�, paranazal s�nüslerde de mal�gn�te gel�şeb�l�r. PJS’l� hastaların %95’�nde 

�ncebarsakta pol�po�d lezyonlar mevcuttur. Pol�pler ses�l, ped�nküllü, farklı boyutlarda ve çok sayıda olab�l�r. Tek olarak 

görüleb�leceğ� g�b�, lokal kümelenme de yapab�l�rler. 

Tanıda;

- İk� veya daha fazla PJS t�p� (hamartomatöz �ntest�nal pol�p) �ntest�nal pol�p olması

- Mukokütenöz maküller

- J�nekomast�

- Özell�kle çocukluk çağında olan �nvaj�nasyon kl�n�k olarak PJS sendromundan şüphelend�rmel�d�r. Etk�lenm�ş 

vakalarda STK11 gen�nde patojen�k varyantın moleküler genet�k yöntemlerle tesp�t ed�lmes� tanıyı kes�nleşt�r�r. 

Moleküler genet�k anal�zde, STK11 gen�ne yönel�k tek gen d�z� anal�z� ve normal çıkması durumunda delesyon/ 

dupl�kasyon anal�z� terc�h ed�lmel�d�r. PJS sendromunda mal�gnens� r�skler� tabloda göster�lm�şt�r [34] (Tablo 4).

STK11 gen�nde patojen�k varyant çıkan tüm vakalarda PJS kl�n�ğ� gözlenm�şt�r. Yaklaşık prevelansı 1:25.000 �la 1:280.000 

arasında olduğu düşünülmekted�r [35]. Bütün ırk ve bölgelerde gözlenmekted�r. Tak�b� tablo 5’ te özetlenm�şt�r.

Tablo 3. Ektrakolon�k mal�gnens�ler ve r�sk oranları

Yerleş�m Kanser t�p� Yaşam boyu mal�gnens� r�sk�

İnce bağırsak: duodenum veya per�ampulla Kars�noma %4-%12

İnce bağırsak: d�stal duodenum Kars�nom Nad�r

Pankreas Adenokars�nom %~1

T�ro�d Pap�ller t�ro�d kars�nomu %1-%12

SSS Genell�kle medülloblastom %<1

Karac�ğer Hepatoblastom %1.6

Safra keses� Adenokars�nom Hafif r�sk artışı

M�de Adenokars�nom % <1 

FAP ve AFAP olgularında genet�k test stratej�s� a�lede b�l�nen patojen�k varyant olmasına bağlı olarak değ�ş�r. Eğer 

a�lede b�l�nen patojen�k varyant yok �se, APC patojen�k varyantları gen �ç�nde dağınık yerleş�ml� olduğu �ç�n patojen�k 

varyant tarama test� olarak prote�n trunkasyon test� (PTT) öner�l�r. APC patojen�k varyantlarının %80’� PTT test� �le 

yakalanab�lmekted�r. PTT sonrasında, patojen�k varyantın tanımlanması �ç�n d�z� anal�z� yapılab�l�r. Ancak, son zamanlarda 

doğrudan APC d�z� anal�z� �le teste başlanması da öner�lmekted�r.

A�lede b�l�nen patojen�k varyantın varlığı durumunda, a�lede r�sk altındak� tüm b�reylerde bu patojen�k varyantın 

araştırılması amacı �le test yapılması öner�lmekted�r. Tüm r�sk altındak� b�reylere genet�k danışmanlık ver�lmel�d�r. Test 

tarama zamanından önce ya da eşzamanlı olarak gerçekleşt�r�lmel�d�r. Genet�k test sonucu poz�t�f olduğunda, APC gen� 

patojen�k varyantlarının lokal�zasyonu hastalığın seyr�, rektal tutulumu ve kolon dışı tutulumun tahm�n�nde yardımcı olur. 

Patojen�k varyant bulunamayan olgularda, MAP (MUTHY assoc�ated polypos�s) tanısının düşünülerek MUTHY gen�n�n 

�ncelenmes� öner�lmekted�r. MAP, otozomal reses�f geç�ş gösteren ve attenüe FAP’a yol açan b�r sendromdur. Yaşam boyu 

KRK r�skler� yüksek olab�l�r ve ortalama tanı yaşı 45-59 yaştır. B�alel�k MUTYH patojen�k varyantı taşıyan semptomat�k 

b�reyler�n 1-2 yılda b�r kez kolonoskop� ve komplet pol�pektom� �le �zlenmes� öner�lmekted�r

Yaklaşım

Kolon�k pol�pler: Kolondak� pol�pler�n sayısına ve t�p�ne göre tak�p veya total kolektom� yapılır. Tak�pler esnasında 

hüksek h�stoloj�k grade gösteren pol�p varsa veya 100 ve üzer� pol�p varsa kolektom� seçeneğ� seç�lmel�d�r. Kolorektal 

kanser düşündüren ş�kayetler� olan hastalarda da kolektom� öner�l�r [32].

AFAP �le tak�pl� hastalarda da kolektom� gerekl� olab�lmekted�r. Ancak hastaların üçte b�r�nde peryod�k kolonoskop�k 

pol�pektom� yeterl� olmaktadır.

İnce bağırsak pol�pler�: Endoskop�k veya cerrah� yöntemlerle deudenal ve ampuller d�splaz� veya v�llöz değ�ş�kl�k 

göstermeyen adenomların çıkarılması yoluyla tak�p ed�lmes� öner�l�r [23]. 

Tak�p: FAP tanısı konulan hastalarda;

• 12 yaşından �t�baren yılda b�r veya �k� yılda b�r S�gmo�doskop� veya Kolonoskop� �le tak�p ed�l�r. Adenom tesp�t ed�lmes� 

durumunda Kolonoskop� �le tak�be devam ed�l�r.

• R�sk taşıyan a�lelerde �deal olarak 10- 12 yaşlarında rektos�gmo�doskop�k �nceleme yapılmalı, özell�kle CHRPE lezyonu 

saptananlarda 3- 5 yıl aralıklarla terc�hen kolonoskop�k �nceleme �le tak�p sürdürülmel�d�r. Üst gastro�ntest�nal s�stem 

endoskop�s� tanının başlangıcında yapılmalı ve bel�rl� aralıklarla tekrar ed�lmel�d�r [32].

AFAP tanılı hastalar

• Ergenl�k çağından sonra 2-3 yılda b�r kolonoskop�

• Adenom tesp�t ed�ld�kten sonra 2-3 yılda b�r pol�pektom� ve tak�p

• Kolektom� seçenekler� FAP’ tak� g�b�d�r.

Tablo 4. Peutz-Jeghers Sendromu kümülat�f mal�gnens� r�skler�

Yerleş�m

Kolorektal

M�de 

İnce bağırsak

Meme

Over

Serv�ks (adenoma mal�gnum)

Uterus

Pankreas

Test�sler (Sertol� hücrel� tümör)

Akc�ğer

Genel popülasyon r�sk�

%5

%<1

%<1

%12.4

%1.6

%<1

%2.7

%1.5

%<1

%6.9

R�sk

%39

%29

%13

%32-%54

%21

%10

%9

%11-%36

%9

%7-%17

Ortalama tanı yaşı

42-46 

30-40 

37-42

37-59 

28 

34-40 

43

41-52 

6-9 
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Genet�k Danışma

Peutz-Jeghers sendrom (PJS) otozomal dom�nant geç�şl�d�r ve etk�lenm�ş k�ş�ler�n hastalığı çocuklarına geç�rme r�sk� 

%50’d�r. Vakaların %60-%78 kısmında a�lede etk�lenm�ş başka a�le üyeler� varken %17-%40 kısmı �zole vakalardır [36]. İzole 

vakalar STK11 gen�nde de novo patojen�k varyant oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır.

8. Juven�l Pol�poz�s

Juven�l pol�poz�s (JP), �lk kez Mc Coll ve ark. tarafından tanımlanmış, gastro�ntest�nal kanalda hamartomatöz juven�l 

pol�plerle karakter�ze, otozomal dom�nant geç�ş gösteren hered�ter kanser sendromdur. Prevelansı tahm�n� olarak 1:16,000 

�la 1: 100,000 arasındadır. Tutulum yaşına göre �nfant�l ve er�şk�n form pol�pler�n gastro�ntest�nal kanaldak� yerleş�m yerler�ne 

göre JP kol� ve d�füz form olarak ayrılmaktadır. JP kol�de pol�pler�n genell�kle üçüncü dekadda saptandığı, hastaların rektal 

kanama, anem�, karın ağrısı ve d�yare ş�kâyetler� �le başvurduğu ve genell�kle ben�gn olmakla b�rl�kte kolorektal kanser 

r�sk�nde artış olab�lmekted�r. JPS sendromunda gastro�ntest�nal mal�gnens� r�sk� %9 �la %50 arasında değ�şmekted�r. JP’ler 

çocukluk ve genç er�şk�n dönemlerde sık olarak görüleb�len pol�plerd�r. Sol�ter JP’lerde mal�gn potans�yel olmadığı kabul 

ed�lmekted�r. P’de �se pol�pler�n veya aradak� mukozanın adenom-kars�nom alanları �çererek mal�gn�te potans�yel�n� 

anlamlı olarak arttırdığı b�ld�r�lmekted�r. Başta kolorektal kanser olmak üzere m�de, �nce barsak ve pankreas kanser� 

r�sk�nde artış mevcuttur ve yaşam boyu gastro�ntest�nal kansere yakalanma r�sk� %39- 70’t�r. Kanser r�sk� genel olarak 20’l� 

yaşlarda başlar ve tanı yaşı ortalama 34-43 yıldır. JP, pol�pler�n gastro�ntest�nal kanaldak� yerleş�m yerler�ne göre JP kol� ve 

d�füz form olarak ayrılmaktadır. JP kol�de genell�kle başta rekto-s�gmo�d bölge olmak üzere kolon boyunca dağılmış, 

büyüklükler� b�rkaç mm’den b�rkaç cm’ye kadar değ�şen 50-200 arasında pol�p görülmekted�r. Hastaların genell�kle 

üçüncü dekadda rektal kanama, anem�, karın ağrısı ve d�yare ş�kâyetler� �le başvurduğu b�ld�r�lmekted�r. Aşağıda sayılan 

bulgulardan b�r�n�n tesp�t ed�lmes� kl�n�k olarak JPS sendromu düşündürmel�d�r;

• Kolorektumda beşten fazla juven�l pol�p bulunması

• Gastro�ntest�nal traktta mult�ple juven�l pol�p tesp�t ed�lmes�; 

• Herhang�b�r sayıda juven�l pol�p varlığı ve a�lede juven�l pol�poz�sl� akraba öyküsü olması 

Yukarıdak� kl�n�k bulgulara sah�p hastada �n SMAD4 veya BMPR1A genler�nde heteroz�got patojen�k varyant bulunması 

tanıyı tey�d eder. Bu �k� gen� �çeren mult�gen�k DNA d�z� anal�z� panel� terc�h ed�lmel�d�r. Normal çıkan hastalarda delesyon/ 

dupl�kasyonlar dışlanmalıdır.

Yaklaşım

JP kol� tedav�s�nde endoskop�k pol�pektom� yapılması, �zlemde pol�ps�z çıkacak endoskop�ye kadar �şlemler�n yılda b�r 

tekrarlanması öner�lmekted�r. Saptanan pol�pler çıkarılamayacak kadar büyük ya da çoksa veya d�splast�k değ�ş�kl�kler 

varsa cerrah� tedav� uygulanmalıdır. Çok sayıda, yaygın pol�p varlığında rektumdak� pol�plere göre total kolektom� ve 

m�n�mal rektal �çer�kl� �leorektal anastomoz veya proktokolektom� ve J poş �leoanal anastomoz uygulanması öner�lmekted�r. 

Kalıntı rektal poşta nüks oranı yüksek olduğundan amel�yat sonrası endoskop�k taramalara devam ed�lmes� gerekt�ğ� 

b�ld�r�lmekted�r. Postoperat�f daha az ağrı duyulması, barsak hareketler�n�n daha erken başlaması, fiz�ksel akt�v�te ve �şe 

dönüşün daha erken olması, hastanede kalış süres�n�n kısalması, amel�yat sonrasında daha az �z kalması laparoskop�n�n 

genel avantajları olarak b�ld�r�lmekted�r ve deney�ml� merkezlerde, seç�lm�ş hastalarda uygulanması öner�lmekted�r [37]. 

Tak�p: R�sk altındak� hastalar rekrumun endoskop�k değerlend�rmes� �le tak�b�; raktal kanama/anem�, karın ağısırı, 

konst�pasyon, �shal g�b� ş�kayetler�n olup olmadığının tak�b�; 15 yaşından �t�baren hemogram, kolonoskop� ve üst GİS 

endoskop�s� �le tak�p ed�lmel�d�r [37].

Genet�k Danışma

JP sendromu otozomal dom�nant kalıtılır. Hastaların %33’lük kısmında anne veya babada patojen�k varyant mevcuttur. 

Yaklaşık %67 hastada a�le öyküsünde özell�k olmayıp hastalık yen� patojen�k varyant oluşumu �le ortaya çıkar. Patojen�k 

varyantı taşıyan k�ş�ler�n aktarma r�sk� %50’ d�r. Penetransı yüksek b�r hastalık olup SMAD4 gen�nde mutsayon tesp�t ed�len 

hastalarda pol�p gel�ş�m olasığı %97 c�varındadır.

9. Cowden Sendromu

Cowden Sendromu (Mult�pl Hamartoma Sendromu) (CS) ektodermal, mezodermal ve endodermal or�j�nl� mult�pl 

hamartomalar �le karakter�ze, meme, gastro�ntest�nal s�stem ve/veya t�ro�d bez�n�n mal�gn tümörler�n�n �ns�dansının yüksek 

olduğu otozomal dom�nant özell�kte b�r hastalıktır. CS �lk olarak 1963 yılında Lloyd ve Denn�s tarafından Rachel Cowden adlı 

b�r hastada tanımlanmıştır. Hastanın meme dokusunda fibrok�stler, dudaklarda ve orofar�nkste papüllamatöz lezyonlar, 

mult�pl t�ro�d adenomu, mand�buler h�poplaz� teşh�s etm�şler ve d�ğer s�stem�k anomal�ler �le bağdaşmayan bu anomal�ye 

hastalarının �sm�n� verm�şerd�r. 1972 yılında �se �k�nc� vaka Weary tarafından “mult�pl hamartoma sendromu” olarak kayıda 

geç�r�lm�şt�r. Prevalansının tahm�n� olarak 1:200000 olduğu düşünülmekted�r. Hemen her zaman, tüm CS hastaları bu 

sendrom süres�nce kütanöz lezyonlara sah�pt�rler. Nad�r de olsa arter�ovenöz malformasyonlar da gözleneb�l�r. Sıklıkla 

rastlanan ortak lezyonlar der�, oral mukoza, �ntest�nal ep�tel, meme ve t�ro�d bez� dokularında gözlenmekted�r. Ağız 

lezyonları h�stoloj�k olarak fibroma veya fibroep�telyal papülloma yapısındadır. D�ğer rapor ed�len ağız bel�rt�ler�, aşırı d�ş 

çürüğü, der�n damak, yumuşak damak ve uvulada h�poplaz� �le mand�buler ve maks�ller h�poplaz�d�r. CS d�agnozunda 

kullanılan kr�terler Salem ve Stek tarafından bel�rt�lm�şt�r [13,38]

Yerleş�m

M�de

İnce bağırsak

Kalın bağırsak

Meme

Over, Serv�ks, Uterus

Pankreas

Test�sler

Prosedür

Üst endoskop�

Kapsül endoskop� veya MRE

Kolonoskop�

Kend� kend�n� muayene

Kl�n�k Meme Muayenes�

Mamografi veya Meme MRI

Transvaj�nal ultrason & serum CA 125; pelv�k muayene ve pap smear 

MRI-MRCP veya endoskop�k ultrason

Test�s muayenes� ve muayenede özell�k varsa ultrason

Taramaya başlama yaşı

8, 18 

8, 18 

8, 18 

18

25

18-20

30

Doğumdan ergenl�ğe kadar

Aralık

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Aylık

6 ay

1 yıl

1 yıl

1-2 yıl

1 yıl

Tablo 5 Peutz-Jeghers Sendromu hasta tak�b�

Tablo 6. Cowden sendromu tanı kr�terler�

Patognomon�k kr�terler 

Er�şk�n Lherm�tte Dulos hastalığı 

Mukokutanöz lezyonlar 

Makrosefal� (>97 persent�l) 

Endometr�al Ca 

Majör kr�terler 

Meme Ca 

Nonmedullar t�ro�d Ca 

GI hematomlar 

F�brok�st�k hastalık 

 Endometr�al kars�noma

M�nör kr�terler 

D�ğer t�ro�d lezyonları 

MR (IQ<75) 

Hamartömatöz �ntest�nal pol�p

F�brok�st�k meme hastalığı

L�pom

F�brom

Gen�toür�ner tümörler

L�pomlar 

F�bromlar 

Yapısal GU anomal�ler� 

Uterusta fibro�dler 
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Genet�k Danışma

Peutz-Jeghers sendrom (PJS) otozomal dom�nant geç�şl�d�r ve etk�lenm�ş k�ş�ler�n hastalığı çocuklarına geç�rme r�sk� 

%50’d�r. Vakaların %60-%78 kısmında a�lede etk�lenm�ş başka a�le üyeler� varken %17-%40 kısmı �zole vakalardır [36]. İzole 

vakalar STK11 gen�nde de novo patojen�k varyant oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır.

8. Juven�l Pol�poz�s

Juven�l pol�poz�s (JP), �lk kez Mc Coll ve ark. tarafından tanımlanmış, gastro�ntest�nal kanalda hamartomatöz juven�l 

pol�plerle karakter�ze, otozomal dom�nant geç�ş gösteren hered�ter kanser sendromdur. Prevelansı tahm�n� olarak 1:16,000 

�la 1: 100,000 arasındadır. Tutulum yaşına göre �nfant�l ve er�şk�n form pol�pler�n gastro�ntest�nal kanaldak� yerleş�m yerler�ne 

göre JP kol� ve d�füz form olarak ayrılmaktadır. JP kol�de pol�pler�n genell�kle üçüncü dekadda saptandığı, hastaların rektal 

kanama, anem�, karın ağrısı ve d�yare ş�kâyetler� �le başvurduğu ve genell�kle ben�gn olmakla b�rl�kte kolorektal kanser 

r�sk�nde artış olab�lmekted�r. JPS sendromunda gastro�ntest�nal mal�gnens� r�sk� %9 �la %50 arasında değ�şmekted�r. JP’ler 

çocukluk ve genç er�şk�n dönemlerde sık olarak görüleb�len pol�plerd�r. Sol�ter JP’lerde mal�gn potans�yel olmadığı kabul 

ed�lmekted�r. P’de �se pol�pler�n veya aradak� mukozanın adenom-kars�nom alanları �çererek mal�gn�te potans�yel�n� 

anlamlı olarak arttırdığı b�ld�r�lmekted�r. Başta kolorektal kanser olmak üzere m�de, �nce barsak ve pankreas kanser� 

r�sk�nde artış mevcuttur ve yaşam boyu gastro�ntest�nal kansere yakalanma r�sk� %39- 70’t�r. Kanser r�sk� genel olarak 20’l� 

yaşlarda başlar ve tanı yaşı ortalama 34-43 yıldır. JP, pol�pler�n gastro�ntest�nal kanaldak� yerleş�m yerler�ne göre JP kol� ve 

d�füz form olarak ayrılmaktadır. JP kol�de genell�kle başta rekto-s�gmo�d bölge olmak üzere kolon boyunca dağılmış, 

büyüklükler� b�rkaç mm’den b�rkaç cm’ye kadar değ�şen 50-200 arasında pol�p görülmekted�r. Hastaların genell�kle 

üçüncü dekadda rektal kanama, anem�, karın ağrısı ve d�yare ş�kâyetler� �le başvurduğu b�ld�r�lmekted�r. Aşağıda sayılan 

bulgulardan b�r�n�n tesp�t ed�lmes� kl�n�k olarak JPS sendromu düşündürmel�d�r;

• Kolorektumda beşten fazla juven�l pol�p bulunması

• Gastro�ntest�nal traktta mult�ple juven�l pol�p tesp�t ed�lmes�; 

• Herhang�b�r sayıda juven�l pol�p varlığı ve a�lede juven�l pol�poz�sl� akraba öyküsü olması 

Yukarıdak� kl�n�k bulgulara sah�p hastada �n SMAD4 veya BMPR1A genler�nde heteroz�got patojen�k varyant bulunması 

tanıyı tey�d eder. Bu �k� gen� �çeren mult�gen�k DNA d�z� anal�z� panel� terc�h ed�lmel�d�r. Normal çıkan hastalarda delesyon/ 

dupl�kasyonlar dışlanmalıdır.

Yaklaşım

JP kol� tedav�s�nde endoskop�k pol�pektom� yapılması, �zlemde pol�ps�z çıkacak endoskop�ye kadar �şlemler�n yılda b�r 

tekrarlanması öner�lmekted�r. Saptanan pol�pler çıkarılamayacak kadar büyük ya da çoksa veya d�splast�k değ�ş�kl�kler 

varsa cerrah� tedav� uygulanmalıdır. Çok sayıda, yaygın pol�p varlığında rektumdak� pol�plere göre total kolektom� ve 

m�n�mal rektal �çer�kl� �leorektal anastomoz veya proktokolektom� ve J poş �leoanal anastomoz uygulanması öner�lmekted�r. 

Kalıntı rektal poşta nüks oranı yüksek olduğundan amel�yat sonrası endoskop�k taramalara devam ed�lmes� gerekt�ğ� 

b�ld�r�lmekted�r. Postoperat�f daha az ağrı duyulması, barsak hareketler�n�n daha erken başlaması, fiz�ksel akt�v�te ve �şe 

dönüşün daha erken olması, hastanede kalış süres�n�n kısalması, amel�yat sonrasında daha az �z kalması laparoskop�n�n 

genel avantajları olarak b�ld�r�lmekted�r ve deney�ml� merkezlerde, seç�lm�ş hastalarda uygulanması öner�lmekted�r [37]. 

Tak�p: R�sk altındak� hastalar rekrumun endoskop�k değerlend�rmes� �le tak�b�; raktal kanama/anem�, karın ağısırı, 

konst�pasyon, �shal g�b� ş�kayetler�n olup olmadığının tak�b�; 15 yaşından �t�baren hemogram, kolonoskop� ve üst GİS 

endoskop�s� �le tak�p ed�lmel�d�r [37].

Genet�k Danışma

JP sendromu otozomal dom�nant kalıtılır. Hastaların %33’lük kısmında anne veya babada patojen�k varyant mevcuttur. 

Yaklaşık %67 hastada a�le öyküsünde özell�k olmayıp hastalık yen� patojen�k varyant oluşumu �le ortaya çıkar. Patojen�k 

varyantı taşıyan k�ş�ler�n aktarma r�sk� %50’ d�r. Penetransı yüksek b�r hastalık olup SMAD4 gen�nde mutsayon tesp�t ed�len 

hastalarda pol�p gel�ş�m olasığı %97 c�varındadır.

9. Cowden Sendromu

Cowden Sendromu (Mult�pl Hamartoma Sendromu) (CS) ektodermal, mezodermal ve endodermal or�j�nl� mult�pl 

hamartomalar �le karakter�ze, meme, gastro�ntest�nal s�stem ve/veya t�ro�d bez�n�n mal�gn tümörler�n�n �ns�dansının yüksek 

olduğu otozomal dom�nant özell�kte b�r hastalıktır. CS �lk olarak 1963 yılında Lloyd ve Denn�s tarafından Rachel Cowden adlı 

b�r hastada tanımlanmıştır. Hastanın meme dokusunda fibrok�stler, dudaklarda ve orofar�nkste papüllamatöz lezyonlar, 

mult�pl t�ro�d adenomu, mand�buler h�poplaz� teşh�s etm�şler ve d�ğer s�stem�k anomal�ler �le bağdaşmayan bu anomal�ye 

hastalarının �sm�n� verm�şerd�r. 1972 yılında �se �k�nc� vaka Weary tarafından “mult�pl hamartoma sendromu” olarak kayıda 

geç�r�lm�şt�r. Prevalansının tahm�n� olarak 1:200000 olduğu düşünülmekted�r. Hemen her zaman, tüm CS hastaları bu 

sendrom süres�nce kütanöz lezyonlara sah�pt�rler. Nad�r de olsa arter�ovenöz malformasyonlar da gözleneb�l�r. Sıklıkla 

rastlanan ortak lezyonlar der�, oral mukoza, �ntest�nal ep�tel, meme ve t�ro�d bez� dokularında gözlenmekted�r. Ağız 

lezyonları h�stoloj�k olarak fibroma veya fibroep�telyal papülloma yapısındadır. D�ğer rapor ed�len ağız bel�rt�ler�, aşırı d�ş 

çürüğü, der�n damak, yumuşak damak ve uvulada h�poplaz� �le mand�buler ve maks�ller h�poplaz�d�r. CS d�agnozunda 

kullanılan kr�terler Salem ve Stek tarafından bel�rt�lm�şt�r [13,38]

Yerleş�m

M�de

İnce bağırsak

Kalın bağırsak

Meme

Over, Serv�ks, Uterus

Pankreas

Test�sler

Prosedür

Üst endoskop�

Kapsül endoskop� veya MRE

Kolonoskop�

Kend� kend�n� muayene

Kl�n�k Meme Muayenes�

Mamografi veya Meme MRI

Transvaj�nal ultrason & serum CA 125; pelv�k muayene ve pap smear 

MRI-MRCP veya endoskop�k ultrason

Test�s muayenes� ve muayenede özell�k varsa ultrason

Taramaya başlama yaşı

8, 18 

8, 18 

8, 18 

18

25

18-20

30

Doğumdan ergenl�ğe kadar

Aralık

3 yıl

3 yıl

3 yıl

Aylık

6 ay

1 yıl

1 yıl

1-2 yıl

1 yıl

Tablo 5 Peutz-Jeghers Sendromu hasta tak�b�

Tablo 6. Cowden sendromu tanı kr�terler�

Patognomon�k kr�terler 

Er�şk�n Lherm�tte Dulos hastalığı 

Mukokutanöz lezyonlar 

Makrosefal� (>97 persent�l) 

Endometr�al Ca 

Majör kr�terler 

Meme Ca 

Nonmedullar t�ro�d Ca 

GI hematomlar 

F�brok�st�k hastalık 

 Endometr�al kars�noma

M�nör kr�terler 

D�ğer t�ro�d lezyonları 

MR (IQ<75) 

Hamartömatöz �ntest�nal pol�p

F�brok�st�k meme hastalığı

L�pom

F�brom

Gen�toür�ner tümörler

L�pomlar 

F�bromlar 

Yapısal GU anomal�ler� 

Uterusta fibro�dler 
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Bu kr�terler�n yanında a�le öyküsü de önem taşımaktadır. 

CS tanısı �ç�n;

• İk� veya daha fazla majör kr�ter, 

• B�r majör ve en az üç m�nör kr�ter

• En az dört m�nör kr�ter 

Veya a�le öyküsü �le b�rl�kte;

• B�r patogonom�k kr�ter

• B�r majör kr�ter

• İk� m�nör kr�ter gerekl�d�r [13]

 Sendromun oral lezyonlarının tesp�t ed�lmes� hastalığın erken teşh�s�n� kolaylaştırdığından sendrom stomatoloj� ve 

odontoloj� açısından öneml� b�r yere sah�pt�r.

Cowden Sendromu, kadınlar arasında (%60) ve beyazlarda (%96) sıklıkla gözlenen b�r hastalıktır. Etk�led�ğ� yaş aralığı 

�se oldukça gen�şt�r (4 �le 75 arası) fakat ortalama 39 yaştır [39]. Mukokütanöz lezyonlar en sık rastlanan ortak bulgulardır. 

Fas�al papüller, akral keratos�zler ve palmoplantar keratos�zler bu lezyon grubunda yer alırlar ve görülme sıklıkları %99’dur. 

Hastalığın safhasına bağlı olarak b�rl�kte görülme sıklıkları değ�şmekted�r [40]. Erken dönemdek� vakamızda akral keratos�z 

görülmes�ne rağmen el parmak uçlarında ve avuç �ç�nde palmoplantar keratos�ze rastlanmamıştır. Bu bulguların yanısıra 

olgumuzda gözlenen “café au la�t spots”lar �se sıklıkla rastlanmayan b�r bulgudur [41]. Sendromun oral bel�rt�ler�n�n 

gözlenme oranı daha düşük olmasına rağmen (%83) bel�rley�c� özell�ğ� yüksek lezyonlardır [40]. Bu bel�rt�ler oral mukozanın 

gen�ş bölgeler�n� kaplayan ve sayısız papüller� veya papüllamatözler� �çermekle beraber daha az sıklıkla skrotal d�l, çok 

sayıdak� d�ş çürüğü ve d�ş kayıplarını �çermekted�r [40]. Swart’ın sunduğu dört vakasının ödematöz d�şet� ver�ler� �le oral 

h�jyenler�n�n çok katı olmasına karşın d�ş kayıplarına rastlanması �le sunulan olgu uyumludur. Der�n damak, yumuşak damak 

bulguları da ağız bulguları olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Ağrılı, ülsere olmuş ve spontan kanamalı alanlar gözlenmes� �se 

sendromun oral bulgularında sıklıkla yer almayan fakat b�z�m olgumuzda baskın olarak gözlenen bulgulardır. Cowden 

Sendromu’nun sık görülen bel�rt�ler�nden t�ro�d hastalıklarının görülme yüzdes� �se %67’d�r [38-40]. Bu hastalıklar hem 

fonks�yonel ve hem de h�stoloj�k bozuklukları �çermekted�r. Sunulan olguda, raporlara benzer şek�lde t�ro�d bez�nde 

h�perfonks�yona rastlanmıştır. Hastanın annes�nde de guatr bulunması, sendromun a�lesel seyr�n� ortaya koyması açısından 

d�kkat çek�c�d�r. CS gen�to-ür�ner s�stem bozukluklarını da �çeren b�r sendromdur. Gen�toür�ner s�stemde over k�stler�, 

uterus adenokars�nomları, çeş�tl� vaj�nal ve vulvar lezyonları, uter�n serv�ks kars�nomları ve melanoması da 

gözleneb�lmekted�r. Menstrüasyon dönem�ndek� düzens�zl�kler, bu dönemlerde çok yoğun kanamalar ve menstrüasyon 

dönem�n�n uzaması �le per�odların sıklaşması olarak gözlenmekted�r. Sunulan olguda menstrüasyon dönem� �le �lg�l� tüm 

bulgulara rastlanmıştır. Aynı ş�kayetler annes�nde de gözlenm�ş ve hastalığın a�lesel seyr� açısından �k�nc� b�r bulgu olarak 

değerlend�r�lm�şt�r. Schrager ve ark. 3 bayan hastalarında yaygın ben�gng meme oluşumlarına rastlamışlardır. Bu 

değ�ş�kl�kler yoğun h�yal�n�ze kollajen�n neden olduğu lam�na dura kalınlaşması, yoğun h�yal�n nodüller�n�n oluşumu, 

ep�telyal yapı �le beraber olan veya olmayan gen�ş, düz, yoğun fibröz alanlar ve lobüler d�stors�yonlar olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Gastro�ntest�nal s�stemdek� pol�pler %71 sıklıkla gözlenmekte ve l�pomatöz, hamartomatöz veya �nfamatuar olarak 

tanımlanmaktadırlar [42]. Papüllomatöz lezyonların fenot�p�k markırları, h�stopatoloj�k olarak adenomatöz ve 

hamartomatöz t�p olmak üzere alt gruplara bölüneb�len mult�p�l pol�pler�n varlığıdır [42]. Hamartomalar neoplaz�k olmayan 

ve kısm� b�r bölgede normal olarak bulunan doku elementler�n�n konjen�tal malformasyonları olarak n�telend�r�l�rler. CS’da 

gastro�ntest�nal s�stemde pol�p görülme sıklığı yüksek olduğundan sendrom şüphes� taşıyan hastaların bu yöndek� 

tetk�kler�n�n gec�kt�r�lmeden yapılması gerekl�d�r. 

CS’nun ağız lezyonları, lenfanj�yoma, skuamöz hücrel� kars�noma, proteze bağlı fibroma, p�yojen�k granüloma ve dev 

hücrel� granüloma �le epül�sten ayırt ed�lmel�d�r [43].

CS tanısı PTEN gen�nde germl�ne heteroz�got patojen�k varyant göster�lmes�yle tey�t ed�l�r.

Genet�k Danışma

CS otozomal dom�nant kalıtılır. Vakaların b�rçoğu �zole vakalardır ve a�le öyküsü yoktur. CS tanısı alan hastaların %10-

%50 arasındak� kısmında anne veya babanın etk�lenm�ş olduğu tahm�n ede�lmekted�r. Etk�lenm�ş hastaların çocuklarına 

geç�rme r�sk� %50’d�r. CS sendromundan etk�lenm�ş hastaların %90 kısmında bulgular 20’l� yaşlarda başlar. Üçüncü dekatla 

b�rl�kte penetransı %99 c�varına kadar çıkmaktadır [44, 45]. CS sendromlu hastaların %30 kısmında KLLN gen�ndek� 

patojen�k varyantların etk�l� olduğu göster�lm�şt�r. Bu gen PTEN gen�n�n promoter bölges�yle etk�leş�m hal�nde olup PTEN 

gen�n�n ekspresyonunu değ�şt�rd�ğ� düşünülmekted�r [46]. 

Tak�p: Ped�yatr�k (<18 yaş) ve yet�şk�nlerde 

• Yıllık t�ro�d ultrasonu

• Yıllık c�lt olası bulgularının muayenes� 

• Kadınlarda 30 yaşından sonra:

 o Kend� kend�n� meme muayenes�**

 o Yıllık mamografi

 o Yıllık transvaj�nal ultrason ve endometr�al b�yops�*

• Kadın ve erkeklerde:

 o 35 yaşından sonra kolonoskop� (sıklığı pol�p sayısına göre değ�şken) 

 o 40 yaşından sonra �k� yılda b�r CT veya MRI �le tarama

10. Hered�ter Meme ve Over Kanser�

BRCA1 ve BRCA2 �l�şk�l� Hered�ter ve over kanser� (HBOC) erkek ve/veya kadınlarda artmış meme ve over kanser� r�sk� 

artışı (fallop�an tüpler�n� �çere kanserler vepr�mer per�toneal kanserler dah�l olmak üzere) ve daha az olmak üzere prostat, 

pankreas, melanoma g�b� kanser r�sk�n�n arttığı hered�ter kanser sendromudur. T�p�k otozomal dom�nant kalıtım özell�ğ� 

göstermekted�r. Patojen�k varyantın sonrak� kuşaklara geçme olasılığı %50’d�r. 1990’da �lk meme kanser� yatkınlık gen� 

olarak b�l�nen BRCA1 17q12-21’e lokal�ze ed�lm�şt�r. Majör etk�l� kanser yatkınlık genler�nden olan BRCA1 patojen�k 

varyantları yalnızca meme kanser� olan a�leler�n %45’�nde, meme ve over kanser�n� b�rl�kte gösteren a�leler�n %90’ında ve 

tüm meme kanser� olgularının %3,5-6’sında saptanmaktadır. Genel popülasyonda BRCA1 patojen�k varyantı sıklığı �se 

6/10.000’d�r. Relat�f oran BRCA1 �ç�n 5-8 olarak ver�lmekted�r. BRCA1 poz�t�fl�ğ� olan b�r kadında hayat boyu meme kanser�ne 

yakalanma r�sk� %85, over kanser�ne yakalanma r�sk� �se %40-60’dır.

On üçüncü kromozomda bulunan d�ğer majör etk�l� gen olan BRCA2 patojen�k varyantları �se yalnızca meme kanser� 

olan a�leler�n %35’�nde ve tüm meme kanser� olgularının %2-3,5 olguda saptanmaktadır. Genel popülasyonda BRCA2 

patojen�k varyantı sıklığı �se 2,2/10.000’d�r. Bunun yanında BRCA2’n�n erkek meme kanser� ve prostat kanser� �le de �l�şk�l� 

olduğu b�l�nmekted�r. Relat�f oran BRCA2 �ç�n 3-8 olarak ver�lmekted�r. BRCA2 poz�t�fl�ğ� olan b�r kadında hayat boyu meme 

kanser�ne yakalanma r�sk� %40-45, over kanser�ne yakalanma r�sk� �se %15’d�r [46-65]. (Tablo 7).

Tablo 7. BRCA1 ve BRCA2 mal�gnens� r�skler�

Kanser t�p�

Meme kanser�

İk�nc� p�rmer meme 
kanser�

Over

Erkekte meme kanser�

Prostat

Pankreat�k kanserler

Genel poplülasyon 
r�sk�

%12

5 yıl �ç�nde %2

%1-%2

%0.1

69 yaşta %6 

%0.50

BRCA1

%46-%87

10 yıl �ç�nde %21.1 ve 
70 yaşına kadar % 83 

%39-%63

%1.2

65 yaşta %8.6 

%1-%3

BRCA2

%38-%84

10 yıl �ç�nde %10.8 ve 

70 yaşına kadar %62

%16.5-%27

%8.9

65 yaşta %15, hayat boyu% 20 

%2-%7

HBOC

Melanoma %1.6 Yüksek r�sk
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Bu kr�terler�n yanında a�le öyküsü de önem taşımaktadır. 

CS tanısı �ç�n;

• İk� veya daha fazla majör kr�ter, 

• B�r majör ve en az üç m�nör kr�ter

• En az dört m�nör kr�ter 

Veya a�le öyküsü �le b�rl�kte;

• B�r patogonom�k kr�ter

• B�r majör kr�ter

• İk� m�nör kr�ter gerekl�d�r [13]

 Sendromun oral lezyonlarının tesp�t ed�lmes� hastalığın erken teşh�s�n� kolaylaştırdığından sendrom stomatoloj� ve 

odontoloj� açısından öneml� b�r yere sah�pt�r.

Cowden Sendromu, kadınlar arasında (%60) ve beyazlarda (%96) sıklıkla gözlenen b�r hastalıktır. Etk�led�ğ� yaş aralığı 

�se oldukça gen�şt�r (4 �le 75 arası) fakat ortalama 39 yaştır [39]. Mukokütanöz lezyonlar en sık rastlanan ortak bulgulardır. 

Fas�al papüller, akral keratos�zler ve palmoplantar keratos�zler bu lezyon grubunda yer alırlar ve görülme sıklıkları %99’dur. 

Hastalığın safhasına bağlı olarak b�rl�kte görülme sıklıkları değ�şmekted�r [40]. Erken dönemdek� vakamızda akral keratos�z 

görülmes�ne rağmen el parmak uçlarında ve avuç �ç�nde palmoplantar keratos�ze rastlanmamıştır. Bu bulguların yanısıra 

olgumuzda gözlenen “café au la�t spots”lar �se sıklıkla rastlanmayan b�r bulgudur [41]. Sendromun oral bel�rt�ler�n�n 

gözlenme oranı daha düşük olmasına rağmen (%83) bel�rley�c� özell�ğ� yüksek lezyonlardır [40]. Bu bel�rt�ler oral mukozanın 

gen�ş bölgeler�n� kaplayan ve sayısız papüller� veya papüllamatözler� �çermekle beraber daha az sıklıkla skrotal d�l, çok 

sayıdak� d�ş çürüğü ve d�ş kayıplarını �çermekted�r [40]. Swart’ın sunduğu dört vakasının ödematöz d�şet� ver�ler� �le oral 

h�jyenler�n�n çok katı olmasına karşın d�ş kayıplarına rastlanması �le sunulan olgu uyumludur. Der�n damak, yumuşak damak 

bulguları da ağız bulguları olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Ağrılı, ülsere olmuş ve spontan kanamalı alanlar gözlenmes� �se 

sendromun oral bulgularında sıklıkla yer almayan fakat b�z�m olgumuzda baskın olarak gözlenen bulgulardır. Cowden 

Sendromu’nun sık görülen bel�rt�ler�nden t�ro�d hastalıklarının görülme yüzdes� �se %67’d�r [38-40]. Bu hastalıklar hem 

fonks�yonel ve hem de h�stoloj�k bozuklukları �çermekted�r. Sunulan olguda, raporlara benzer şek�lde t�ro�d bez�nde 

h�perfonks�yona rastlanmıştır. Hastanın annes�nde de guatr bulunması, sendromun a�lesel seyr�n� ortaya koyması açısından 

d�kkat çek�c�d�r. CS gen�to-ür�ner s�stem bozukluklarını da �çeren b�r sendromdur. Gen�toür�ner s�stemde over k�stler�, 

uterus adenokars�nomları, çeş�tl� vaj�nal ve vulvar lezyonları, uter�n serv�ks kars�nomları ve melanoması da 

gözleneb�lmekted�r. Menstrüasyon dönem�ndek� düzens�zl�kler, bu dönemlerde çok yoğun kanamalar ve menstrüasyon 

dönem�n�n uzaması �le per�odların sıklaşması olarak gözlenmekted�r. Sunulan olguda menstrüasyon dönem� �le �lg�l� tüm 

bulgulara rastlanmıştır. Aynı ş�kayetler annes�nde de gözlenm�ş ve hastalığın a�lesel seyr� açısından �k�nc� b�r bulgu olarak 

değerlend�r�lm�şt�r. Schrager ve ark. 3 bayan hastalarında yaygın ben�gng meme oluşumlarına rastlamışlardır. Bu 

değ�ş�kl�kler yoğun h�yal�n�ze kollajen�n neden olduğu lam�na dura kalınlaşması, yoğun h�yal�n nodüller�n�n oluşumu, 

ep�telyal yapı �le beraber olan veya olmayan gen�ş, düz, yoğun fibröz alanlar ve lobüler d�stors�yonlar olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Gastro�ntest�nal s�stemdek� pol�pler %71 sıklıkla gözlenmekte ve l�pomatöz, hamartomatöz veya �nfamatuar olarak 

tanımlanmaktadırlar [42]. Papüllomatöz lezyonların fenot�p�k markırları, h�stopatoloj�k olarak adenomatöz ve 

hamartomatöz t�p olmak üzere alt gruplara bölüneb�len mult�p�l pol�pler�n varlığıdır [42]. Hamartomalar neoplaz�k olmayan 

ve kısm� b�r bölgede normal olarak bulunan doku elementler�n�n konjen�tal malformasyonları olarak n�telend�r�l�rler. CS’da 

gastro�ntest�nal s�stemde pol�p görülme sıklığı yüksek olduğundan sendrom şüphes� taşıyan hastaların bu yöndek� 

tetk�kler�n�n gec�kt�r�lmeden yapılması gerekl�d�r. 

CS’nun ağız lezyonları, lenfanj�yoma, skuamöz hücrel� kars�noma, proteze bağlı fibroma, p�yojen�k granüloma ve dev 

hücrel� granüloma �le epül�sten ayırt ed�lmel�d�r [43].

CS tanısı PTEN gen�nde germl�ne heteroz�got patojen�k varyant göster�lmes�yle tey�t ed�l�r.

Genet�k Danışma

CS otozomal dom�nant kalıtılır. Vakaların b�rçoğu �zole vakalardır ve a�le öyküsü yoktur. CS tanısı alan hastaların %10-

%50 arasındak� kısmında anne veya babanın etk�lenm�ş olduğu tahm�n ede�lmekted�r. Etk�lenm�ş hastaların çocuklarına 

geç�rme r�sk� %50’d�r. CS sendromundan etk�lenm�ş hastaların %90 kısmında bulgular 20’l� yaşlarda başlar. Üçüncü dekatla 

b�rl�kte penetransı %99 c�varına kadar çıkmaktadır [44, 45]. CS sendromlu hastaların %30 kısmında KLLN gen�ndek� 

patojen�k varyantların etk�l� olduğu göster�lm�şt�r. Bu gen PTEN gen�n�n promoter bölges�yle etk�leş�m hal�nde olup PTEN 

gen�n�n ekspresyonunu değ�şt�rd�ğ� düşünülmekted�r [46]. 

Tak�p: Ped�yatr�k (<18 yaş) ve yet�şk�nlerde 

• Yıllık t�ro�d ultrasonu

• Yıllık c�lt olası bulgularının muayenes� 

• Kadınlarda 30 yaşından sonra:

 o Kend� kend�n� meme muayenes�**

 o Yıllık mamografi

 o Yıllık transvaj�nal ultrason ve endometr�al b�yops�*

• Kadın ve erkeklerde:

 o 35 yaşından sonra kolonoskop� (sıklığı pol�p sayısına göre değ�şken) 

 o 40 yaşından sonra �k� yılda b�r CT veya MRI �le tarama

10. Hered�ter Meme ve Over Kanser�

BRCA1 ve BRCA2 �l�şk�l� Hered�ter ve over kanser� (HBOC) erkek ve/veya kadınlarda artmış meme ve over kanser� r�sk� 

artışı (fallop�an tüpler�n� �çere kanserler vepr�mer per�toneal kanserler dah�l olmak üzere) ve daha az olmak üzere prostat, 

pankreas, melanoma g�b� kanser r�sk�n�n arttığı hered�ter kanser sendromudur. T�p�k otozomal dom�nant kalıtım özell�ğ� 

göstermekted�r. Patojen�k varyantın sonrak� kuşaklara geçme olasılığı %50’d�r. 1990’da �lk meme kanser� yatkınlık gen� 

olarak b�l�nen BRCA1 17q12-21’e lokal�ze ed�lm�şt�r. Majör etk�l� kanser yatkınlık genler�nden olan BRCA1 patojen�k 

varyantları yalnızca meme kanser� olan a�leler�n %45’�nde, meme ve over kanser�n� b�rl�kte gösteren a�leler�n %90’ında ve 

tüm meme kanser� olgularının %3,5-6’sında saptanmaktadır. Genel popülasyonda BRCA1 patojen�k varyantı sıklığı �se 

6/10.000’d�r. Relat�f oran BRCA1 �ç�n 5-8 olarak ver�lmekted�r. BRCA1 poz�t�fl�ğ� olan b�r kadında hayat boyu meme kanser�ne 

yakalanma r�sk� %85, over kanser�ne yakalanma r�sk� �se %40-60’dır.

On üçüncü kromozomda bulunan d�ğer majör etk�l� gen olan BRCA2 patojen�k varyantları �se yalnızca meme kanser� 

olan a�leler�n %35’�nde ve tüm meme kanser� olgularının %2-3,5 olguda saptanmaktadır. Genel popülasyonda BRCA2 

patojen�k varyantı sıklığı �se 2,2/10.000’d�r. Bunun yanında BRCA2’n�n erkek meme kanser� ve prostat kanser� �le de �l�şk�l� 

olduğu b�l�nmekted�r. Relat�f oran BRCA2 �ç�n 3-8 olarak ver�lmekted�r. BRCA2 poz�t�fl�ğ� olan b�r kadında hayat boyu meme 

kanser�ne yakalanma r�sk� %40-45, over kanser�ne yakalanma r�sk� �se %15’d�r [46-65]. (Tablo 7).

Tablo 7. BRCA1 ve BRCA2 mal�gnens� r�skler�

Kanser t�p�

Meme kanser�

İk�nc� p�rmer meme 
kanser�

Over

Erkekte meme kanser�

Prostat

Pankreat�k kanserler

Genel poplülasyon 
r�sk�

%12

5 yıl �ç�nde %2

%1-%2

%0.1

69 yaşta %6 

%0.50

BRCA1

%46-%87

10 yıl �ç�nde %21.1 ve 
70 yaşına kadar % 83 

%39-%63

%1.2

65 yaşta %8.6 

%1-%3

BRCA2

%38-%84

10 yıl �ç�nde %10.8 ve 

70 yaşına kadar %62

%16.5-%27

%8.9

65 yaşta %15, hayat boyu% 20 

%2-%7

HBOC

Melanoma %1.6 Yüksek r�sk

448   •   Abdullat�f Bakır Her Yönüyle Kanser   •   449



Tanı

• 50 yaşından önce başlayan meme kanser öyküsü

• Over kanser�

• Tek b�r memede veya �k� memede mult�pl pr�mer mal�n tümör

• Erkekte meme kanser�

• Tr�pl- negat�f (estrojen reseptörür-negat�f, progesteron reseptörü-negat�f, ve HER2/neu (human ep�dermal growth 

factor receptor 2)-negat�f) meme kanser� 

• Pancreat�k kanser ve/veya prostat kanser� �le b�rl�kte görülen meme kanser� 

• İk� veya daha fazla akrabada 50 yaşın altında meme kanser� öyküsü

• Üç veya daha fazla akrabada herhang�b�r yaşta meme kanser� öyküsü

• BRCA1 veya BRCA2 da a�lede patojen�k varyant öyküsü

Yukarıda sayılan özell�kler tesp�t ed�ld�p�nde Hered�ter meme ve over kanser� sendromundan şüphelen�l�r ve BRCA1 

veya BRCA2 gen�nde germl�ne patojen�k varyant tesp�t ed�ld�ğ�nde tanı konulur. Moleküler genet�k test 50 yaşında meme 

kanser� veya over kanser� olan k�ş�ye yapılmalıdır. Eğer bu mümkün değ�lse kanser öyküsü olan d�ğer b�reylerden bakılması 

planlanmalıdır. Bu durumda a�lede BRCA1 veya BRCA2 patojen�k varyant �ht�mal�n�n dışlanamayacağı unutulmamalıdır.

BRCA1 ve BRCA2 genler�n� ve DNA d�z� anal�z� ve delesyon/dupl�kasyon anal�z�n� �çeren mult�gen�k panel en uygun 

seçenekt�r. Patojen�k varyant tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde bu varyantın anal�z� tüm a�lede taranmalıdır. Burada, eğer etk�lenm�ş 

b�rey�n hem anne hem de baba tarafında HBOC karakter�st�ğ�ne uyan b�r öykü varsa mult�gen�k panel her �k� tarafta ayrı 

ayrı olarak planlanması daha uygundur. Patojen�k varyant tesp�t ed�lme oranları aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r [66-69] 

(Tablo 8)

Yaklaşım

Genet�k test� poz�t�f saptanan k�ş�lere olası kanser r�sk�ne karşı r�sk azaltıcı öner�ler ve erken tanı yöntemler� sunulur. 

Bunlar kl�n�k ve radyoloj�k tak�p, cerrah� ve farmakoloj�k profilaks� şekl�nde olab�l�r. Bu konuda en yaygın görüş, meme 

kanser� �ç�n yüksek r�ske sah�p k�ş�lere yönel�k taramaların 25-35 yaş dönem�nde başlatılmasıdır [70]. Taramaların �y� 

yönet�lmes�ne rağmen, �k� tarama arasında mal�gn�te gel�şeb�leceğ� de göz önünde bulundurulmalıdır [71]. BRCA1/2 

patojen�k varyantı taşıyan b�reyler �ç�n 18 yaşından başlayarak aylık olarak kend� kend�ne meme muayenes�, 25 yaşından 

�t�baren de 6 ayda b�r �lg�l� uzmanlarca meme muayenes� öner�lmekted�r [72]. Ayrıca yıllık mammografi ve manyet�k rezonans 

(MR) �le tak�b�n 25-30 yaşında başlaması ya da a�lede görülen en erken kanser tanı yaşına göre düzenlenmes� 

bel�rt�lmekted�r. Altı ayda b�r meme ultrasonografis�n�n yapılab�leceğ� bel�rt�lmekle b�rl�kte, MR görüntülemen�n mamografi 

ve ultrasonografin�n b�rl�kte yapılmasından daha faydalı olduğu b�ld�r�lm�şt�r [73, 74]. MR görüntüleme spes�fites� değ�şken 

ve mal�yet� fazla olmasına rağmen yüksek r�skl� kadınlarda kanser� daha erken teşh�s edeb�lmekted�r [75]. Ayrıca, halen 

radyasyona bağlı meme kanser� r�sk� �se tartışmalıdır. Tanısal röntgen taramalarının, özell�kle 30 yaş önces�nde, BRCA1/2 

taşıyıcıları �ç�n r�sk� artırab�leceğ� yönünde görüşler mevcuttur. Bu nedenle MR görüntüleme g�b� non-�yon�ze radyasyon 

tekn�kler� tarama �ç�n terc�h ed�lmekted�r. 

BRCA1/2 patojen�k varyantı taşıyan erkekler �ç�n �se; aylık kend� kend�ne meme muayenes� ve 6 ayda b�r uzman meme 

muayenes� öner�lmekted�r. Mamografi çek�lmes� ve j�nekomast�s� veya parenk�mal/glandula meme dans�tes� yoğun olan 

erkekler �ç�n ayrıca yıllık mamografi kontrolü öner�lmekted�r. Prostat kanser� olan hasta �ç�n toplum tarama kuralları geçerl� 

kabul ed�lmel�, melanom taraması �ç�n tüm vücut der� muayenes� ve pankreas kanser� taraması �ç�n araştırma protokoller� 

göz önüne alınmalıdır [76]. 

BRCA1/2 patojen�k varyantı taşıyan ya da hered�ter meme kanser� öyküsüne sah�p yüksek r�skl� kadınlar �ç�n r�sk� en 

çok azaltan (%90) yöntem b�lateral mastektom�d�r [77]. R�sk azaltıcı salp�ngo-ooforektom� de j�nekoloj�k kanserler (over, 

fallop tüpler�) açısından BRCA1/2 patojen�k varyantı taşıyan kadınlar �ç�n, meme kanser� öyküsü olsun veya olmasın 

faydalıdır. Salp�ngo-ooforektom� aynı zamanda azalmış hormon maruz�yet� sebeb�yle 50 yaş altındak� kadınlarda meme 

kanser� r�sk�n� %50 oranında azaltmaktadır [78, 79]. R�sk�n azalma oranı aynı zamanda BRCA patojen�k varyantına bağlıdır. 

BRCA2 patojen�k varyant taşıyıcılarının salp�ngo-ooforektom�den daha fazla yararlandığı bel�rt�lmekted�r [80]. R�sk azaltıcı 

salp�ngo-ooforektom�, k�ş�n�n artık çocuk doğurmak �steğ� ortadan kalktıktan sonra, 40 yaşında ya da a�lede en erken over 

kanser� görülme yaşından 5 yıl önce yapılması öner�lmekted�r [81]. Cerrah� prosedürler�n yanında, profilakt�k mastektom� 

terc�h etmeyen kadınlar �ç�n, tamoks�fen ya da raloks�fen g�b� k�myasal profilaks� sağlayan ajanlar da kullanılmaktadır. BRCA 

patojen�k varyant taşıyıcıları �ç�n tamoks�fen kullanımının, meme kanser� r�sk�n� %50 oranında azalttığına da�r çalışmalar 

bulunmaktadır [82].

Tubal l�gasyonun genel popülasyonda over kanser�n� %34 oranında azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur [83]. 

BRCA1/2 patojen�k varyantı taşıyanlarda da potans�yel r�sk� azaltıcı etk�s� olab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [84]. Oral kontrasept�f 

kullanımının over kanser� r�sk�n� %14 oranında düşürdüğü, uzun sürel� kullanımda bu oranın %38’e kadar çıktığı 

b�ld�r�lm�şt�r [85].

Genet�k Danışma

BRCA1 ve BRCA2 �l�şk�l� hered�ter meme ve over kanser� sendromu (HBOC) otozomal dom�nant geç�şl�d�r. Vakaların 

çoğunda patojen�k varyant anne veya babadan geçm�şt�r. Ancak anne veya baba eks�k penetrans, c�ns�yet, yaş, profilakt�k 

özell�ğ� olan operasyon geç�rme ve erken g�b� nedenlerle patojen�k varyant bulundurduğu halde etk�lenmem�ş olab�l�r. 

BRCA1 veya BRCA2 patojen�k varyantı tesp�t ed�ld�ğ�nde hem annede hemde babada patojen�k varyant araştırılır. Genell�kle 

öykü olan a�le tarafı �lk araştırılmaya başlanır. Nad�ren (<%5) vakada HBOC yen� patojen�k varyantla oluşur [86]. Otozomal 

dom�nant kalıtımlı bütün hastalıklarda olduğu g�b� sonrak� kuşağa geçme r�sk� %50’d�r. Ancak penetrans eks�kl�ğ� (BRCA1 

poz�t�fl�ğ� olan b�r kadında hayat boyu meme kanser�ne yakalanma r�sk� %85, over kanser�ne yakalanma r�sk� �se %40-60 

c�varındadır. BRCA2 de penetrans daha düşüktür), yaş, c�ns�yet g�b� nedenlerle HBOC sendromu ortaya çıkma oranı daha 

düşüktür. A�le taramasında nad�r �st�snalar dışında18 yaşından küçük b�reylere moleküler genet�k test yapılması öner�lmez.

11. Mult�ple Endokr�n Neoplaz�

İlk kez 1903 yılında Erdhe�m akromegal� tanısı olan b�r hastada üç adet parat�ro�d bez�nde büyüme tanımlamasından 

beş yıl sonra Underdahl ve ark. h�pofizer, parat�ro�d ve pankreat�k adacık hücre tümörlü sek�z olgu b�ld�rd�ler. 1954'te 

Wermer bu sendromun dom�nant geç�ş gösterd�ğ�n� bel�rlem�şt�r. Prevelensının 1:10,000 �la 1: 100,000 arasında olduğu 

tahm�n ede�lmekted�r. MEN-1 y�rm�n�n üzer�nde farklı endokr�n ve nöroendokr�n tümörün komb�nasyonundan oluşab�l�r 

[87-90]. Genel prat�kte MEN-1 parat�ro�d adenomu, enteropankreat�k endokr�n tümör ve h�pofiz tümöründen �k�s�n�n 

olması olarak tanımlanır. 

Fam�lyal MEN-1, en az b�r MEN-1 vakası ve en az b�r b�r�nc� derecede akrabada bu üç tümörden b�r�n�n olması olarak 

tanımlanır. MEN1 sendromu 20’ den fazla endokr�n ve non-endokr�n tümörler�n komb�nasyonu olarak karşımıza 

çıkab�lmekted�r. Endokr�n tümörler salgıladıkları hormonların yol açtığı kl�n�k bulgularla veya tümörün kend�s�n�n 

büyümes�yle kend�ler�n� göster�rler.

Paratro�d Tümörler�

H�perparat�ro�d� MEN-1’�n en sık görülen komponent�d�r (%95). Ancak pr�mer h�perparat�ro�d�l� hastaların sadece 

%1-3’ünde MEN-1 görülür [91]. H�perparat�ro�d� yaklaşık 20-25 yaş arasında başlar. MEN-1 a�leler�n�n üyeler�nde 

Delesyon /dupl�kasyon anal�z�GEN

BRCA1

BRCA2

BRCA1/BRCA2 �l�şk�l� HBOC sendromuna yol açma oranları

% 66

% 34

D�z� anal�z�

% >80

%>80 

% ~10

% ~10

Tablo 8. BRCA Patojen�k Varyant Oranları
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Tanı

• 50 yaşından önce başlayan meme kanser öyküsü

• Over kanser�

• Tek b�r memede veya �k� memede mult�pl pr�mer mal�n tümör

• Erkekte meme kanser�

• Tr�pl- negat�f (estrojen reseptörür-negat�f, progesteron reseptörü-negat�f, ve HER2/neu (human ep�dermal growth 

factor receptor 2)-negat�f) meme kanser� 

• Pancreat�k kanser ve/veya prostat kanser� �le b�rl�kte görülen meme kanser� 

• İk� veya daha fazla akrabada 50 yaşın altında meme kanser� öyküsü

• Üç veya daha fazla akrabada herhang�b�r yaşta meme kanser� öyküsü

• BRCA1 veya BRCA2 da a�lede patojen�k varyant öyküsü

Yukarıda sayılan özell�kler tesp�t ed�ld�p�nde Hered�ter meme ve over kanser� sendromundan şüphelen�l�r ve BRCA1 

veya BRCA2 gen�nde germl�ne patojen�k varyant tesp�t ed�ld�ğ�nde tanı konulur. Moleküler genet�k test 50 yaşında meme 

kanser� veya over kanser� olan k�ş�ye yapılmalıdır. Eğer bu mümkün değ�lse kanser öyküsü olan d�ğer b�reylerden bakılması 

planlanmalıdır. Bu durumda a�lede BRCA1 veya BRCA2 patojen�k varyant �ht�mal�n�n dışlanamayacağı unutulmamalıdır.

BRCA1 ve BRCA2 genler�n� ve DNA d�z� anal�z� ve delesyon/dupl�kasyon anal�z�n� �çeren mult�gen�k panel en uygun 

seçenekt�r. Patojen�k varyant tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde bu varyantın anal�z� tüm a�lede taranmalıdır. Burada, eğer etk�lenm�ş 

b�rey�n hem anne hem de baba tarafında HBOC karakter�st�ğ�ne uyan b�r öykü varsa mult�gen�k panel her �k� tarafta ayrı 

ayrı olarak planlanması daha uygundur. Patojen�k varyant tesp�t ed�lme oranları aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r [66-69] 

(Tablo 8)

Yaklaşım

Genet�k test� poz�t�f saptanan k�ş�lere olası kanser r�sk�ne karşı r�sk azaltıcı öner�ler ve erken tanı yöntemler� sunulur. 

Bunlar kl�n�k ve radyoloj�k tak�p, cerrah� ve farmakoloj�k profilaks� şekl�nde olab�l�r. Bu konuda en yaygın görüş, meme 

kanser� �ç�n yüksek r�ske sah�p k�ş�lere yönel�k taramaların 25-35 yaş dönem�nde başlatılmasıdır [70]. Taramaların �y� 

yönet�lmes�ne rağmen, �k� tarama arasında mal�gn�te gel�şeb�leceğ� de göz önünde bulundurulmalıdır [71]. BRCA1/2 

patojen�k varyantı taşıyan b�reyler �ç�n 18 yaşından başlayarak aylık olarak kend� kend�ne meme muayenes�, 25 yaşından 

�t�baren de 6 ayda b�r �lg�l� uzmanlarca meme muayenes� öner�lmekted�r [72]. Ayrıca yıllık mammografi ve manyet�k rezonans 

(MR) �le tak�b�n 25-30 yaşında başlaması ya da a�lede görülen en erken kanser tanı yaşına göre düzenlenmes� 

bel�rt�lmekted�r. Altı ayda b�r meme ultrasonografis�n�n yapılab�leceğ� bel�rt�lmekle b�rl�kte, MR görüntülemen�n mamografi 

ve ultrasonografin�n b�rl�kte yapılmasından daha faydalı olduğu b�ld�r�lm�şt�r [73, 74]. MR görüntüleme spes�fites� değ�şken 

ve mal�yet� fazla olmasına rağmen yüksek r�skl� kadınlarda kanser� daha erken teşh�s edeb�lmekted�r [75]. Ayrıca, halen 

radyasyona bağlı meme kanser� r�sk� �se tartışmalıdır. Tanısal röntgen taramalarının, özell�kle 30 yaş önces�nde, BRCA1/2 

taşıyıcıları �ç�n r�sk� artırab�leceğ� yönünde görüşler mevcuttur. Bu nedenle MR görüntüleme g�b� non-�yon�ze radyasyon 

tekn�kler� tarama �ç�n terc�h ed�lmekted�r. 

BRCA1/2 patojen�k varyantı taşıyan erkekler �ç�n �se; aylık kend� kend�ne meme muayenes� ve 6 ayda b�r uzman meme 

muayenes� öner�lmekted�r. Mamografi çek�lmes� ve j�nekomast�s� veya parenk�mal/glandula meme dans�tes� yoğun olan 

erkekler �ç�n ayrıca yıllık mamografi kontrolü öner�lmekted�r. Prostat kanser� olan hasta �ç�n toplum tarama kuralları geçerl� 

kabul ed�lmel�, melanom taraması �ç�n tüm vücut der� muayenes� ve pankreas kanser� taraması �ç�n araştırma protokoller� 

göz önüne alınmalıdır [76]. 

BRCA1/2 patojen�k varyantı taşıyan ya da hered�ter meme kanser� öyküsüne sah�p yüksek r�skl� kadınlar �ç�n r�sk� en 

çok azaltan (%90) yöntem b�lateral mastektom�d�r [77]. R�sk azaltıcı salp�ngo-ooforektom� de j�nekoloj�k kanserler (over, 

fallop tüpler�) açısından BRCA1/2 patojen�k varyantı taşıyan kadınlar �ç�n, meme kanser� öyküsü olsun veya olmasın 

faydalıdır. Salp�ngo-ooforektom� aynı zamanda azalmış hormon maruz�yet� sebeb�yle 50 yaş altındak� kadınlarda meme 

kanser� r�sk�n� %50 oranında azaltmaktadır [78, 79]. R�sk�n azalma oranı aynı zamanda BRCA patojen�k varyantına bağlıdır. 

BRCA2 patojen�k varyant taşıyıcılarının salp�ngo-ooforektom�den daha fazla yararlandığı bel�rt�lmekted�r [80]. R�sk azaltıcı 

salp�ngo-ooforektom�, k�ş�n�n artık çocuk doğurmak �steğ� ortadan kalktıktan sonra, 40 yaşında ya da a�lede en erken over 

kanser� görülme yaşından 5 yıl önce yapılması öner�lmekted�r [81]. Cerrah� prosedürler�n yanında, profilakt�k mastektom� 

terc�h etmeyen kadınlar �ç�n, tamoks�fen ya da raloks�fen g�b� k�myasal profilaks� sağlayan ajanlar da kullanılmaktadır. BRCA 

patojen�k varyant taşıyıcıları �ç�n tamoks�fen kullanımının, meme kanser� r�sk�n� %50 oranında azalttığına da�r çalışmalar 

bulunmaktadır [82].

Tubal l�gasyonun genel popülasyonda over kanser�n� %34 oranında azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur [83]. 

BRCA1/2 patojen�k varyantı taşıyanlarda da potans�yel r�sk� azaltıcı etk�s� olab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r [84]. Oral kontrasept�f 

kullanımının over kanser� r�sk�n� %14 oranında düşürdüğü, uzun sürel� kullanımda bu oranın %38’e kadar çıktığı 

b�ld�r�lm�şt�r [85].

Genet�k Danışma

BRCA1 ve BRCA2 �l�şk�l� hered�ter meme ve over kanser� sendromu (HBOC) otozomal dom�nant geç�şl�d�r. Vakaların 

çoğunda patojen�k varyant anne veya babadan geçm�şt�r. Ancak anne veya baba eks�k penetrans, c�ns�yet, yaş, profilakt�k 

özell�ğ� olan operasyon geç�rme ve erken g�b� nedenlerle patojen�k varyant bulundurduğu halde etk�lenmem�ş olab�l�r. 

BRCA1 veya BRCA2 patojen�k varyantı tesp�t ed�ld�ğ�nde hem annede hemde babada patojen�k varyant araştırılır. Genell�kle 

öykü olan a�le tarafı �lk araştırılmaya başlanır. Nad�ren (<%5) vakada HBOC yen� patojen�k varyantla oluşur [86]. Otozomal 

dom�nant kalıtımlı bütün hastalıklarda olduğu g�b� sonrak� kuşağa geçme r�sk� %50’d�r. Ancak penetrans eks�kl�ğ� (BRCA1 

poz�t�fl�ğ� olan b�r kadında hayat boyu meme kanser�ne yakalanma r�sk� %85, over kanser�ne yakalanma r�sk� �se %40-60 

c�varındadır. BRCA2 de penetrans daha düşüktür), yaş, c�ns�yet g�b� nedenlerle HBOC sendromu ortaya çıkma oranı daha 

düşüktür. A�le taramasında nad�r �st�snalar dışında18 yaşından küçük b�reylere moleküler genet�k test yapılması öner�lmez.

11. Mult�ple Endokr�n Neoplaz�

İlk kez 1903 yılında Erdhe�m akromegal� tanısı olan b�r hastada üç adet parat�ro�d bez�nde büyüme tanımlamasından 

beş yıl sonra Underdahl ve ark. h�pofizer, parat�ro�d ve pankreat�k adacık hücre tümörlü sek�z olgu b�ld�rd�ler. 1954'te 

Wermer bu sendromun dom�nant geç�ş gösterd�ğ�n� bel�rlem�şt�r. Prevelensının 1:10,000 �la 1: 100,000 arasında olduğu 

tahm�n ede�lmekted�r. MEN-1 y�rm�n�n üzer�nde farklı endokr�n ve nöroendokr�n tümörün komb�nasyonundan oluşab�l�r 

[87-90]. Genel prat�kte MEN-1 parat�ro�d adenomu, enteropankreat�k endokr�n tümör ve h�pofiz tümöründen �k�s�n�n 

olması olarak tanımlanır. 

Fam�lyal MEN-1, en az b�r MEN-1 vakası ve en az b�r b�r�nc� derecede akrabada bu üç tümörden b�r�n�n olması olarak 

tanımlanır. MEN1 sendromu 20’ den fazla endokr�n ve non-endokr�n tümörler�n komb�nasyonu olarak karşımıza 

çıkab�lmekted�r. Endokr�n tümörler salgıladıkları hormonların yol açtığı kl�n�k bulgularla veya tümörün kend�s�n�n 

büyümes�yle kend�ler�n� göster�rler.

Paratro�d Tümörler�

H�perparat�ro�d� MEN-1’�n en sık görülen komponent�d�r (%95). Ancak pr�mer h�perparat�ro�d�l� hastaların sadece 

%1-3’ünde MEN-1 görülür [91]. H�perparat�ro�d� yaklaşık 20-25 yaş arasında başlar. MEN-1 a�leler�n�n üyeler�nde 

Delesyon /dupl�kasyon anal�z�GEN

BRCA1

BRCA2

BRCA1/BRCA2 �l�şk�l� HBOC sendromuna yol açma oranları

% 66

% 34

D�z� anal�z�

% >80

%>80 

% ~10

% ~10

Tablo 8. BRCA Patojen�k Varyant Oranları
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h�perparat�ro�d� en erken sek�z yaşında görülmüştür ve MEN-1 taşıyıcılarının yaklaşık %95’� h�perkalsem�kt�r [92]. MEN-1’ 

dek� h�perparat�ro�d� genell�kle asemptomat�kt�r ancak ortalama 5o yaştan sonra h�perkalsem� neden�yle ürol�t�yaz�s, kem�k 

anormall�kler�, güçsüzlük, anoreks�, deh�dratasyon, h�pertans�yon, EKG de QT �nterval�n�n kısalması ve mental durumda 

değ�ş�kl�k görüleb�l�r. En sık görülen h�stoloj�k lezyon parat�ro�d h�perplaz�s�d�r. MEN-1’e bağlı h�perparat�ro�de seç�lecek 

tedav� cerrah�d�r. 

P�tu�ter Tümörler

Anter�or h�pofiz tümörler� MEN-1’l� vakaların 1/3’ünde görülür. Prolakt�noma en sık görülen h�pofiz tümörüdür ve 

genell�kle büyüktür [90]. Kadınlarda ol�gomenore/amenore ve galaktore �le kend�n� kend�n� göster�r. Erkeklerde �se seksüel 

d�sfonks�yon yapab�l�r. Dopam�n agon�stler� (kabergol�n, bromokr�pt�n, pergol�d) tedav�de terc�h ed�l�r. Dopam�n agon�st 

ler�n� tolere edemeyen hastalarda transsfeno�dal cerrah� ve radyoterap� komb�nasyonu terc�h ed�leb�l�rMEN-1’de 2. sıklıkta 

görülen h�pofiz tümörü �se büyüme hormonu veya büyüme hormonu salgılatıcı hormon üreten tümörlerd�r. 

Adrenal Tümörler

MEN-1’l� vakaların yaklaşık %40’ında b�r veya her �k� adrenal glandda gen�şleme görüleb�l�r. Genell�kle adrenal 

korteks tutulumu nonfonks�yoneld�r. Nad�ren pr�mer h�perkort�zol�zm, h�peral dosteron�zm veya adrenal kort�kal kanserler 

görüleb�l�r. Feokromos�toma %<1 hastada görülür.

Enteropankreat�k Nöroendokr�n Hücreler�n Tümörler�

MEN-1’�n �k�nc� sıklıkla görülen bel�rt�s�d�r ve hastaların yaklaşık %60’ında görülür. Pankreat�k adacık tümörler� kro-

mogran�n A, kromogran�n B, pankreat�k pol�pept�t, gastr�n, glukagon, �nsül�n, pro�nsül�n, somatostat�n, seraton�n salgıla-

yab�l�r. Bu tümörler genell�kle mult�sentr�kt�r. M�kroadenom, makroadenom, �nvaz�v ve metastat�k kars�nom şekl�nde olab�l�r. 

Adacık hücre h�perplaz�s� �se nad�rd�r [93]. Lezyonlar pankreasın herhang� b�r yer�nde ya da duedonal submukozada olab�l�r. 

Pr�mer ya da metastat�k lezyonun göster�lmes�nde b�lg�sayarlı tomografi, manyet�k rezonans görüntüleme g�b� konvans�yo-

nel yöntemler yanı sıra somatostat�n reseptör s�nt�grafis� (SRS) ve endoskop�k ultrasonografi (EUS) g�b� yöntemler de gerekl� 

olab�l�r. Konvans�yonel görüntüleme yöntemler� herhang� b�r anormall�k göstermed�ğ� zaman somatostat�n reseptör s�nt�g-

rafis� ve endoskop�k ultrasonografi, pankreas ya da duodenuma yerleşm�ş pr�mer tümörü hastaların %64’ünde gösterm�şt�r 

[94]. Gastr�nomaların %90’ında somatostat�n t�p 2 (sst2) reseptör varlığı göster�lm�şt�r. SRS’n�n duyarlılığı %71-75 ve 

özgünlüğü �se %82 olarak b�ld�r�lm�şt�r [95]. Gastr�noma MEN-1’l� hastaların yaklaşık %40’ında görülür [5] ve MEN-1’dek� 

semptom ve bulguların en yaygın neden�d�r. Gastr�noma olgularında MEN-1 görülme sıklığı �se %22’d�r [96]. Sporad�k 

gastr�noma olgularına göre MEN-1’dek� gastr�nomalar genell�kle mal�gnd�r ve tanıdan önce yaklaşık yarısı metastaz 

yapmıştır. Semptomlar genell�kle mal�gn�te veya m�deden aşırı as�t sekresyonu neden�yle olur. Sporad�k gastr�nomada 

cerrah� tedav� uygulanab�l�r. Ancak MEN-1’dek� gastr�nomanın genel özell�ğ� küçük tümörler�n mult�pl olması ve lokal 

metastazların sıklığı neden�yle kürat�f rezeks�yon oranı düşüktür. H�stam�n reseptör antagon�stler�n�n ve proton pompa 

�nh�b�törler�n�n gel�şmes�yle farmakoloj�k gastrektom� yapılması mümkündür [97]. Somatostat�n analogu olan oktreot�d 

hem gastr�n hem de gastr�k as�t sekresyonunu �nh�be ederek gastr�noma tedav�s�nde kullanılab�l�r [12]. MEN-1 sıklıkla aynı 

anda h�perparat�ro�d� ve Zoll�nger Ell�son sendromuna neden olur. H�perkalsem� gastr�nomadan gastr�n salınımını artırır. 

Başarılı parat�ro�dektom� kan kals�yumunu düşürür ve gastr�n salınımı azaltır. Bu da sporad�k olgular �le MEN1’dek� 

gastr�nomalar arasındak� öneml� faklılıklardandır. Sporad�k olgularda kl�n�k sey�r daha �y� olmakla b�rl�kte, olguların %25’� 

agres�f seyretmekted�r. Ger�ye kalan %75 olguda 10 yıl yaşama olasılığı �se %95’d�r [98]. MEN-1’dek� gastr�nomaların 

hayatta kalım süreler� sporad�k olgular �le benzerd�r ve burada da büyük ölçüde bel�rley�c� karac�ğer metastazının 

bulunmasıdır. İnsül�noma 2. sıklıkta görülen pankreas adacık hücre tümörüdür ve hastaların yaklaşık %10’unda görülür 

[100]. Glukopen�k semptomlar, açlık h�pogl�sem�s�, yüksek �nsül�n, C pept�t veya pro�nsül�n düzey�yle karakter�zed�r. Cerrah� 

terc�h ed�len tedav�d�r. 

Kars�no�d Tümörler

MEN-1’de t�m�k ve bronş�al kars�no�dler görüleb�l�r. Hormon salgılamazlar ve genell�kle 50 yaş c�varında k�tle 

ş�kayet�yle kend�n� göster�rler. B�lg�sayarlı tomografi, magnet�k rezonans g�b� görüntüleme tekn�kler� kars�no�dler�n erken 

tanısı �ç�n öner�lmekted�r 

Non-Endokr�n Tümörler 

Bunlar fas�yal anj�ofibromlar, kollajenomlar, l�pomlar, memenj�omlar, epend�momlar ve le�yomyomlardır. C�lt ve 

v�sseral l�pomalar MEN-1’l� hastaların 1/3’ünde görülür. Genell�kle enkapsüle (nodüler) ve mult�sentr�kt�r. Kozmet�k 

problem oluştururlar. Çıkarıldıktan sonra rekürrens görülmez. Mult�pl fas�al anj�ol�pomalarda MEN-1’l� hastaların %40-

80’�nde görülmekted�r.

MEN-1’l� olgular kadar yakınlarına da kl�n�k ve b�yok�myasal tak�p gerekl�d�r. MEN-1 �l�şk�l� endokr�nopat�ler�n ortaya 

çıkarılması, özell�kle de prognozda bel�rley�c� olab�len pankreot�koduodenal endokr�n tümörler�n erken tesp�t� ve erken 

tedav� ed�leb�lmes� �ç�n bu çok öneml�d�r.

MEN1 sendromu tanısı, MEN1 gen�gen�nde heteroz�got patojen�k varyantın göster�lmes�yle tey�d ed�l�r. Tek gen� 

hedefleyen DNA d�z� anal�z� yöntem� terc�h ed�l�r. D�z� anal�z� normal çıkan hastalara delesyon/dupl�kasyon anal�z� 

yapılmalıdır. A�lesel vakaların %80-%90 oranındak� kısmında patojen�k varyant tesp�t ed�l�rken a�le öyküsü olmayan �zole 

vakalarda bu oran %65’t�r. MEN1 sendromu otozomal dom�nant kalıtılır ve bu nedenle sonrak� kuşaklara geçme r�sk� 

%50’d�r. Penetransı 20 yaşında %50 �ken 40 yaşında bu oran %95’e kadar çıkmaktadır. Yaklaşık olarak vakaların %10 

kısmında hastalık yen� patojen�k varyantla oluşur.

12. Mult�ple Endokr�n Neoplaz� TİP 2

Mult�ple endokr�n neoplaz� t�p2, medüller t�ro�d kanser�, feokromas�tona ve parat�ro�d adenome veya 

h�perplaz�s�nden oluşmaktadır. Mult�ple Endokr�n Neoplaz� T�p 2’n�n (MEN2) ve medüller t�ro�d kanser� (MTC) tüm a�lesel 

formları otozomal dom�nant geç�ş göster�r. MTC, MEN2A olgularının hemen hemen tümünde gözlenmekte ve günümüzde 

MEN2A’nın b�r varyantı olarak değerlend�r�lmekted�r. RET onkogen� patojen�k varyantları MEN2A’da %95, MTC’de %88 

oranında saptanır.

MEN2A nın parçası olan MTC sporad�k olana göre erken yaşta görülür ve mult�fokal veya b�lateral olab�l�r. Boyunda 

ağrı, palpabl k�tle ve/veya h�perkals�tonem�ye sekonder �shal olarak kend�n� götsereb�l�r. MEN2A nın parçası olan 

feokromas�toma adrenal kaynaklı ve sıklıkla b�laterald�r.

 Medüller t�ro�d kanser� Feokromas�toma  Paratr�od hastalığı

MEN 2A %95 %50 %20-%30

FMTC %100 %0 %0

MEN 2B %100 %50 Nad�r 

MEN 2A

MEN 2A sub t�p� vakaların yaklaşık 70%-80% kısmıdır. Patojen�k varyant göster�len hastaların %95 c�varındak� 

kısmında MTC gel�şmekted�r. Feokromas�toma %50 oranında görülürken, h�perparat�ro�d�sm %20-%30 oranında 

görülmekted�r [102]. MTC genell�kle �lk ortaya çıkan kl�n�k man�festasyondur. Sıklıkla 35 yaş önces�nde tesp�t ed�l�r ve 

genell�kle serv�kal lenf nodlarına metastaz yapmış halded�r. Plazma kals�ton�n sev�yes� >10 ng/mL olduğunda �shal gel�ş�r.

Feokromas�toma MTC �le eş zamanlı veya sonrasında ortaya çıkab�l�r ancak vakaların %13-%27 kısmında �lk olarak 

ortaya çıkar [103]. MEN2A nın b�r parçası olan feokromas�toma daha erken yaşta ortaya çıkmaktadır ve b�lateral olma 

eğ�l�m�nded�r. Vakaların %4 kısmında mal�gn transformasyon gözlen�r [104].

Tablo 9. Mult�ple endokr�n neoplaz�lerde mal�gnens� oranları
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h�perparat�ro�d� en erken sek�z yaşında görülmüştür ve MEN-1 taşıyıcılarının yaklaşık %95’� h�perkalsem�kt�r [92]. MEN-1’ 

dek� h�perparat�ro�d� genell�kle asemptomat�kt�r ancak ortalama 5o yaştan sonra h�perkalsem� neden�yle ürol�t�yaz�s, kem�k 

anormall�kler�, güçsüzlük, anoreks�, deh�dratasyon, h�pertans�yon, EKG de QT �nterval�n�n kısalması ve mental durumda 

değ�ş�kl�k görüleb�l�r. En sık görülen h�stoloj�k lezyon parat�ro�d h�perplaz�s�d�r. MEN-1’e bağlı h�perparat�ro�de seç�lecek 

tedav� cerrah�d�r. 

P�tu�ter Tümörler

Anter�or h�pofiz tümörler� MEN-1’l� vakaların 1/3’ünde görülür. Prolakt�noma en sık görülen h�pofiz tümörüdür ve 

genell�kle büyüktür [90]. Kadınlarda ol�gomenore/amenore ve galaktore �le kend�n� kend�n� göster�r. Erkeklerde �se seksüel 

d�sfonks�yon yapab�l�r. Dopam�n agon�stler� (kabergol�n, bromokr�pt�n, pergol�d) tedav�de terc�h ed�l�r. Dopam�n agon�st 

ler�n� tolere edemeyen hastalarda transsfeno�dal cerrah� ve radyoterap� komb�nasyonu terc�h ed�leb�l�rMEN-1’de 2. sıklıkta 

görülen h�pofiz tümörü �se büyüme hormonu veya büyüme hormonu salgılatıcı hormon üreten tümörlerd�r. 

Adrenal Tümörler

MEN-1’l� vakaların yaklaşık %40’ında b�r veya her �k� adrenal glandda gen�şleme görüleb�l�r. Genell�kle adrenal 

korteks tutulumu nonfonks�yoneld�r. Nad�ren pr�mer h�perkort�zol�zm, h�peral dosteron�zm veya adrenal kort�kal kanserler 

görüleb�l�r. Feokromos�toma %<1 hastada görülür.

Enteropankreat�k Nöroendokr�n Hücreler�n Tümörler�

MEN-1’�n �k�nc� sıklıkla görülen bel�rt�s�d�r ve hastaların yaklaşık %60’ında görülür. Pankreat�k adacık tümörler� kro-

mogran�n A, kromogran�n B, pankreat�k pol�pept�t, gastr�n, glukagon, �nsül�n, pro�nsül�n, somatostat�n, seraton�n salgıla-

yab�l�r. Bu tümörler genell�kle mult�sentr�kt�r. M�kroadenom, makroadenom, �nvaz�v ve metastat�k kars�nom şekl�nde olab�l�r. 

Adacık hücre h�perplaz�s� �se nad�rd�r [93]. Lezyonlar pankreasın herhang� b�r yer�nde ya da duedonal submukozada olab�l�r. 

Pr�mer ya da metastat�k lezyonun göster�lmes�nde b�lg�sayarlı tomografi, manyet�k rezonans görüntüleme g�b� konvans�yo-

nel yöntemler yanı sıra somatostat�n reseptör s�nt�grafis� (SRS) ve endoskop�k ultrasonografi (EUS) g�b� yöntemler de gerekl� 

olab�l�r. Konvans�yonel görüntüleme yöntemler� herhang� b�r anormall�k göstermed�ğ� zaman somatostat�n reseptör s�nt�g-

rafis� ve endoskop�k ultrasonografi, pankreas ya da duodenuma yerleşm�ş pr�mer tümörü hastaların %64’ünde gösterm�şt�r 

[94]. Gastr�nomaların %90’ında somatostat�n t�p 2 (sst2) reseptör varlığı göster�lm�şt�r. SRS’n�n duyarlılığı %71-75 ve 

özgünlüğü �se %82 olarak b�ld�r�lm�şt�r [95]. Gastr�noma MEN-1’l� hastaların yaklaşık %40’ında görülür [5] ve MEN-1’dek� 

semptom ve bulguların en yaygın neden�d�r. Gastr�noma olgularında MEN-1 görülme sıklığı �se %22’d�r [96]. Sporad�k 

gastr�noma olgularına göre MEN-1’dek� gastr�nomalar genell�kle mal�gnd�r ve tanıdan önce yaklaşık yarısı metastaz 

yapmıştır. Semptomlar genell�kle mal�gn�te veya m�deden aşırı as�t sekresyonu neden�yle olur. Sporad�k gastr�nomada 

cerrah� tedav� uygulanab�l�r. Ancak MEN-1’dek� gastr�nomanın genel özell�ğ� küçük tümörler�n mult�pl olması ve lokal 

metastazların sıklığı neden�yle kürat�f rezeks�yon oranı düşüktür. H�stam�n reseptör antagon�stler�n�n ve proton pompa 

�nh�b�törler�n�n gel�şmes�yle farmakoloj�k gastrektom� yapılması mümkündür [97]. Somatostat�n analogu olan oktreot�d 

hem gastr�n hem de gastr�k as�t sekresyonunu �nh�be ederek gastr�noma tedav�s�nde kullanılab�l�r [12]. MEN-1 sıklıkla aynı 

anda h�perparat�ro�d� ve Zoll�nger Ell�son sendromuna neden olur. H�perkalsem� gastr�nomadan gastr�n salınımını artırır. 

Başarılı parat�ro�dektom� kan kals�yumunu düşürür ve gastr�n salınımı azaltır. Bu da sporad�k olgular �le MEN1’dek� 

gastr�nomalar arasındak� öneml� faklılıklardandır. Sporad�k olgularda kl�n�k sey�r daha �y� olmakla b�rl�kte, olguların %25’� 

agres�f seyretmekted�r. Ger�ye kalan %75 olguda 10 yıl yaşama olasılığı �se %95’d�r [98]. MEN-1’dek� gastr�nomaların 

hayatta kalım süreler� sporad�k olgular �le benzerd�r ve burada da büyük ölçüde bel�rley�c� karac�ğer metastazının 

bulunmasıdır. İnsül�noma 2. sıklıkta görülen pankreas adacık hücre tümörüdür ve hastaların yaklaşık %10’unda görülür 

[100]. Glukopen�k semptomlar, açlık h�pogl�sem�s�, yüksek �nsül�n, C pept�t veya pro�nsül�n düzey�yle karakter�zed�r. Cerrah� 

terc�h ed�len tedav�d�r. 

Kars�no�d Tümörler

MEN-1’de t�m�k ve bronş�al kars�no�dler görüleb�l�r. Hormon salgılamazlar ve genell�kle 50 yaş c�varında k�tle 

ş�kayet�yle kend�n� göster�rler. B�lg�sayarlı tomografi, magnet�k rezonans g�b� görüntüleme tekn�kler� kars�no�dler�n erken 

tanısı �ç�n öner�lmekted�r 

Non-Endokr�n Tümörler 

Bunlar fas�yal anj�ofibromlar, kollajenomlar, l�pomlar, memenj�omlar, epend�momlar ve le�yomyomlardır. C�lt ve 

v�sseral l�pomalar MEN-1’l� hastaların 1/3’ünde görülür. Genell�kle enkapsüle (nodüler) ve mult�sentr�kt�r. Kozmet�k 

problem oluştururlar. Çıkarıldıktan sonra rekürrens görülmez. Mult�pl fas�al anj�ol�pomalarda MEN-1’l� hastaların %40-

80’�nde görülmekted�r.

MEN-1’l� olgular kadar yakınlarına da kl�n�k ve b�yok�myasal tak�p gerekl�d�r. MEN-1 �l�şk�l� endokr�nopat�ler�n ortaya 

çıkarılması, özell�kle de prognozda bel�rley�c� olab�len pankreot�koduodenal endokr�n tümörler�n erken tesp�t� ve erken 

tedav� ed�leb�lmes� �ç�n bu çok öneml�d�r.

MEN1 sendromu tanısı, MEN1 gen�gen�nde heteroz�got patojen�k varyantın göster�lmes�yle tey�d ed�l�r. Tek gen� 

hedefleyen DNA d�z� anal�z� yöntem� terc�h ed�l�r. D�z� anal�z� normal çıkan hastalara delesyon/dupl�kasyon anal�z� 

yapılmalıdır. A�lesel vakaların %80-%90 oranındak� kısmında patojen�k varyant tesp�t ed�l�rken a�le öyküsü olmayan �zole 

vakalarda bu oran %65’t�r. MEN1 sendromu otozomal dom�nant kalıtılır ve bu nedenle sonrak� kuşaklara geçme r�sk� 

%50’d�r. Penetransı 20 yaşında %50 �ken 40 yaşında bu oran %95’e kadar çıkmaktadır. Yaklaşık olarak vakaların %10 

kısmında hastalık yen� patojen�k varyantla oluşur.

12. Mult�ple Endokr�n Neoplaz� TİP 2

Mult�ple endokr�n neoplaz� t�p2, medüller t�ro�d kanser�, feokromas�tona ve parat�ro�d adenome veya 

h�perplaz�s�nden oluşmaktadır. Mult�ple Endokr�n Neoplaz� T�p 2’n�n (MEN2) ve medüller t�ro�d kanser� (MTC) tüm a�lesel 

formları otozomal dom�nant geç�ş göster�r. MTC, MEN2A olgularının hemen hemen tümünde gözlenmekte ve günümüzde 

MEN2A’nın b�r varyantı olarak değerlend�r�lmekted�r. RET onkogen� patojen�k varyantları MEN2A’da %95, MTC’de %88 

oranında saptanır.

MEN2A nın parçası olan MTC sporad�k olana göre erken yaşta görülür ve mult�fokal veya b�lateral olab�l�r. Boyunda 

ağrı, palpabl k�tle ve/veya h�perkals�tonem�ye sekonder �shal olarak kend�n� götsereb�l�r. MEN2A nın parçası olan 

feokromas�toma adrenal kaynaklı ve sıklıkla b�laterald�r.

 Medüller t�ro�d kanser� Feokromas�toma  Paratr�od hastalığı

MEN 2A %95 %50 %20-%30

FMTC %100 %0 %0

MEN 2B %100 %50 Nad�r 

MEN 2A

MEN 2A sub t�p� vakaların yaklaşık 70%-80% kısmıdır. Patojen�k varyant göster�len hastaların %95 c�varındak� 

kısmında MTC gel�şmekted�r. Feokromas�toma %50 oranında görülürken, h�perparat�ro�d�sm %20-%30 oranında 

görülmekted�r [102]. MTC genell�kle �lk ortaya çıkan kl�n�k man�festasyondur. Sıklıkla 35 yaş önces�nde tesp�t ed�l�r ve 

genell�kle serv�kal lenf nodlarına metastaz yapmış halded�r. Plazma kals�ton�n sev�yes� >10 ng/mL olduğunda �shal gel�ş�r.

Feokromas�toma MTC �le eş zamanlı veya sonrasında ortaya çıkab�l�r ancak vakaların %13-%27 kısmında �lk olarak 

ortaya çıkar [103]. MEN2A nın b�r parçası olan feokromas�toma daha erken yaşta ortaya çıkmaktadır ve b�lateral olma 

eğ�l�m�nded�r. Vakaların %4 kısmında mal�gn transformasyon gözlen�r [104].

Tablo 9. Mult�ple endokr�n neoplaz�lerde mal�gnens� oranları
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MEN 2A da h�perparatro�d�zm t�p�k olarak orta dereced�r ve tek adenom veya h�perplaz� şekl�nded�r. Çoğu zaman 

asemptomat�k h�perkalsem� gözlenmekle b�rl�kte h�perkals�ür� veya böbrek taşı gel�ş�m� eşl�k edeb�l�r. MTC n�n ortaya 

çıkmasından yıllar sonra başlar ve ortalama görülme yaşı 38’d�r. 

MEN 2A hastalarının küçük b�r kısmında pür�r�t�k l�ken kutanöz am�lo�doz gözlemleneb�l�r. Genell�kle sırt kısmının üst 

tarafında ortaya çıkar ve MTC gel�ş�m�nden önce gözlemlen�r [105].

13. A�lesel Meduller T�ro�d Kanser�

MEN2 vakalarının %10-%20 kısmını oluşturur. Başlama yaşı MEN2A’ da görülene göre görece daha geç olur ve 

penetransı daha düşüktür. Feokromas�toma veya h�perparatro�d�zm olup olmadığı y�ne de kontrol ed�lmel�d�r. Günümüzde 

MEN2A nın hafif b�r t�p� olarak kabul ed�l�r ve yaşla b�rl�kte feokromas�toma veya h�perparatro�d�zm gel�ş�p gel�şmeyeceğ� 

gözlemlen�r [106].

MEN 2B

Mult�pl endokr�n neoplaz� 2B sendromu (MEN 2B), MEN 2 vakalarının %5 kısmını uluşturup olup erken başlayan 

agres�f medüller t�ro�d kars�nomu (MTK), feokromos�toma, mult�pl mukozal neur�nomlar, �ntest�nal gangl�oneur�nomlar, 

marfano�d görünüm [%75] ve d�ğer �skelet bozukluklarıyla seyreder [107]. MEN 2B’n�n en bel�rg�n özell�ğ� olguların 

%100’ünde görülen mukozal nöromlardır. Genell�kle asemptomat�k olan bu ben�gn lezyonlar doğumda veya �lk b�rkaç yıl 

�ç�nde görülür. Mukozal nöromlar genell�kle t�ro�d ve adrenal neoplaz�lerden önce görüldüğünden �nternal mal�n�ten�n der� 

bulgusu olarak kabul ed�l�rler.

Hastalar h�pertans�yon, ep�zod�k terleme, d�yare, prur�t�k der� lezyonları, boyun k�tles�ne bağlı kompress�f 

semptomlar, h�perkalsem�ye bağlı konst�pasyon, pol�ur�, pol�d�ps�, bellek problemler�, depresyon, nefrol�t�yaz�s, glukoz 

�ntoleransı, gastroözofag�al reflü, artmış kals�ton�n ve prostagland�n sentez�ne bağlı d�yare ve feokromos�tomaya bağlı 

h�pertans�yon g�b� çok çeş�tl� kl�n�k semptomlar görülür. Feokromos�toma vakaların %50’s�nde vardır ve bunların yarısında 

mult�pl veya b�laterald�r. Tanısı konulmayan hastalarda h�pertans�f kr�z �le ölüme yol açab�l�r.

Vakaların %40 kısmında gastro�ntest�nal traktta d��üz gangl�yonöromatöz gözlen�r. Bu durum abdom�nal d�stans�yon, 

konst�pasyon, megakolon veya �shale �le kend�n� göstereb�l�r [108]. 

Tak�p

MTK neden�yle t�ro�dektom� operasyonu geç�ren hastalar rez�düel mal�gn doku �ht�mal�ne karşı yıllık olarak plazma 

kals�ton�n sev�yes� ölçümüyle tak�p ed�lmel�d�r. T�ro�dektom� sonrası h�potro�d� ve h�poparatro�d�zm tak�p ed�lmel�d�r.

Feokromas�toma tesp�t ed�lmeyen hastalara yıllık olarak b�yok�myasal tarama yapılmalı anormal Sonuç çıkarsa CT 

ve/veya MRI �le taranmalıdır. 

Kodon 918, kodon 833 patojen�k varyantı taşıyan veya “compound” heteroz�got (804/805, 804/806, 804/904 

kodonları) olan MEN2B hastalarında hayatın �lk yılında veya tanı aldığı anda profilakt�k total t�ro�dektom� yapılması 

öner�lmekted�r. Kalıtsal MTC sendromu tanısını yeter� kadar erken alan özell�kle kodon 609, 611, 618, 620, 630 veya 634 

patojen�k varyantı bulunanlarda; 5 yaşında ya da patojen�k varyant tanımlandığı anda profilakt�k total t�ro�dektom� seçeneğ� 

göz önünde bulundurulmalıdır. MTC letal�tes� daha düşük gözlend�ğ� �ç�n, kodon 768, 790, 791, 804 veya 891 patojen�k 

varyantı taşıyan b�reylerde yıllık US ve bazal kals�ton�n sev�yes� �le �zlem öner�lmekted�r.

Sporad�k MTC’ler�n yaklaşık %6’sında da RET patojen�k varyantları saptanmaktadır. Bu nedenle yen� tanı koyulan tüm 

sporad�k MTC olgularında da RET patojen�k varyantı araştırılması ve a�le r�sk� bel�rlenmes� �ç�n genet�k danışmanlığa 

yönlend�rme öner�lmekted�r. 11, 13 ve 16. ekzonlarındak� somat�k patojen�k varyantlar �se sporad�k MTC’den sorumlu 

tutulmaktadır.

Genet�k Danışma

10q11.2’de yerleş�k olan RET gen� 21 ekzonludur. Prote�n ürünü transmembran b�r reseptör t�roz�n k�nazdır. Böbrek ve 

enter�k s�n�r s�stem� gel�ş�m�ne yardım eder, hücre farklılaşması ve programlı hücre ölümünde rol oynar. (Kaynak?)

Özell�kle ekstraselüler doma�n� kodlayan 10, 11 ve 13. ekzonundak� patojen�k varyantları MEN2A ve a�lesel MTC, 14-16. 

ekzonlarındak� patojen�k varyantları �se MEN2B �le �l�şk�l�d�r. Kodon 918 patojen�k varyantları reseptörün t�roz�n k�naz 

akt�v�tes�n� arttırmakta ve kötü prognoz �le �l�şk�lend�r�lmekted�r. (Kaynak?)

Tüm MEN2 subt�pler� otozomal dom�nant geç�şl�d�r. MEN2A tanılı vakaların %95 kısmında anne veya babada da 

patojen�k varyant tesp�t ed�l�rken MEN2B de bu oran %50’d�r. Etk�lenm�ş k�ş�ler�n patojen�k varyantı çocuklarına aktarma 

r�sk� %50 olmasına karşın penetransı tam olmadığı �ç�n hastalık ortaya çıkma olasılığı bundan düşüktür. Bu hastalıkta henüz 

germl�ne moza�s�zm b�ld�r�lmem�şt�r. (Kaynak?)

14. L�-Fraumen� Sendromu

Bu sendrom, premenapozal meme kanser�, çocukluk çağı sarkomları, bey�n tümörü, lösem�, adrenokort�kal kars�nom 

ve akc�ğer kanser� �le karakter�zed�r. TP53 patojen�k varyantları �le aynı b�reyde çoklu tümör ya da a�lesel kanser 

kümelenmes� olab�l�r. Genell�kle a�ledek� �lk b�rey 45 yaş altında sarkoma tanısı alır. Otozomal dom�nant kalıtım özell�ğ� 

göster�r, 50 yaş altında %50 penetrans göster�r. Penetransı yüksek olmakla b�rl�kte, TP53 patojen�k varyantları, tüm meme 

kanser� olgularının %1’�nden daha azından sorumlu tutulmaktadır. LFS tanısı alanların en az %70’�nde TP53 gen�nde 

patojen�k varyant tesp�t ed�l�r. TP53 gen� LFS sendromuna yol açtığı b�l�nen tek gend�r. Aşağıdak� maddelerden b�r�s�n�n 

varlığı TP53 test� �ç�n end�kasyon oluşturur;

• A�lede TP53 patojen�k varyantı olan b�rey varlığı

• L�-Fraumen� kr�ter� olan komb�nasyonun varlığı

 a) 45 yaş altında sarkom (genell�kle Ew�ng) tanısı almış olmak

 b) En az b�r b�r�nc� derece yakın akrabanın 45 yaş altında kanser tanısı alması

 c) Buna ek olarak a�len�n aynı tarafından b�r 1. ya da 2. derece yakın akrabanın herhang� b�r yaşta sarkom tanısı 

alması ya da 45 yaş altında kanser tanısı alması [109]

• L�-Fraumen� benzer� sendrom kr�ter� olan komb�nasyonun varlığı

 a) 45 yaş altında çocukluk çağı sarkomları, bey�n tümörü, adrenokort�kal kars�nom tanısı almış olmak

 b) En az b�r b�r�nc� ya da �k�nc� derece yakın akrabanın herhang� b�r yaşta t�p�k L�-Fraumen� tümörü tanısı alması

 c) Buna ek olarak a�len�n aynı tarafından b�r 1. ya da 2. derece yakın akrabanın 60 yaş altında kanser tanısı alması

• 30 yaş altında meme kanser� tanısı aldığı halde BRCA1/BRCA2 patojen�k varyantı negat�f çıkan ve özell�kle a�le 

öyküsünde sarkom, bey�n tümörü veya adrenokort�kal kars�nom olan hastalar.

• A�le öyküsüne bakılmaksızın hastala koro�d pleksus kars�nomu tesp�t ed�lmes�

Yukarıda sayılan özell�kle tap�t ed�lmes� durumunda TP53 gen� moleküler genet�k anal�z yöntemler�yle patojen�k 

varyantın bel�rlenmes� �le tanı konulmuş olur.

Moleküler genet�k tanı 

TP53 gen� LFS senromuna yol açyığı b�l�nen tek gend�r. Bu gen� hedefleyen DNA d�z� anal�z� yöntemler� ve normal çıkan 

hastalarda delesyon/dupl�kasyon anal�z� yolu �zlenmel�d�r. LFS sendromunda yaklaşık %80 hastada TP53 patojen�k varyantı 

tesp�t ed�l�r. (Kaynak?)

Yaklaşım

LFS sendromundak� mal�gnens�lerde meme kanser�nde mastektom� ve ardından lumpektom� yapılması dışında d�ğer 

mal�gnens�lerlerdek� tedav�ler g�b� yapılır. Radyoterap� bu hastalarda sekonder pr�mer tümör gel�ş�m�n� tet�leyeb�lmekle 
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MEN 2A da h�perparatro�d�zm t�p�k olarak orta dereced�r ve tek adenom veya h�perplaz� şekl�nded�r. Çoğu zaman 

asemptomat�k h�perkalsem� gözlenmekle b�rl�kte h�perkals�ür� veya böbrek taşı gel�ş�m� eşl�k edeb�l�r. MTC n�n ortaya 

çıkmasından yıllar sonra başlar ve ortalama görülme yaşı 38’d�r. 

MEN 2A hastalarının küçük b�r kısmında pür�r�t�k l�ken kutanöz am�lo�doz gözlemleneb�l�r. Genell�kle sırt kısmının üst 

tarafında ortaya çıkar ve MTC gel�ş�m�nden önce gözlemlen�r [105].

13. A�lesel Meduller T�ro�d Kanser�

MEN2 vakalarının %10-%20 kısmını oluşturur. Başlama yaşı MEN2A’ da görülene göre görece daha geç olur ve 

penetransı daha düşüktür. Feokromas�toma veya h�perparatro�d�zm olup olmadığı y�ne de kontrol ed�lmel�d�r. Günümüzde 

MEN2A nın hafif b�r t�p� olarak kabul ed�l�r ve yaşla b�rl�kte feokromas�toma veya h�perparatro�d�zm gel�ş�p gel�şmeyeceğ� 

gözlemlen�r [106].

MEN 2B

Mult�pl endokr�n neoplaz� 2B sendromu (MEN 2B), MEN 2 vakalarının %5 kısmını uluşturup olup erken başlayan 

agres�f medüller t�ro�d kars�nomu (MTK), feokromos�toma, mult�pl mukozal neur�nomlar, �ntest�nal gangl�oneur�nomlar, 

marfano�d görünüm [%75] ve d�ğer �skelet bozukluklarıyla seyreder [107]. MEN 2B’n�n en bel�rg�n özell�ğ� olguların 

%100’ünde görülen mukozal nöromlardır. Genell�kle asemptomat�k olan bu ben�gn lezyonlar doğumda veya �lk b�rkaç yıl 

�ç�nde görülür. Mukozal nöromlar genell�kle t�ro�d ve adrenal neoplaz�lerden önce görüldüğünden �nternal mal�n�ten�n der� 

bulgusu olarak kabul ed�l�rler.

Hastalar h�pertans�yon, ep�zod�k terleme, d�yare, prur�t�k der� lezyonları, boyun k�tles�ne bağlı kompress�f 

semptomlar, h�perkalsem�ye bağlı konst�pasyon, pol�ur�, pol�d�ps�, bellek problemler�, depresyon, nefrol�t�yaz�s, glukoz 

�ntoleransı, gastroözofag�al reflü, artmış kals�ton�n ve prostagland�n sentez�ne bağlı d�yare ve feokromos�tomaya bağlı 

h�pertans�yon g�b� çok çeş�tl� kl�n�k semptomlar görülür. Feokromos�toma vakaların %50’s�nde vardır ve bunların yarısında 

mult�pl veya b�laterald�r. Tanısı konulmayan hastalarda h�pertans�f kr�z �le ölüme yol açab�l�r.

Vakaların %40 kısmında gastro�ntest�nal traktta d��üz gangl�yonöromatöz gözlen�r. Bu durum abdom�nal d�stans�yon, 

konst�pasyon, megakolon veya �shale �le kend�n� göstereb�l�r [108]. 

Tak�p

MTK neden�yle t�ro�dektom� operasyonu geç�ren hastalar rez�düel mal�gn doku �ht�mal�ne karşı yıllık olarak plazma 

kals�ton�n sev�yes� ölçümüyle tak�p ed�lmel�d�r. T�ro�dektom� sonrası h�potro�d� ve h�poparatro�d�zm tak�p ed�lmel�d�r.

Feokromas�toma tesp�t ed�lmeyen hastalara yıllık olarak b�yok�myasal tarama yapılmalı anormal Sonuç çıkarsa CT 

ve/veya MRI �le taranmalıdır. 

Kodon 918, kodon 833 patojen�k varyantı taşıyan veya “compound” heteroz�got (804/805, 804/806, 804/904 

kodonları) olan MEN2B hastalarında hayatın �lk yılında veya tanı aldığı anda profilakt�k total t�ro�dektom� yapılması 

öner�lmekted�r. Kalıtsal MTC sendromu tanısını yeter� kadar erken alan özell�kle kodon 609, 611, 618, 620, 630 veya 634 

patojen�k varyantı bulunanlarda; 5 yaşında ya da patojen�k varyant tanımlandığı anda profilakt�k total t�ro�dektom� seçeneğ� 

göz önünde bulundurulmalıdır. MTC letal�tes� daha düşük gözlend�ğ� �ç�n, kodon 768, 790, 791, 804 veya 891 patojen�k 

varyantı taşıyan b�reylerde yıllık US ve bazal kals�ton�n sev�yes� �le �zlem öner�lmekted�r.

Sporad�k MTC’ler�n yaklaşık %6’sında da RET patojen�k varyantları saptanmaktadır. Bu nedenle yen� tanı koyulan tüm 

sporad�k MTC olgularında da RET patojen�k varyantı araştırılması ve a�le r�sk� bel�rlenmes� �ç�n genet�k danışmanlığa 

yönlend�rme öner�lmekted�r. 11, 13 ve 16. ekzonlarındak� somat�k patojen�k varyantlar �se sporad�k MTC’den sorumlu 

tutulmaktadır.

Genet�k Danışma

10q11.2’de yerleş�k olan RET gen� 21 ekzonludur. Prote�n ürünü transmembran b�r reseptör t�roz�n k�nazdır. Böbrek ve 

enter�k s�n�r s�stem� gel�ş�m�ne yardım eder, hücre farklılaşması ve programlı hücre ölümünde rol oynar. (Kaynak?)

Özell�kle ekstraselüler doma�n� kodlayan 10, 11 ve 13. ekzonundak� patojen�k varyantları MEN2A ve a�lesel MTC, 14-16. 

ekzonlarındak� patojen�k varyantları �se MEN2B �le �l�şk�l�d�r. Kodon 918 patojen�k varyantları reseptörün t�roz�n k�naz 

akt�v�tes�n� arttırmakta ve kötü prognoz �le �l�şk�lend�r�lmekted�r. (Kaynak?)

Tüm MEN2 subt�pler� otozomal dom�nant geç�şl�d�r. MEN2A tanılı vakaların %95 kısmında anne veya babada da 

patojen�k varyant tesp�t ed�l�rken MEN2B de bu oran %50’d�r. Etk�lenm�ş k�ş�ler�n patojen�k varyantı çocuklarına aktarma 

r�sk� %50 olmasına karşın penetransı tam olmadığı �ç�n hastalık ortaya çıkma olasılığı bundan düşüktür. Bu hastalıkta henüz 

germl�ne moza�s�zm b�ld�r�lmem�şt�r. (Kaynak?)

14. L�-Fraumen� Sendromu

Bu sendrom, premenapozal meme kanser�, çocukluk çağı sarkomları, bey�n tümörü, lösem�, adrenokort�kal kars�nom 

ve akc�ğer kanser� �le karakter�zed�r. TP53 patojen�k varyantları �le aynı b�reyde çoklu tümör ya da a�lesel kanser 

kümelenmes� olab�l�r. Genell�kle a�ledek� �lk b�rey 45 yaş altında sarkoma tanısı alır. Otozomal dom�nant kalıtım özell�ğ� 

göster�r, 50 yaş altında %50 penetrans göster�r. Penetransı yüksek olmakla b�rl�kte, TP53 patojen�k varyantları, tüm meme 

kanser� olgularının %1’�nden daha azından sorumlu tutulmaktadır. LFS tanısı alanların en az %70’�nde TP53 gen�nde 

patojen�k varyant tesp�t ed�l�r. TP53 gen� LFS sendromuna yol açtığı b�l�nen tek gend�r. Aşağıdak� maddelerden b�r�s�n�n 

varlığı TP53 test� �ç�n end�kasyon oluşturur;

• A�lede TP53 patojen�k varyantı olan b�rey varlığı

• L�-Fraumen� kr�ter� olan komb�nasyonun varlığı

 a) 45 yaş altında sarkom (genell�kle Ew�ng) tanısı almış olmak

 b) En az b�r b�r�nc� derece yakın akrabanın 45 yaş altında kanser tanısı alması

 c) Buna ek olarak a�len�n aynı tarafından b�r 1. ya da 2. derece yakın akrabanın herhang� b�r yaşta sarkom tanısı 

alması ya da 45 yaş altında kanser tanısı alması [109]

• L�-Fraumen� benzer� sendrom kr�ter� olan komb�nasyonun varlığı

 a) 45 yaş altında çocukluk çağı sarkomları, bey�n tümörü, adrenokort�kal kars�nom tanısı almış olmak

 b) En az b�r b�r�nc� ya da �k�nc� derece yakın akrabanın herhang� b�r yaşta t�p�k L�-Fraumen� tümörü tanısı alması

 c) Buna ek olarak a�len�n aynı tarafından b�r 1. ya da 2. derece yakın akrabanın 60 yaş altında kanser tanısı alması

• 30 yaş altında meme kanser� tanısı aldığı halde BRCA1/BRCA2 patojen�k varyantı negat�f çıkan ve özell�kle a�le 

öyküsünde sarkom, bey�n tümörü veya adrenokort�kal kars�nom olan hastalar.

• A�le öyküsüne bakılmaksızın hastala koro�d pleksus kars�nomu tesp�t ed�lmes�

Yukarıda sayılan özell�kle tap�t ed�lmes� durumunda TP53 gen� moleküler genet�k anal�z yöntemler�yle patojen�k 

varyantın bel�rlenmes� �le tanı konulmuş olur.

Moleküler genet�k tanı 

TP53 gen� LFS senromuna yol açyığı b�l�nen tek gend�r. Bu gen� hedefleyen DNA d�z� anal�z� yöntemler� ve normal çıkan 

hastalarda delesyon/dupl�kasyon anal�z� yolu �zlenmel�d�r. LFS sendromunda yaklaşık %80 hastada TP53 patojen�k varyantı 

tesp�t ed�l�r. (Kaynak?)

Yaklaşım

LFS sendromundak� mal�gnens�lerde meme kanser�nde mastektom� ve ardından lumpektom� yapılması dışında d�ğer 

mal�gnens�lerlerdek� tedav�ler g�b� yapılır. Radyoterap� bu hastalarda sekonder pr�mer tümör gel�ş�m�n� tet�leyeb�lmekle 
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b�rl�kte faydalı olduğu göster�ld�ğ�nden çoğu araştırmacı kâr zarar oranının hastaya göre değerlend�r�l�p karar ver�lmes� 

gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. (Kaynak?)

Henüz meme kanser� gel�şmem�ş hastaklara profilakt�k mastektom� yapılması r�sk� düşürmekted�r. Son yapılan 

çalışmalarda kolorektal kanser taraması �ç�n kolonoskop�n�n göz önünde bulundurulması gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r. 

Radyasyona artmış hassas�yet olması neden�yle hastalara b�lg� ver�lmel� ve radyasyona maruz�yet mümkün olduğunca 

azaltılmalıdır. (Kaynak?)

Tak�p

Tak�p yöntemler�n�n etk�nl�ğ�n� kanıtlayan çalışmalar henüz yapılmamış olmakla b�rl�kte TP53 gen�nde patojen�k 

varyant tesp�t ed�lm�ş hastalara günümüzde öner�len yaklaşım şu şek�lded�r;

• Er�şk�n ve çocukların yıllık olarak kapsamlı muayene ed�lmes�

• Er�şk�n ve çocukların herhang� semptom h�sset�kler�nde derhal hek�me başvurmalarının teşv�k ede�lmes� 

• Kadınların 20-25 yaşından �t�baren başlanmakla b�rl�kte yıllık olarak meme MRI ve �k� yılda b�r meme muayenes�yle 

tak�p ed�lmes�. Mammografi bu hastalarda radyasyona hassas�yet olması neden�yle pek öner�lmemekted�r. 

• Er�şk�nler 25 yaşında başlanmakla b�rl�kte 2-3 yılda b�r kolorektal kanserler açısından kolonoskop� �le taranmalı. 

• D�ğer organlara yönel�k yaklaşımlar a�le öyküsünde gözlemlenen kanser patern�ne göre bel�rlenmel�.TP53 patojen�k 

varyantı saptanan a�le üyeler�ne tüm vücut MRI �le tarama göz önünde bulundurulmalı. (Kaynak?)

Genet�k Danışma

LFS, otozomal dom�nant geç�şl�d�r. Vakaların %7 �la %20 kısmında patojen�k varyant anne babadan geçmey�p yen� 

patojen�k varyant oluşumu �le oluşmaktadır. Patojen�k varyantı bulunduran hastaların sonrak� kuşaklara aktarma r�sk� 

%50’d�r. Penetrans 30 yaşında %50 c�varında �ken 60 yaşında %90’a kadar çıkar [110]. Bununla b�rl�kte erkeklerde kadınlara 

göre yaşam boyu mal�gnens� r�sk� daha düşüktür [111].

15. Von H�ppel L�ndau Sendromu

Von H�ppel-L�ndau (VHL) hastalığı b�rçok organda neoplaz� gel�ş�m� �le seyreden kalıtsal b�r hastalıktır. Otozomal 

dom�nant geç�ş göster�r ve �ns�dansı 1/30000 �le 1/50000 arasındadır. Erkek ve kadınlarda eş�t sıklıkta saptanır. Sorumlu gen 

(VHL gen�) 3. kromozomun kısa kolundadır (3p25-26). Kl�n�k olarak bulgular genelde 25-40 yaşları arasında ortaya çıkar ve 

10 yaşın altında nad�r olarak �zlen�r. VHL Hastalığının Tanı ve Sınıflandırması (T�pler�) VHL hastalığın tanısı kl�n�k kr�terlerle, 

yan� tümörün görüntüsü ve a�le bulgularıyla konulur. Alternat�f veya tamamlayıcı olarak, makul b�r şüphe veya a�lede VHL 

hastalığı varlığında moleküler genet�k anal�z mümkündür. Günümüzde aşağıdak� b�rl�ktel�kler m�n�mal kr�terler olarak kabul 

ed�l�r [112]. 

Tanı Kr�terler� 

1) B�r hastada

a. Ret�na anj�yomu veya merkez� s�n�r s�stem�nde hemanj�yoblastom ek olarak 

b. Gözde, merkez� s�n�r s�stem�nde, böbrekte, böbreküstü bezler�nde, pankreasta, kulakta, ep�d�d�mde/ uterus’un 

bağlarında tümör olması. İk�nc� b�r tümör yer�ne pankreasta k�st de olab�l�r.

2) İk� akrabadan b�r�nde ret�na anj�yomu ya da merkez� s�n�r s�stem�nde b�r hemanj�yoblastomu olması ve 

feokromas�toma, renal hücrel� tümör veya mult�pl renal veya pankreat�k k�st olması. 

3) Gözde, merkez� s�n�r s�stem�nde, böbrekte, böbreküstü bezler�nde, pankreasta, kulakta, ep�d�d�mde/ uterus’un 

bağlarında tümör olması. İk�nc� b�r tümör yer�ne pankreasta k�st de olab�l�r. Bu kl�n�k özell�kler� gösteren hastadaVHL 

patojen�k varyantı olması. 

4) Patojen�k varyantı göster�lm�ş VHL a�le üyes� olması 

 Geleneksel olarak VHL hastalığın t�p� Feokromos�toma’nın oluşumuna göre bel�rlen�r. Esk�den feokromos�tomların 

kes�n olarak varlığı veya yokluğuna göre sınıflandırılırken günümüzde baskın şek�lde var ve yok olması önem 

kazanmıştır.VHL hastalığının kl�n�k sınıflaması şı şek�lded�r [113):

T�p 1: VHL (a�les�) feokromos�tomalar yoktur 

T�p 2: VHL (a�les�) feokromos�tomalar baskındır 

T�p 2A: VHL (a�les�) t�p 2 g�b�, fakat böbrek kars�nomu yoktur

T�p 2B: VHL (a�les�) t�p 2 g�b�, fakat sıklıkla böbrek kars�nomu bulunması 

T�p 2C: VHL (a�les�) feokromos�tomalar baskındır fakat ger� kalan organlarda bulgu yoktur.

Gözdek� Değ�ş�kl�kler

Ret�nal hemanj�yoblastomlar hastalık �ç�n t�p�kt�r ve en erken karşılaşılan bulgulardan b�r�d�r ve VHL hastaların 

çoğunda �lerleyen yaşla ortaya çıkar. Erken dönemde, d�abet�k ret�nopat�de görülen m�kroanevr�zmalara benzer şek�lde 

kırmızı renkte b�r nokta olarak görülür. Olguların yarısında b�lateral ve çok sayıdadır [114]. Kap�ller ret�na anj�yomları 

genell�kle yavaş büyüdüğünden görmen�n bozulması veya görme alanın küçülmes� g�b� semptomlar geç ortaya çıkar. Bu 

nedenle erken tanı �ç�n düzenl� göz kontrolü gerek�r ve erken tanı �le görme yeteneğ� zarar görmeden tedav� ed�leb�l�r. 

Ret�nanın orta ve dış alanındak� küçük tümörler �ç�n lazer tedav�s� klas�k b�r tedav�d�r. Daha büyük veya kompl�ke anj�yomlar 

ya da opt�k s�n�r başındak� anj�yomalar �ç�n çeş�tl� tedav� seçenekler� mevcuttur [115].

Merkez� S�n�r S�stem�n�n Hemanj�yoblastomları 

Merkez� s�n�r s�stem�nden gel�şen hemanj�yoblastomlar sıktır ve bu hastalıkla �lg�l� otops� ser�ler�nde %80 oranında 

b�ld�r�lm�şt�r. Olguların %80'�nde serebellumda, %20's�nde �se medulla sp�nal�ste yerleş�r [116]. Sel�m özell�k gösteren bu 

tümörler, k�tle etk�s� yaparak semptom ver�rler. Bu tümörler VHL hastalığının en yaygın görülen tümörler�d�r. Bey�nc�k 

tümörler�nde koord�nasyon bozukluğu ve bey�n �ç� basınç semptomları (baş ağrısı, m�de bulantısı, kusma, b�l�nç kaybı) ön 

plandadır. Omur�l�k tümörler� sıklıkla yürüme bozukluklarına ve ağrılara, daha sonra felç bulguları, barsak ve �drar keses� 

fonks�yon bozukluklarına (�nkont�nans) neden olur [117]. Genell�kle tümörler k�st�k oluşumlara yol açar. Güçlü kontrast 

maddel� manyet�k rezonans görüntüleme (MR) �le tümörler genell�kle �y� tanınır. Asemptomat�k, boyutu değ�şmeyen 

tümörler her sene kontrol ed�lmel�, semptomat�k veya büyüyen tümörler�n �se amel�yatla uzaklaştırılması düşünülmel�d�r. 

Bey�n �ç� basınç semptomları ortaya çıkarsa (yukarıya bakınız) gerekt�ğ�nde ac�l b�r amel�yat yapılmalıdır. Manyet�k rezonans 

görüntülemes�, hastalığın tak�b� �ç�n en uygun yöntemd�r. 

Renal Bulgular ve Tümörler

VHL hastalarının böbrek bulguları böbrek k�stler� ve şe�af hücrel� böbrek hücre kars�nomlarıdır. C�ns�yet farkı 

olmaksızın gende patojen�k varyant taşıyanların %25-45’�nde böbrek tümörler� gel�ş�r. Tanı yaşı genell�kle 40’tır. Böbrek 

kars�nomu (h�pernefroma) gel�şme r�sk� çok yüksekt�r. Olguların %35-75'�nde böbrek kars�nomu b�ld�r�lmekted�r. Olguların 

%10'unda �lk bulgu olarak karşımıza çıkab�l�r. Genel popülasyondan farklı olarak daha genç yaşlarda ortaya çıkar, mult�pl ve 

b�lateral olab�l�r. Böbrek kars�nomu, bu hastalarda öneml� b�r morb�d�te ve mortal�te neden�d�r. Ölümler�n %50's�nden 

sorumludur. Çoğu tümör yavaş büyür. En büyük tümör 4 cm olduğunda, böbreğ� koruyarak bütün tümörler�n amel�yatta 

alınması gerek�r [118]. Küçük tümörlerde erken dönemde g�r�ş�msel termoablasyo (radyo frekans-kr�yojen�k- veya 

m�krodalga ablasyo) yöntemler� uygulanab�l�r. Yaklaşık 5cm’den büyük tümörlerde cerrah� tedav� terc�h ed�lmel�d�r. Tek 

böbrekl� olgularda amel�yat önces� hastalıkları ve amel�yatları tedav� planında d�kkate alınmak zorundadır. Tedav�n�n amacı 

böbrekler�n fonks�yon kaybına uğramamasıdır. Sonrak� tedav� 12 ay sürer, genelde MR �le kontrol ed�l�r. İlaç tedav�ler� sadece 

metastazı olan olgular �ç�n söz konusudur. Genç yaşta böbrek kars�nomu saptanan ve a�les�nde böbrek tümörü h�kayes� olan 

hastalar, VHL hastalığı açısından araştırılmalıdır.

456   •   Abdullat�f Bakır Her Yönüyle Kanser   •   457



b�rl�kte faydalı olduğu göster�ld�ğ�nden çoğu araştırmacı kâr zarar oranının hastaya göre değerlend�r�l�p karar ver�lmes� 

gerekt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. (Kaynak?)

Henüz meme kanser� gel�şmem�ş hastaklara profilakt�k mastektom� yapılması r�sk� düşürmekted�r. Son yapılan 

çalışmalarda kolorektal kanser taraması �ç�n kolonoskop�n�n göz önünde bulundurulması gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r. 

Radyasyona artmış hassas�yet olması neden�yle hastalara b�lg� ver�lmel� ve radyasyona maruz�yet mümkün olduğunca 

azaltılmalıdır. (Kaynak?)

Tak�p

Tak�p yöntemler�n�n etk�nl�ğ�n� kanıtlayan çalışmalar henüz yapılmamış olmakla b�rl�kte TP53 gen�nde patojen�k 

varyant tesp�t ed�lm�ş hastalara günümüzde öner�len yaklaşım şu şek�lded�r;

• Er�şk�n ve çocukların yıllık olarak kapsamlı muayene ed�lmes�

• Er�şk�n ve çocukların herhang� semptom h�sset�kler�nde derhal hek�me başvurmalarının teşv�k ede�lmes� 

• Kadınların 20-25 yaşından �t�baren başlanmakla b�rl�kte yıllık olarak meme MRI ve �k� yılda b�r meme muayenes�yle 

tak�p ed�lmes�. Mammografi bu hastalarda radyasyona hassas�yet olması neden�yle pek öner�lmemekted�r. 

• Er�şk�nler 25 yaşında başlanmakla b�rl�kte 2-3 yılda b�r kolorektal kanserler açısından kolonoskop� �le taranmalı. 

• D�ğer organlara yönel�k yaklaşımlar a�le öyküsünde gözlemlenen kanser patern�ne göre bel�rlenmel�.TP53 patojen�k 

varyantı saptanan a�le üyeler�ne tüm vücut MRI �le tarama göz önünde bulundurulmalı. (Kaynak?)

Genet�k Danışma

LFS, otozomal dom�nant geç�şl�d�r. Vakaların %7 �la %20 kısmında patojen�k varyant anne babadan geçmey�p yen� 

patojen�k varyant oluşumu �le oluşmaktadır. Patojen�k varyantı bulunduran hastaların sonrak� kuşaklara aktarma r�sk� 

%50’d�r. Penetrans 30 yaşında %50 c�varında �ken 60 yaşında %90’a kadar çıkar [110]. Bununla b�rl�kte erkeklerde kadınlara 

göre yaşam boyu mal�gnens� r�sk� daha düşüktür [111].

15. Von H�ppel L�ndau Sendromu

Von H�ppel-L�ndau (VHL) hastalığı b�rçok organda neoplaz� gel�ş�m� �le seyreden kalıtsal b�r hastalıktır. Otozomal 

dom�nant geç�ş göster�r ve �ns�dansı 1/30000 �le 1/50000 arasındadır. Erkek ve kadınlarda eş�t sıklıkta saptanır. Sorumlu gen 

(VHL gen�) 3. kromozomun kısa kolundadır (3p25-26). Kl�n�k olarak bulgular genelde 25-40 yaşları arasında ortaya çıkar ve 

10 yaşın altında nad�r olarak �zlen�r. VHL Hastalığının Tanı ve Sınıflandırması (T�pler�) VHL hastalığın tanısı kl�n�k kr�terlerle, 

yan� tümörün görüntüsü ve a�le bulgularıyla konulur. Alternat�f veya tamamlayıcı olarak, makul b�r şüphe veya a�lede VHL 

hastalığı varlığında moleküler genet�k anal�z mümkündür. Günümüzde aşağıdak� b�rl�ktel�kler m�n�mal kr�terler olarak kabul 

ed�l�r [112]. 

Tanı Kr�terler� 

1) B�r hastada

a. Ret�na anj�yomu veya merkez� s�n�r s�stem�nde hemanj�yoblastom ek olarak 

b. Gözde, merkez� s�n�r s�stem�nde, böbrekte, böbreküstü bezler�nde, pankreasta, kulakta, ep�d�d�mde/ uterus’un 

bağlarında tümör olması. İk�nc� b�r tümör yer�ne pankreasta k�st de olab�l�r.

2) İk� akrabadan b�r�nde ret�na anj�yomu ya da merkez� s�n�r s�stem�nde b�r hemanj�yoblastomu olması ve 

feokromas�toma, renal hücrel� tümör veya mult�pl renal veya pankreat�k k�st olması. 

3) Gözde, merkez� s�n�r s�stem�nde, böbrekte, böbreküstü bezler�nde, pankreasta, kulakta, ep�d�d�mde/ uterus’un 

bağlarında tümör olması. İk�nc� b�r tümör yer�ne pankreasta k�st de olab�l�r. Bu kl�n�k özell�kler� gösteren hastadaVHL 

patojen�k varyantı olması. 

4) Patojen�k varyantı göster�lm�ş VHL a�le üyes� olması 

 Geleneksel olarak VHL hastalığın t�p� Feokromos�toma’nın oluşumuna göre bel�rlen�r. Esk�den feokromos�tomların 

kes�n olarak varlığı veya yokluğuna göre sınıflandırılırken günümüzde baskın şek�lde var ve yok olması önem 

kazanmıştır.VHL hastalığının kl�n�k sınıflaması şı şek�lded�r [113):

T�p 1: VHL (a�les�) feokromos�tomalar yoktur 

T�p 2: VHL (a�les�) feokromos�tomalar baskındır 

T�p 2A: VHL (a�les�) t�p 2 g�b�, fakat böbrek kars�nomu yoktur

T�p 2B: VHL (a�les�) t�p 2 g�b�, fakat sıklıkla böbrek kars�nomu bulunması 

T�p 2C: VHL (a�les�) feokromos�tomalar baskındır fakat ger� kalan organlarda bulgu yoktur.

Gözdek� Değ�ş�kl�kler

Ret�nal hemanj�yoblastomlar hastalık �ç�n t�p�kt�r ve en erken karşılaşılan bulgulardan b�r�d�r ve VHL hastaların 

çoğunda �lerleyen yaşla ortaya çıkar. Erken dönemde, d�abet�k ret�nopat�de görülen m�kroanevr�zmalara benzer şek�lde 

kırmızı renkte b�r nokta olarak görülür. Olguların yarısında b�lateral ve çok sayıdadır [114]. Kap�ller ret�na anj�yomları 

genell�kle yavaş büyüdüğünden görmen�n bozulması veya görme alanın küçülmes� g�b� semptomlar geç ortaya çıkar. Bu 

nedenle erken tanı �ç�n düzenl� göz kontrolü gerek�r ve erken tanı �le görme yeteneğ� zarar görmeden tedav� ed�leb�l�r. 

Ret�nanın orta ve dış alanındak� küçük tümörler �ç�n lazer tedav�s� klas�k b�r tedav�d�r. Daha büyük veya kompl�ke anj�yomlar 

ya da opt�k s�n�r başındak� anj�yomalar �ç�n çeş�tl� tedav� seçenekler� mevcuttur [115].

Merkez� S�n�r S�stem�n�n Hemanj�yoblastomları 

Merkez� s�n�r s�stem�nden gel�şen hemanj�yoblastomlar sıktır ve bu hastalıkla �lg�l� otops� ser�ler�nde %80 oranında 

b�ld�r�lm�şt�r. Olguların %80'�nde serebellumda, %20's�nde �se medulla sp�nal�ste yerleş�r [116]. Sel�m özell�k gösteren bu 

tümörler, k�tle etk�s� yaparak semptom ver�rler. Bu tümörler VHL hastalığının en yaygın görülen tümörler�d�r. Bey�nc�k 

tümörler�nde koord�nasyon bozukluğu ve bey�n �ç� basınç semptomları (baş ağrısı, m�de bulantısı, kusma, b�l�nç kaybı) ön 

plandadır. Omur�l�k tümörler� sıklıkla yürüme bozukluklarına ve ağrılara, daha sonra felç bulguları, barsak ve �drar keses� 

fonks�yon bozukluklarına (�nkont�nans) neden olur [117]. Genell�kle tümörler k�st�k oluşumlara yol açar. Güçlü kontrast 

maddel� manyet�k rezonans görüntüleme (MR) �le tümörler genell�kle �y� tanınır. Asemptomat�k, boyutu değ�şmeyen 

tümörler her sene kontrol ed�lmel�, semptomat�k veya büyüyen tümörler�n �se amel�yatla uzaklaştırılması düşünülmel�d�r. 

Bey�n �ç� basınç semptomları ortaya çıkarsa (yukarıya bakınız) gerekt�ğ�nde ac�l b�r amel�yat yapılmalıdır. Manyet�k rezonans 

görüntülemes�, hastalığın tak�b� �ç�n en uygun yöntemd�r. 

Renal Bulgular ve Tümörler

VHL hastalarının böbrek bulguları böbrek k�stler� ve şe�af hücrel� böbrek hücre kars�nomlarıdır. C�ns�yet farkı 

olmaksızın gende patojen�k varyant taşıyanların %25-45’�nde böbrek tümörler� gel�ş�r. Tanı yaşı genell�kle 40’tır. Böbrek 

kars�nomu (h�pernefroma) gel�şme r�sk� çok yüksekt�r. Olguların %35-75'�nde böbrek kars�nomu b�ld�r�lmekted�r. Olguların 

%10'unda �lk bulgu olarak karşımıza çıkab�l�r. Genel popülasyondan farklı olarak daha genç yaşlarda ortaya çıkar, mult�pl ve 

b�lateral olab�l�r. Böbrek kars�nomu, bu hastalarda öneml� b�r morb�d�te ve mortal�te neden�d�r. Ölümler�n %50's�nden 

sorumludur. Çoğu tümör yavaş büyür. En büyük tümör 4 cm olduğunda, böbreğ� koruyarak bütün tümörler�n amel�yatta 

alınması gerek�r [118]. Küçük tümörlerde erken dönemde g�r�ş�msel termoablasyo (radyo frekans-kr�yojen�k- veya 

m�krodalga ablasyo) yöntemler� uygulanab�l�r. Yaklaşık 5cm’den büyük tümörlerde cerrah� tedav� terc�h ed�lmel�d�r. Tek 

böbrekl� olgularda amel�yat önces� hastalıkları ve amel�yatları tedav� planında d�kkate alınmak zorundadır. Tedav�n�n amacı 

böbrekler�n fonks�yon kaybına uğramamasıdır. Sonrak� tedav� 12 ay sürer, genelde MR �le kontrol ed�l�r. İlaç tedav�ler� sadece 

metastazı olan olgular �ç�n söz konusudur. Genç yaşta böbrek kars�nomu saptanan ve a�les�nde böbrek tümörü h�kayes� olan 

hastalar, VHL hastalığı açısından araştırılmalıdır.

456   •   Abdullat�f Bakır Her Yönüyle Kanser   •   457



VHL hastalığında böbrek k�stler� sıktır ve %40-80 oranında görülür. Böbrek k�stler� sık görülmekle b�rl�kte, tanı kr�ter� 

olarak kullanılmaz [119]. Böbrek k�stler�, genell�kle asemptomat�kt�r. B�lateral ve mult�pl olab�leceğ�nden dolayı, otozomal 

dom�nant pol�k�st�k böbrek hastalığı �le karışab�l�r.

Feokromos�tomalar

Böbreküstü bez� tümörler� arasında feokromos�toma gel�ş�m� sıktır. Feokromos�toma b�lateral olab�l�r. Bu nedenle VHL 

hastalığı olan tüm hastalar renal anj�yografi veya cerrah� g�r�ş�m önces�, feokromos�toma açısından taranmalıdır. Yaklaşık 

%95’� �y� huylu böbreküstü bezler�n�n veya paragangl�anın k� bunlar paragangl�yom veya ekstra adrenal feos�tokroma olarak 

adlandırılır, tümörler�d�r ve VHL hastaların %20’s�nde görülür [120]. Bunlar t�p�k olarak baş ağrısı, terleme ve çarpıntı 

ataklarına neden olur. Bazı hastalarda ataklarda veya devamlı yüksek tans�yon görülür. Tanı, laboratuvar testler� ve 

görüntüleme (MR) �le konulur. Laboratuvarda katekolam�nler veya metanefr�nler (adrenal�n ve noradrenal�n yan� 

metanefr�n ve normetanefr�n) araştırılır. Saptanan tümörlerde �k�nc� tümörün olup olmadığı nükleer tıp yöntem� (MIBG 

s�nt�grafi ya da PETDOPA) �le araştırılır. Böbreküstü bez� feokromos�tomaları ve ekstraadrenal tümörler endoskop�k 

müdahale �le uzaklaştırılır. Kötü huylu (mal�gn) feokromos�tomalar çok enderd�rler. Feokromos�toma olmadan, 

h�pertans�yon �le nad�ren karşılaşılır.

Nöroendokr�n Tümörler ve Pankreas K�stler� 

Pankreas değ�ş�kl�kler� VHL hastalarında çok sık görülür (%77) ve genell�kle �y� huyludurlar. Pankreas k�stler� hastaların 

%70’�nde görülür ve ancak semptomlara yol açarsa tedav� ed�l�r. Ek olarak adenomlar, hemanj�yoblastomlar ve 

adenokars�nomlar görüleb�l�r. Pankreasın nöroendokr�n neoplaz�ler� (NEN) VHL hastalarının %10’unda ortaya çıkar, 

bunların da %30’unda çoklu olarak görülür. Genel olarak yıllar �ç�nde b�le çok yavaş büyüyen, küçük olduklarında çok ender 

olarak komşu organlara yayılan veya metastaz oluşturan tümörlerd�r [121]. Ancak genell�kle tüm NEN’ler kötü huylu olab�lme 

(hab�s) özell�ğ� taşır, yan� hab�s tümöre dönüşeb�l�rler. Bugüne kadar k� r�sk� değerlend�rmek �ç�n en �y� parametre, tümör 

büyüklüğü ve büyüme hızıdır. Metastaz r�sk� 3 cm’den sonra arttığından cerrah� yolla tümörler alınır, 2 cm’den küçükler �se 

kontrol altında tutulmalıdır. Tümörler 2-3 cm �se k�ş�sel duruma ve ek r�sk faktörler�ne göre, farklı şek�lde tedav� seçenekler� 

terc�h ed�leb�l�r (amel�yat ya da görüntüleme). Amel�yat seçeneğ�nde mümkün olduğu kadar organları zedelemeden, fakat 

gerekt�ğ� kadar rad�kal uygulama gerek�r. Tümörün bulunduğu yere göre çeş�tl� organ koruyucu cerrah� tekn�kler vardır. 

Amel�yatın uzman merkezlerde yapılması tavs�ye ed�l�r, çünkü böylece yeterl� tecrübe b�r�k�m� ve güven�l�rl�k sağlanab�l�r. 

Tümörler nad�r olduğu �ç�n ve bu konuda karar vermek zor olduğu �ç�n, bu g�b� uzmanlaşmış merkezlerde kararlar daha 

profesyonelce ve aynı zamanda daha b�l�msel ve hastanın b�reysel durumu d�kkate alınarak tedav� planlanab�l�r.

Moleküler genet�k tanıda VHL gen�n� hedefleyen DNA d�z� anal�z� yöntemler� kullanılmalıdır. Normal çıkması 

durumunda delesyon/dupl�kasyon anal�z� planlanmalıdır. (Kaynak?)

Yaklaşım

VHL hastalığı, otozomal dom�nant pol�k�st�k böbrek hastalığı �le karışab�l�r. VHL hastalığında çok sayıda kl�n�k bulgu 

olmakla b�rl�kte, hastaların yaklaşık yarısında sadece b�r bulgu �le karşılaşılır. Buna karşılık, otozomal dom�nant pol�k�st�k 

böbrek hastalığında ağrı, ür�ner s�stem �nfeks�yonları ve hematür� sık karşılaşılan bulgulardır ve b�r arada görülme sıklığı 

yüksekt�r. Bu bulgularla b�rl�kte b�lateral büyümüş k�st�k böbrekler ve poz�t�f a�le h�kayes� �le otozomal dom�nant pol�k�st�k 

böbrek hastalığı tanısı rahatlıkla konur. Otozomal dom�nant pol�k�st�k böbrek hastalığında, karac�ğer k�stler� sık, pankreas 

k�stler� seyrekt�r. Buna karşılık, VHL hastalığında karac�ğer k�stler� seyrek, pankreas k�stler� sıktır. Olguların %70'�nde 

pankreas k�stler� vardır. Bu nedenle, karac�ğer k�stler� olmadan mult�pl pankreas k�stler� �le karşılaşılması hal�nde VHL 

hastalığı akla gelmel�d�r. Otozomal dom�nant pol�k�st�k böbrek hastalığında merkez� s�n�r s�stem�nde anevr�zma gel�ş�m� söz 

konusu �ken, VHL hastalığında tümör gel�ş�m� görülür.

Tüberoz skleroz kompleks�nde, VHL hastalığında olduğu g�b�, mult�pl böbrek k�stler� ve tümörler� görülür. Fakat, 

tüberoz skleroz kompleks�ndek� böbrek tümörler� anj�yom�yol�pomlardır.

Von-H�ppel L�ndau hastalığı olanlar, tüm yaşamları boyunca neoplaz� gel�ş�m� açısından taranmalı ve tak�p 

ed�lmel�d�rler. Yaşamın �lk yıllarından �t�baren her yıl fiz�k muayene ve oftalmoloj�k �nceleme yapılması öner�lmekted�r. On 

yaşından �t�baren yıllık merkez� s�n�r s�stem� görüntüleme taraması ve 18 yaşından �t�baren batın görüntüleme taraması 

yapılmalıdır. Böbrek kars�nomlarının tedav�s� cerrah�d�r. Son yıllarda, "nefron koruyucu" cerrah� yöntemler �le normal böbrek 

dokusu mümkün olduğu kadar korunmaya çalışılmaktadır. Y�nede, mult�pl tümörler neden�yle yapılan operasyonlar 

sonrasında, böbrek yeters�zl�ğ� gel�şeb�l�r. Bu hastalarda böbrek transplantasyonu �le başarılı Sonuçlar b�ld�r�lmekted�r. 

(Kaynak?)

Tak�p

Standart program b�r günde tamamlanmalıdır ve bu program, koord�ne eden doktor �le görüşmey�, karın, baş ve 

omurga MR’ı, göz muayenes� ve gerekl� görülen d�ğer muayeneler� (örneğ�n KBB veya üroloj�k muayeney�, plazmada 

katekolam�nler�n tay�n� g�b�) �çer�r. Sağlık kontrolü genell�kle senel�k olarak düzenlen�r. Öner�len program şu şek�lded�r;

• Nöroloj�k semptomların, görme problemler�n�n, �ş�tme problem�n�n başlamasından �t�baren yılda b�r kl�n�k değer-

lend�rme

• Strab�smus, n�stagmus, açısından b�r yaşından �t�baren yıllık muayene 

• B�r yaşından �t�baren yılda b�r h�pertans�yon değerlend�r�lmes�.

Tablo 10. Tanı anında yapılacaklar

Organ veya S�stem

Gözler

Nöroloj�k

İş�tme

Renal

Endokr�n

Değerlend�rme 

Oftalmoloj�k muayene 

Nöroloj�k ve fiz�k muayene

İş�tme test�

16 yaşından sonra abdom�nal ultrasoun

Kan basıncı tak�b� 5 yaşından sonra 24 saat-
l�k �drarda metanefr�n ve katekolam�nler�n 
atılımının veya plazma metanefr�n ölçümü 

Yorum

Ret�nal hemanj�oblastomun dışlanması.

SSS veya per�fer�k s�n�r s�stem� hemanj�oblastomu 
dışlanması. Bey�n ve sp�nal MRI.

Endolenfat�k tümörlere bağlı �ş�tme kaybının dışlanması.

Olası adrenal, renal veya pankreat�k lezyonların dışlnması. 
CT veya MRI g�b� daha gel�şm�ş yöntemler de kullanılab�l�r

Feokromas�toma açısından

Tablo 11. VHL patojen�k varyant tesp�t ed�len hastaların tak�b� [122,123].

Koml�kasyon 

SSS lezyonu

V�seral lezyonlar

Ret�nal anj�yomlar

Feokromas�toma

Endolenfat�k sak 
2tümörler�

Değerlendr�me 

Bey�n ve sp�nal MRI 

Abdom�nal ultrasoun

Abdom�nal MRI (Böbrekler, 
adrenal bezler ve pankreas)

Oftalmoloj�k değerlendr�me

Kan basıncı tak�b� 24 saatl�k �d-
rarda metanefr�n ve katekola-
m�nler�n atılımının veya plazma 
metanefr�n ölçümü

Semptomat�k hastalarda �ç 
kulak yolunun MRI �le 
değerlend�r�lmes�

İş�tmen�n değerlend�r�lmes�

Sıklık 

16 yaşından sonra 2 yılda b�r

8 yaşından sonra yıllık

16 yaşından sonra 2 yılda b�r

1 yaşından sonra yıllık

5 yaşından sonra yıllık

5 yaşından sonra 2-3 yılda 
b�r (t�nn�tus, vert�go, �ş�tme 
kaybı varsa yıllık)

Yorum

İç kulak / petröz temporal kem�k (ELST) & 
poster�or fossa özell�kle değerlend�r�lmel�

Standard MRI �le atlanması �ht�mal�ne ELST 
değerlend�r�lmes� FLAIR MRI ELST �l�şk�l� 
h�drops değerlend�r�lmes�nde kullanışlıdır
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VHL hastalığında böbrek k�stler� sıktır ve %40-80 oranında görülür. Böbrek k�stler� sık görülmekle b�rl�kte, tanı kr�ter� 

olarak kullanılmaz [119]. Böbrek k�stler�, genell�kle asemptomat�kt�r. B�lateral ve mult�pl olab�leceğ�nden dolayı, otozomal 

dom�nant pol�k�st�k böbrek hastalığı �le karışab�l�r.

Feokromos�tomalar

Böbreküstü bez� tümörler� arasında feokromos�toma gel�ş�m� sıktır. Feokromos�toma b�lateral olab�l�r. Bu nedenle VHL 

hastalığı olan tüm hastalar renal anj�yografi veya cerrah� g�r�ş�m önces�, feokromos�toma açısından taranmalıdır. Yaklaşık 

%95’� �y� huylu böbreküstü bezler�n�n veya paragangl�anın k� bunlar paragangl�yom veya ekstra adrenal feos�tokroma olarak 

adlandırılır, tümörler�d�r ve VHL hastaların %20’s�nde görülür [120]. Bunlar t�p�k olarak baş ağrısı, terleme ve çarpıntı 

ataklarına neden olur. Bazı hastalarda ataklarda veya devamlı yüksek tans�yon görülür. Tanı, laboratuvar testler� ve 

görüntüleme (MR) �le konulur. Laboratuvarda katekolam�nler veya metanefr�nler (adrenal�n ve noradrenal�n yan� 

metanefr�n ve normetanefr�n) araştırılır. Saptanan tümörlerde �k�nc� tümörün olup olmadığı nükleer tıp yöntem� (MIBG 

s�nt�grafi ya da PETDOPA) �le araştırılır. Böbreküstü bez� feokromos�tomaları ve ekstraadrenal tümörler endoskop�k 

müdahale �le uzaklaştırılır. Kötü huylu (mal�gn) feokromos�tomalar çok enderd�rler. Feokromos�toma olmadan, 

h�pertans�yon �le nad�ren karşılaşılır.

Nöroendokr�n Tümörler ve Pankreas K�stler� 

Pankreas değ�ş�kl�kler� VHL hastalarında çok sık görülür (%77) ve genell�kle �y� huyludurlar. Pankreas k�stler� hastaların 

%70’�nde görülür ve ancak semptomlara yol açarsa tedav� ed�l�r. Ek olarak adenomlar, hemanj�yoblastomlar ve 

adenokars�nomlar görüleb�l�r. Pankreasın nöroendokr�n neoplaz�ler� (NEN) VHL hastalarının %10’unda ortaya çıkar, 

bunların da %30’unda çoklu olarak görülür. Genel olarak yıllar �ç�nde b�le çok yavaş büyüyen, küçük olduklarında çok ender 

olarak komşu organlara yayılan veya metastaz oluşturan tümörlerd�r [121]. Ancak genell�kle tüm NEN’ler kötü huylu olab�lme 

(hab�s) özell�ğ� taşır, yan� hab�s tümöre dönüşeb�l�rler. Bugüne kadar k� r�sk� değerlend�rmek �ç�n en �y� parametre, tümör 

büyüklüğü ve büyüme hızıdır. Metastaz r�sk� 3 cm’den sonra arttığından cerrah� yolla tümörler alınır, 2 cm’den küçükler �se 

kontrol altında tutulmalıdır. Tümörler 2-3 cm �se k�ş�sel duruma ve ek r�sk faktörler�ne göre, farklı şek�lde tedav� seçenekler� 

terc�h ed�leb�l�r (amel�yat ya da görüntüleme). Amel�yat seçeneğ�nde mümkün olduğu kadar organları zedelemeden, fakat 

gerekt�ğ� kadar rad�kal uygulama gerek�r. Tümörün bulunduğu yere göre çeş�tl� organ koruyucu cerrah� tekn�kler vardır. 

Amel�yatın uzman merkezlerde yapılması tavs�ye ed�l�r, çünkü böylece yeterl� tecrübe b�r�k�m� ve güven�l�rl�k sağlanab�l�r. 

Tümörler nad�r olduğu �ç�n ve bu konuda karar vermek zor olduğu �ç�n, bu g�b� uzmanlaşmış merkezlerde kararlar daha 

profesyonelce ve aynı zamanda daha b�l�msel ve hastanın b�reysel durumu d�kkate alınarak tedav� planlanab�l�r.

Moleküler genet�k tanıda VHL gen�n� hedefleyen DNA d�z� anal�z� yöntemler� kullanılmalıdır. Normal çıkması 

durumunda delesyon/dupl�kasyon anal�z� planlanmalıdır. (Kaynak?)

Yaklaşım

VHL hastalığı, otozomal dom�nant pol�k�st�k böbrek hastalığı �le karışab�l�r. VHL hastalığında çok sayıda kl�n�k bulgu 

olmakla b�rl�kte, hastaların yaklaşık yarısında sadece b�r bulgu �le karşılaşılır. Buna karşılık, otozomal dom�nant pol�k�st�k 

böbrek hastalığında ağrı, ür�ner s�stem �nfeks�yonları ve hematür� sık karşılaşılan bulgulardır ve b�r arada görülme sıklığı 

yüksekt�r. Bu bulgularla b�rl�kte b�lateral büyümüş k�st�k böbrekler ve poz�t�f a�le h�kayes� �le otozomal dom�nant pol�k�st�k 

böbrek hastalığı tanısı rahatlıkla konur. Otozomal dom�nant pol�k�st�k böbrek hastalığında, karac�ğer k�stler� sık, pankreas 

k�stler� seyrekt�r. Buna karşılık, VHL hastalığında karac�ğer k�stler� seyrek, pankreas k�stler� sıktır. Olguların %70'�nde 

pankreas k�stler� vardır. Bu nedenle, karac�ğer k�stler� olmadan mult�pl pankreas k�stler� �le karşılaşılması hal�nde VHL 

hastalığı akla gelmel�d�r. Otozomal dom�nant pol�k�st�k böbrek hastalığında merkez� s�n�r s�stem�nde anevr�zma gel�ş�m� söz 

konusu �ken, VHL hastalığında tümör gel�ş�m� görülür.

Tüberoz skleroz kompleks�nde, VHL hastalığında olduğu g�b�, mult�pl böbrek k�stler� ve tümörler� görülür. Fakat, 

tüberoz skleroz kompleks�ndek� böbrek tümörler� anj�yom�yol�pomlardır.

Von-H�ppel L�ndau hastalığı olanlar, tüm yaşamları boyunca neoplaz� gel�ş�m� açısından taranmalı ve tak�p 

ed�lmel�d�rler. Yaşamın �lk yıllarından �t�baren her yıl fiz�k muayene ve oftalmoloj�k �nceleme yapılması öner�lmekted�r. On 

yaşından �t�baren yıllık merkez� s�n�r s�stem� görüntüleme taraması ve 18 yaşından �t�baren batın görüntüleme taraması 

yapılmalıdır. Böbrek kars�nomlarının tedav�s� cerrah�d�r. Son yıllarda, "nefron koruyucu" cerrah� yöntemler �le normal böbrek 

dokusu mümkün olduğu kadar korunmaya çalışılmaktadır. Y�nede, mult�pl tümörler neden�yle yapılan operasyonlar 

sonrasında, böbrek yeters�zl�ğ� gel�şeb�l�r. Bu hastalarda böbrek transplantasyonu �le başarılı Sonuçlar b�ld�r�lmekted�r. 

(Kaynak?)

Tak�p

Standart program b�r günde tamamlanmalıdır ve bu program, koord�ne eden doktor �le görüşmey�, karın, baş ve 

omurga MR’ı, göz muayenes� ve gerekl� görülen d�ğer muayeneler� (örneğ�n KBB veya üroloj�k muayeney�, plazmada 

katekolam�nler�n tay�n� g�b�) �çer�r. Sağlık kontrolü genell�kle senel�k olarak düzenlen�r. Öner�len program şu şek�lded�r;

• Nöroloj�k semptomların, görme problemler�n�n, �ş�tme problem�n�n başlamasından �t�baren yılda b�r kl�n�k değer-

lend�rme

• Strab�smus, n�stagmus, açısından b�r yaşından �t�baren yıllık muayene 

• B�r yaşından �t�baren yılda b�r h�pertans�yon değerlend�r�lmes�.

Tablo 10. Tanı anında yapılacaklar

Organ veya S�stem

Gözler

Nöroloj�k

İş�tme

Renal

Endokr�n

Değerlend�rme 

Oftalmoloj�k muayene 

Nöroloj�k ve fiz�k muayene

İş�tme test�

16 yaşından sonra abdom�nal ultrasoun

Kan basıncı tak�b� 5 yaşından sonra 24 saat-
l�k �drarda metanefr�n ve katekolam�nler�n 
atılımının veya plazma metanefr�n ölçümü 

Yorum

Ret�nal hemanj�oblastomun dışlanması.

SSS veya per�fer�k s�n�r s�stem� hemanj�oblastomu 
dışlanması. Bey�n ve sp�nal MRI.

Endolenfat�k tümörlere bağlı �ş�tme kaybının dışlanması.

Olası adrenal, renal veya pankreat�k lezyonların dışlnması. 
CT veya MRI g�b� daha gel�şm�ş yöntemler de kullanılab�l�r

Feokromas�toma açısından

Tablo 11. VHL patojen�k varyant tesp�t ed�len hastaların tak�b� [122,123].

Koml�kasyon 

SSS lezyonu

V�seral lezyonlar

Ret�nal anj�yomlar

Feokromas�toma

Endolenfat�k sak 
2tümörler�

Değerlendr�me 

Bey�n ve sp�nal MRI 

Abdom�nal ultrasoun

Abdom�nal MRI (Böbrekler, 
adrenal bezler ve pankreas)

Oftalmoloj�k değerlendr�me

Kan basıncı tak�b� 24 saatl�k �d-
rarda metanefr�n ve katekola-
m�nler�n atılımının veya plazma 
metanefr�n ölçümü

Semptomat�k hastalarda �ç 
kulak yolunun MRI �le 
değerlend�r�lmes�

İş�tmen�n değerlend�r�lmes�

Sıklık 

16 yaşından sonra 2 yılda b�r

8 yaşından sonra yıllık

16 yaşından sonra 2 yılda b�r

1 yaşından sonra yıllık

5 yaşından sonra yıllık

5 yaşından sonra 2-3 yılda 
b�r (t�nn�tus, vert�go, �ş�tme 
kaybı varsa yıllık)

Yorum

İç kulak / petröz temporal kem�k (ELST) & 
poster�or fossa özell�kle değerlend�r�lmel�

Standard MRI �le atlanması �ht�mal�ne ELST 
değerlend�r�lmes� FLAIR MRI ELST �l�şk�l� 
h�drops değerlend�r�lmes�nde kullanışlıdır
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Genet�k Danışma

VHL hastalığı farklı organ s�stemler�nde çok sayıda �y� huylu, düşük derecel� ve kötü huylu neoplasm gel�şt�rme 

yatkınlığının olduğu otozomal dom�nant kalıtım gösteren b�r sendromdur. VHL hastalığı yaşa bağlı penetrans ve alel spes�fik 

ekspres�v�te göster�r ve VHL olarak b�l�nen tümör baskılayıcı gen�n patojen�k varyantlarında oluşur. VHL hastalığı 1/30000-

50000 k�ş� sıklığında görülen nad�r b�r fakomatozdur. Hastalık 65’l� yaşlarla b�rl�kte %90’ın üzer�nde bel�rg�n penetrans 

göster�r [124]. Gen�n 3 ekzonu vardır ve 639 nükleot�dden oluşup, 213 am�no as�t �çeren 25 k�lodaltonluk b�r prote�n kodlar 

(pVHL) VHL hastalığı olan hastalar VHL lokusunda germ hücreler�nde heteroz�gotturlar (VHL +/-). Hemang�oblastomalar 

(HB) ve renal k�stler �se VHL gen�n�n �k� alel�n�nde kaybolduğu (VHL-/-) hücreler� taşıyan hastalarda oluşur. VHL a�leler� 

benzer hastalık prezentasyonu gösteren �k� alt gruba ayrılır. Feokromas�toma r�sk� düşük olanlar t�p 1 VHL, yüksek olanlar �se 

t�p 2 VHLd�r. T�p 2 olan a�leler neredeyse da�ma m�ssens VHL gen� patojen�k varyantına sah�pken, t�p 1 a�leler nonsens ve 

delesyon g�b� farklı çeş�t patojen�k varyantlara sah�p olab�l�rler. T�p 2 daha �ler� olarak üç alt t�pe daha bölünür: T�p 2a (düşük 

renal hücrel� kanser r�sk�), T�p 2b (yüksek renal hücrel� kanser r�sk�) ve T�p 2c (HB ve berra hücrel� renal hücre kanser�n�n 

görülmed�ğ� a�lesel feokromas�toma) 

Laboratuar tekn�kler�ndek� �lerlemeler VHL sendromu’nun moleküler genet�k tanısında öneml� gel�şmelere yol açmıştır 

ve bu sayede bugün VHL hastalarının %95’den fazlasında tanı konulab�lmekte veya kl�n�k bulgular doğrulanab�lmekted�r. 

Hastaların %80’�nde patojen�k varyant anne vaya babadan geçm�şt�r. Sadece %20 vaka yen� patojen�k varyantla oluşur. 

Germl�ne moza�s�m b�ld�r�lm�şt�r ancak oranı b�l�nmemekted�r [125]. Patojen�k varyantın sonrak� kuşaklara aktarılma r�sk� 

%50’d�r ancak tam olmayan ve yaşa bağlı penetrans neden�yle hastalık ortaya çıkma �ht�mal� b�raz daha düşüktür.

16. Hered�ter D��üz M�de Kanser�

Hered�ter d��üz m�de kanser� (HDMK), erken başlangıçlı mult�pl taşlı yüzük hücrel� m�de kars�nomları ve l�n�t�s plast�ka 

�le karakter�ze, yüksek penetranslı, otozomal dom�nant b�r kanser sendromudur. Genell�kle 14-69 yaş arası görülmekle 

b�rl�kte ortalama tanı yaşı 38’d�r. HDMK, CDH1 (E-cadher�n) patojen�k varyantları sonucu oluşmakla b�rl�kte kalıtsal d��üz 

gastr�k kanser a�leler�n�n %25’�nde E-cadher�n (CDH1) patojen�k varyantları saptanmaktadır [126, 127]. A�le öyküsünde 

kalıtsal olmayan m�de kanser� olan b�reylerde m�de kanser� gel�şme r�sk�n�n yüksek olduğunun b�l�nmes�ne karşın, m�de 

kanser� olgularının yalnızca %1-3’ünde kalıtsal sendrom olduğu b�l�nmekted�r. 

Tanı

HDMK �ç�n kl�n�k tanı kr�terler�, 1999’da ortaya atıldıktan sonra 2010 ve 2015’te gözden geç�r�lm�şt�r [128];

1. A�lede* yaştan bağımsız olarak b�r� d��üz �k� m�de kars�nomu bulunması

2. 40 yaş önces� b�r d��üz m�de kars�nomu tanısı

3. A�lede* /k�ş�de d��üz m�de kanser� ve lobüler meme kars�nomu h�kayes� (tanılardan b�r� 50 yaş önces�nde koyulmuş)
* A�le = b�r�nc� ve �k�nc� derece akrabalar

Bu ana kr�terler yanısıra 50 yaş önces�nde b�lateral lobüler meme kars�nomu gel�şt�rm�ş hastalarda, b�r�nc� veya �k�nc� 

derece akrabalarında 50 yaş altında �k� k�ş�de lobüler t�p meme kars�nomu bulunan k�ş�lerde, kend�s�nde veya a�les�nde 

yarık damak/dudak h�kayes� bulunan d��üz t�p m�de kars�nomlu k�ş�lerde de CDH1 patojen�k varyant testler�n�n yapılması �le 

tanı tey�d ed�l�r [129]. A�le h�kayes�ne bakılmaksızın, herhang� b�r hastanın m�de b�yops�s�nde �n s�tu taşlı yüzük hücreler� 

veya taşlı yüzük hücreler�n�n pageto�d yayılımının görülmes� de genet�k danışma ve CDH1 patojen�k varyant testler�n� 

gerekt�r�r [129]. Moleküler genet�k tanıda CDH1 gen�n� hedefleyen DNA d�z� anal�z� yöntemler� seç�l�r. D�z� anal�z� normal 

olarak değerlend�r�len hastalarda delesyon/dupl�kasyonlar araştırılmalıdır.

Moleküler Genet�k Tanı Ve Genet�k Danışma

HDMK sendromu, otozomal dom�nant kalıtımlıdır ve yüksek penetrans göster�r. M�de kanser� tanısı ortalama 38 (14-

69 yaş arasında değ�ş�r) yaşında konulmuş olur ve 80 yaşına gel�nd�ğ�nde kümülat�f d��üz gastr�k kars�nom r�sk� erkekler �ç�n 

%67-70, kadınlar �ç�n %56-83’e kadar yüksel�r [130]. Erken yaşta (<18) taşlı yüzük hücrel� m�de kars�nomu gel�şt�ren 

b�reyler b�ld�r�lm�ş olmakla b�rl�kte [131], 20 yaş önces�nde kanser r�sk� düşük kabul ed�l�r [130]. Vakaların b�rçoğunda gatr�k 

kanser 40 yaşından önce başlamaktadır Ayrıca, germl�ne CDH1 patojen�k varyantı taşıyan b�r kadının 80 yaşına kadar lobüler 

t�p meme kars�nomu gel�şt�rme r�sk� %42’d�r [129]. CDH1 patojen�k varyantı taşıyan hastanın sonrak� kuşaklara aktarma r�sk� 

%50’d�r ancak hastalığın penetrans eks�kl�ğ� ve yaşa bağlı penetrans neden�yle ortaya çıkma �ht�mal� daha düşüktür.

CDH1 gen�n�n b�r kopyası �nakt�f olan k�ş�de �k�nc�l somat�k patojen�k değ�ş�m �le d�ğer kopyanın fonks�yon kaybı, d��üz 

m�de kanser� gel�ş�m�ne yol açar. İk�nc� allel�n �nakt�vasyonunun en sık nedenler� promoter h�permet�lasyonu (yaklaşık %31 

olguda] ve heteroz�gos�te kaybıdır (yaklaşık %25 olguda) [132]. Aynı hastanın farklı tümör odaklarında ve aynı tümör �ç�nde 

farklı yerlerde değ�ş�k �k�nc�-allel hasarları saptanır [128]. Bazı a�lelerde, CDH1germl�ne patojen�k varyantları, yarık damak-

dudak �le b�rl�kte görülmüştür [19]. Şu ana kadar b�ld�r�lm�ş HDMK a�leler�n�n %18-40’ında germl�ne CDH1 patojen�k varyantı 

taşıyıcılığı �zlenm�şt�r [128]. Kl�n�k kr�terlere uyan k�ş�lerde CDH1 patojen�k varyantınun görülme sıklığı coğrafi bölgelere 

göre değ�şkenl�k göster�r [133]. CDH1 mutant olmayan HDMK olgularının küçük b�r kısmında, CTNNA1 (�-e-katen�n) 

patojen�k varyantları saptanmıştır [130]. BRCA2 patojen�k varyantı bulunduran b�r a�lede de HDMK kl�n�k kr�terler�n� 

sağlayan m�de kanser� b�ld�r�lm�şt�r [130]. A�le h�kayes�nde m�de kanser� bulunmayıp d��üz t�p m�de kars�nomu gel�şt�ren 

bazı k�ş�lerde de CDH1 patojen�k varyantları (sporad�k/de novo patojen�k varyantlar) tanımlanmıştır [134]. Bunların önem�, 

sıklığı ve olası tarama yöntemler� henüz bel�rlenmem�şt�r [135]. HDMK kl�n�k kr�terler�n� sağlayan ancak CDH1 patojen�k 

varyantı göster�lemeyen hastalarda ayrıca PALB2 ve MAP3K6 germl�ne patojen�k varyantı tanımlanmış olup, CDH1patojen�k 

varyantı bulundurmayan HDMK popülasyonu hakkında b�lg� elde edeb�lmek �ç�n yen� a�leler�n tanımlanması ve ek 

araştırmalar gerekl�d�r [131].

Yaklaşım ve Tak�p

CDH1 patojen�k varyantlarında penetransı çok yüksekt�r. Bu nedenle CDH1 gen�nde patojen�k varyant tesp�t ed�len 

hastalara profilakt�k gastrektom� öner�l�r [128]. Makroskop�k olarak lezyon bulundurmayan profilakt�k gastrektom� 

materyaller�n�n tümünün har�talanarak tak�be alınıp m�kroskop�k olarak (hematoks�len- eoz�n ve PAS boyamalarıyla) [128] 

�ncelenmes�, çok sayıda m�l�metr�k (0.1 mm – 10 mm) �ntramukozal (pT1a) taşlı yüzük hücrel� kars�nom odağını ortaya çıkarır 

[136]. Bu tümör odakları, Kuzey Amer�kalı ve Avrupalı HDMK a�leler�nde tüm m�deye yayılmış olarak [137], Yen� Zelandalı 

Maor� HDMK a�leler�nde �se korpus-antrum geç�ş bölges�nde [138] yoğunlaşmış şek�lde görülmüştür. In s�tu taşlı yüzük 

hücreler� ve bunların pageto�d yayılımı sporad�k taşlı yüzük hücrel� kars�nom hastalarında gözlenmez [128]. Bu erken 

lezyonların, �ntramukozal kars�nom dah�l, prol�ferat�f akt�v�tes� düşüktür [139] ve hang� odağın �ler� evre d��üz m�de 

kanser�ne dönüşeceğ� tahm�n ed�lememekted�r [135]. Profilakt�k gastrektom�y� kabul etmeyen HDMK hastalarının yıllık 

endoskop�k tak�b� öner�l�r. Her seansta mukozanın özell�kle soluk bölgeler�nden olmak üzere en az 30 b�yops�n�n alınması 

öner�lm�şt�r [140]. 

HDMK a�leler�ndek� kadınların 80 yaşına kadar m�de ve lobüler t�p meme kanser� gel�şt�rme kümülat�f r�sk� %90 olarak 

hesaplanmıştır [141]. Bu kadınlara 35 yaşından �t�baren yıllık meme magnet�k rezonans görüntüleme (MRG) ve mammografi 

�le tak�p öner�ld�ğ� g�b� [140], taramaya 30 yaşında başlanması da öner�lm�şt�r [6]. Profilakt�k mastektom� ve tamoks�fen 

tedav�s� �ç�n yeterl� ver� henüz bulunmadığından öner�lmemekted�r [140]. HDMK a�leler�nde müs�nöz veya taşlı yüzük hücrel� 

kolon kars�nomları raporlanmış olmakla b�rl�kte kolon kanser� HDMK bulgusu olarak değerlend�r�lmem�şt�r [135]. Bununla 

b�rl�kte bu hastalara 40 yaşından �t�baren veya a�lede kolon kanser�n�n görüldüğü en genç yaşın 10 yıl önces�nden 

başlanması koşuluyla 3-5 yılda b�r kolonoskop� yapılması öner�lm�şt�r [140].

 Meme ve kolon kanserler� �ç�n HDMK popülasyonunda tarama/rehberl�k prosedürler� [129] �le �lg�l� konsensus yoktur. 

Genç ve asemptomat�k germl�ne CDH1 patojen�k varyantı taşıyıcılarında profilakt�k gastrektom� göz önünde bulundurulmalı 

ve genet�k danışmaya yönlend�r�lmel�d�r. CDH1 germl�ne patojen�k varyantı taşımayan a�lelerde hang� genet�k değ�ş�kl�kler�n 

bulunduğu ve bunların kl�n�kte farka yolaçıp açmayacağı, HDMK a�leler�ndek� gençler/çocuklar �ç�n tak�b�n ve olası cerrah� 

kararının nasıl ver�lmes� gerekt�ğ�, profilakt�k gastrektom� dışında olası tedav� yöntemler� [136] henüz b�l�nmemekted�r. 
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Genet�k Danışma

VHL hastalığı farklı organ s�stemler�nde çok sayıda �y� huylu, düşük derecel� ve kötü huylu neoplasm gel�şt�rme 

yatkınlığının olduğu otozomal dom�nant kalıtım gösteren b�r sendromdur. VHL hastalığı yaşa bağlı penetrans ve alel spes�fik 

ekspres�v�te göster�r ve VHL olarak b�l�nen tümör baskılayıcı gen�n patojen�k varyantlarında oluşur. VHL hastalığı 1/30000-

50000 k�ş� sıklığında görülen nad�r b�r fakomatozdur. Hastalık 65’l� yaşlarla b�rl�kte %90’ın üzer�nde bel�rg�n penetrans 

göster�r [124]. Gen�n 3 ekzonu vardır ve 639 nükleot�dden oluşup, 213 am�no as�t �çeren 25 k�lodaltonluk b�r prote�n kodlar 

(pVHL) VHL hastalığı olan hastalar VHL lokusunda germ hücreler�nde heteroz�gotturlar (VHL +/-). Hemang�oblastomalar 

(HB) ve renal k�stler �se VHL gen�n�n �k� alel�n�nde kaybolduğu (VHL-/-) hücreler� taşıyan hastalarda oluşur. VHL a�leler� 

benzer hastalık prezentasyonu gösteren �k� alt gruba ayrılır. Feokromas�toma r�sk� düşük olanlar t�p 1 VHL, yüksek olanlar �se 

t�p 2 VHLd�r. T�p 2 olan a�leler neredeyse da�ma m�ssens VHL gen� patojen�k varyantına sah�pken, t�p 1 a�leler nonsens ve 

delesyon g�b� farklı çeş�t patojen�k varyantlara sah�p olab�l�rler. T�p 2 daha �ler� olarak üç alt t�pe daha bölünür: T�p 2a (düşük 

renal hücrel� kanser r�sk�), T�p 2b (yüksek renal hücrel� kanser r�sk�) ve T�p 2c (HB ve berra hücrel� renal hücre kanser�n�n 

görülmed�ğ� a�lesel feokromas�toma) 

Laboratuar tekn�kler�ndek� �lerlemeler VHL sendromu’nun moleküler genet�k tanısında öneml� gel�şmelere yol açmıştır 

ve bu sayede bugün VHL hastalarının %95’den fazlasında tanı konulab�lmekte veya kl�n�k bulgular doğrulanab�lmekted�r. 

Hastaların %80’�nde patojen�k varyant anne vaya babadan geçm�şt�r. Sadece %20 vaka yen� patojen�k varyantla oluşur. 

Germl�ne moza�s�m b�ld�r�lm�şt�r ancak oranı b�l�nmemekted�r [125]. Patojen�k varyantın sonrak� kuşaklara aktarılma r�sk� 

%50’d�r ancak tam olmayan ve yaşa bağlı penetrans neden�yle hastalık ortaya çıkma �ht�mal� b�raz daha düşüktür.

16. Hered�ter D��üz M�de Kanser�

Hered�ter d��üz m�de kanser� (HDMK), erken başlangıçlı mult�pl taşlı yüzük hücrel� m�de kars�nomları ve l�n�t�s plast�ka 

�le karakter�ze, yüksek penetranslı, otozomal dom�nant b�r kanser sendromudur. Genell�kle 14-69 yaş arası görülmekle 

b�rl�kte ortalama tanı yaşı 38’d�r. HDMK, CDH1 (E-cadher�n) patojen�k varyantları sonucu oluşmakla b�rl�kte kalıtsal d��üz 

gastr�k kanser a�leler�n�n %25’�nde E-cadher�n (CDH1) patojen�k varyantları saptanmaktadır [126, 127]. A�le öyküsünde 

kalıtsal olmayan m�de kanser� olan b�reylerde m�de kanser� gel�şme r�sk�n�n yüksek olduğunun b�l�nmes�ne karşın, m�de 

kanser� olgularının yalnızca %1-3’ünde kalıtsal sendrom olduğu b�l�nmekted�r. 

Tanı

HDMK �ç�n kl�n�k tanı kr�terler�, 1999’da ortaya atıldıktan sonra 2010 ve 2015’te gözden geç�r�lm�şt�r [128];

1. A�lede* yaştan bağımsız olarak b�r� d��üz �k� m�de kars�nomu bulunması

2. 40 yaş önces� b�r d��üz m�de kars�nomu tanısı

3. A�lede* /k�ş�de d��üz m�de kanser� ve lobüler meme kars�nomu h�kayes� (tanılardan b�r� 50 yaş önces�nde koyulmuş)
* A�le = b�r�nc� ve �k�nc� derece akrabalar

Bu ana kr�terler yanısıra 50 yaş önces�nde b�lateral lobüler meme kars�nomu gel�şt�rm�ş hastalarda, b�r�nc� veya �k�nc� 

derece akrabalarında 50 yaş altında �k� k�ş�de lobüler t�p meme kars�nomu bulunan k�ş�lerde, kend�s�nde veya a�les�nde 

yarık damak/dudak h�kayes� bulunan d��üz t�p m�de kars�nomlu k�ş�lerde de CDH1 patojen�k varyant testler�n�n yapılması �le 

tanı tey�d ed�l�r [129]. A�le h�kayes�ne bakılmaksızın, herhang� b�r hastanın m�de b�yops�s�nde �n s�tu taşlı yüzük hücreler� 

veya taşlı yüzük hücreler�n�n pageto�d yayılımının görülmes� de genet�k danışma ve CDH1 patojen�k varyant testler�n� 

gerekt�r�r [129]. Moleküler genet�k tanıda CDH1 gen�n� hedefleyen DNA d�z� anal�z� yöntemler� seç�l�r. D�z� anal�z� normal 

olarak değerlend�r�len hastalarda delesyon/dupl�kasyonlar araştırılmalıdır.

Moleküler Genet�k Tanı Ve Genet�k Danışma

HDMK sendromu, otozomal dom�nant kalıtımlıdır ve yüksek penetrans göster�r. M�de kanser� tanısı ortalama 38 (14-

69 yaş arasında değ�ş�r) yaşında konulmuş olur ve 80 yaşına gel�nd�ğ�nde kümülat�f d��üz gastr�k kars�nom r�sk� erkekler �ç�n 

%67-70, kadınlar �ç�n %56-83’e kadar yüksel�r [130]. Erken yaşta (<18) taşlı yüzük hücrel� m�de kars�nomu gel�şt�ren 

b�reyler b�ld�r�lm�ş olmakla b�rl�kte [131], 20 yaş önces�nde kanser r�sk� düşük kabul ed�l�r [130]. Vakaların b�rçoğunda gatr�k 

kanser 40 yaşından önce başlamaktadır Ayrıca, germl�ne CDH1 patojen�k varyantı taşıyan b�r kadının 80 yaşına kadar lobüler 

t�p meme kars�nomu gel�şt�rme r�sk� %42’d�r [129]. CDH1 patojen�k varyantı taşıyan hastanın sonrak� kuşaklara aktarma r�sk� 

%50’d�r ancak hastalığın penetrans eks�kl�ğ� ve yaşa bağlı penetrans neden�yle ortaya çıkma �ht�mal� daha düşüktür.

CDH1 gen�n�n b�r kopyası �nakt�f olan k�ş�de �k�nc�l somat�k patojen�k değ�ş�m �le d�ğer kopyanın fonks�yon kaybı, d��üz 

m�de kanser� gel�ş�m�ne yol açar. İk�nc� allel�n �nakt�vasyonunun en sık nedenler� promoter h�permet�lasyonu (yaklaşık %31 

olguda] ve heteroz�gos�te kaybıdır (yaklaşık %25 olguda) [132]. Aynı hastanın farklı tümör odaklarında ve aynı tümör �ç�nde 

farklı yerlerde değ�ş�k �k�nc�-allel hasarları saptanır [128]. Bazı a�lelerde, CDH1germl�ne patojen�k varyantları, yarık damak-

dudak �le b�rl�kte görülmüştür [19]. Şu ana kadar b�ld�r�lm�ş HDMK a�leler�n�n %18-40’ında germl�ne CDH1 patojen�k varyantı 

taşıyıcılığı �zlenm�şt�r [128]. Kl�n�k kr�terlere uyan k�ş�lerde CDH1 patojen�k varyantınun görülme sıklığı coğrafi bölgelere 

göre değ�şkenl�k göster�r [133]. CDH1 mutant olmayan HDMK olgularının küçük b�r kısmında, CTNNA1 (�-e-katen�n) 

patojen�k varyantları saptanmıştır [130]. BRCA2 patojen�k varyantı bulunduran b�r a�lede de HDMK kl�n�k kr�terler�n� 

sağlayan m�de kanser� b�ld�r�lm�şt�r [130]. A�le h�kayes�nde m�de kanser� bulunmayıp d��üz t�p m�de kars�nomu gel�şt�ren 

bazı k�ş�lerde de CDH1 patojen�k varyantları (sporad�k/de novo patojen�k varyantlar) tanımlanmıştır [134]. Bunların önem�, 

sıklığı ve olası tarama yöntemler� henüz bel�rlenmem�şt�r [135]. HDMK kl�n�k kr�terler�n� sağlayan ancak CDH1 patojen�k 

varyantı göster�lemeyen hastalarda ayrıca PALB2 ve MAP3K6 germl�ne patojen�k varyantı tanımlanmış olup, CDH1patojen�k 

varyantı bulundurmayan HDMK popülasyonu hakkında b�lg� elde edeb�lmek �ç�n yen� a�leler�n tanımlanması ve ek 

araştırmalar gerekl�d�r [131].

Yaklaşım ve Tak�p

CDH1 patojen�k varyantlarında penetransı çok yüksekt�r. Bu nedenle CDH1 gen�nde patojen�k varyant tesp�t ed�len 

hastalara profilakt�k gastrektom� öner�l�r [128]. Makroskop�k olarak lezyon bulundurmayan profilakt�k gastrektom� 

materyaller�n�n tümünün har�talanarak tak�be alınıp m�kroskop�k olarak (hematoks�len- eoz�n ve PAS boyamalarıyla) [128] 

�ncelenmes�, çok sayıda m�l�metr�k (0.1 mm – 10 mm) �ntramukozal (pT1a) taşlı yüzük hücrel� kars�nom odağını ortaya çıkarır 

[136]. Bu tümör odakları, Kuzey Amer�kalı ve Avrupalı HDMK a�leler�nde tüm m�deye yayılmış olarak [137], Yen� Zelandalı 

Maor� HDMK a�leler�nde �se korpus-antrum geç�ş bölges�nde [138] yoğunlaşmış şek�lde görülmüştür. In s�tu taşlı yüzük 

hücreler� ve bunların pageto�d yayılımı sporad�k taşlı yüzük hücrel� kars�nom hastalarında gözlenmez [128]. Bu erken 

lezyonların, �ntramukozal kars�nom dah�l, prol�ferat�f akt�v�tes� düşüktür [139] ve hang� odağın �ler� evre d��üz m�de 

kanser�ne dönüşeceğ� tahm�n ed�lememekted�r [135]. Profilakt�k gastrektom�y� kabul etmeyen HDMK hastalarının yıllık 

endoskop�k tak�b� öner�l�r. Her seansta mukozanın özell�kle soluk bölgeler�nden olmak üzere en az 30 b�yops�n�n alınması 

öner�lm�şt�r [140]. 

HDMK a�leler�ndek� kadınların 80 yaşına kadar m�de ve lobüler t�p meme kanser� gel�şt�rme kümülat�f r�sk� %90 olarak 

hesaplanmıştır [141]. Bu kadınlara 35 yaşından �t�baren yıllık meme magnet�k rezonans görüntüleme (MRG) ve mammografi 

�le tak�p öner�ld�ğ� g�b� [140], taramaya 30 yaşında başlanması da öner�lm�şt�r [6]. Profilakt�k mastektom� ve tamoks�fen 

tedav�s� �ç�n yeterl� ver� henüz bulunmadığından öner�lmemekted�r [140]. HDMK a�leler�nde müs�nöz veya taşlı yüzük hücrel� 

kolon kars�nomları raporlanmış olmakla b�rl�kte kolon kanser� HDMK bulgusu olarak değerlend�r�lmem�şt�r [135]. Bununla 

b�rl�kte bu hastalara 40 yaşından �t�baren veya a�lede kolon kanser�n�n görüldüğü en genç yaşın 10 yıl önces�nden 

başlanması koşuluyla 3-5 yılda b�r kolonoskop� yapılması öner�lm�şt�r [140].

 Meme ve kolon kanserler� �ç�n HDMK popülasyonunda tarama/rehberl�k prosedürler� [129] �le �lg�l� konsensus yoktur. 

Genç ve asemptomat�k germl�ne CDH1 patojen�k varyantı taşıyıcılarında profilakt�k gastrektom� göz önünde bulundurulmalı 

ve genet�k danışmaya yönlend�r�lmel�d�r. CDH1 germl�ne patojen�k varyantı taşımayan a�lelerde hang� genet�k değ�ş�kl�kler�n 

bulunduğu ve bunların kl�n�kte farka yolaçıp açmayacağı, HDMK a�leler�ndek� gençler/çocuklar �ç�n tak�b�n ve olası cerrah� 

kararının nasıl ver�lmes� gerekt�ğ�, profilakt�k gastrektom� dışında olası tedav� yöntemler� [136] henüz b�l�nmemekted�r. 
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17. Nörofibromatoz�s TİP 1

En sık görülen nörokutanöz hastalık olan nörofibromatoz�s t�p 1 (NF-1) otozomal dom�nant geç�şl� olup görülme sıklığı 

1/3000-1/4000 olarak b�ld�r�lmekted�r [142]. NF-1 gen� 17. kromozomun 11p12 bölges�nde lokal�zed�r, bu gen Nörofibrom�n 

olarak adlandırılan tümör supresör b�r prote�n� kodlamaktadır [143]. Günümüzde NF-1 gen�ne özgü 1500’den fazla 

patojen�k varyant b�ld�r�lm�şt�r [144]. NF-1 tanısı 1987’de Nat�onal Inst�tute of Health (NIH) tanımlanan tanı kr�terler�nden en 

az �k�s�n�n b�r arada olması �le konur [145]. Ancak NF-1 pek çok s�stem� etk�leyeb�len b�r hastalık olduğundan bulguları 

değ�şkenl�k göstermekted�r. En çok görülen ortak özell�kler; sütlü kahvereng� lekeler, L�sch nodüller�, nörofibromlar, 

koltukaltı ve kasık ç�llenmes� ve bey�ndek� hamartamatöz değ�ş�kl�klerd�r. NF-1 hastalarında öğrenme güçlüğü, endokr�n 

bozukluklar, h�pertans�yon benzer� ek sorunlar olab�l�r. Hastalık bulguları hastalar arasında olduğu g�b�, aynı a�le �çer�s�nde 

etk�lenen b�reylerde de farklılık göstereb�l�r [146]. 

Neurofibromatos�s t�p 1 (NF1) tanısında aşağıdak� kr�terler kullanılır 

• Püberte önces� 5 mm, püberte sonrası 15mm’den büyük 6 veya daha fazla sütlü kahve lekes� 

• İk� veya dahafazla nörofibrom veya b�r pleks�form nörofibrom 

• Koltuk altı veya kasık bölges�nde ç�llenme 

• Opt�k gl�yoma

• En az �k� �r�s hamartomu (L�sch nodülü) 

• Kem�k lezyonu (sfeno�d d�splaz� veya t�b�al psödoartroz g�b�)

• NF-1 tanısı konulmuş b�r�nc� derece akraba. 

Bu kr�terlerden en az �k�s� tesp�t ed�len kl�n�k olarak hasta NF t�p1 tanısı alır. Moleküler genet�k yöntemlerle NF1 gen�nde 

heteroz�got patojen�k varyant tesp�t ed�lerek tanı tey�d ed�l�r. Çok basamaklı patojen�k varyant protokolü uygulanmalıdır. 

Genom�k DNA’dan yapılacak anal�zlerde spl�ce patojen�k varyantlar atlanab�lmekte ve bu nedenle vakaların yaklaşık 1/3 

kısmında patjen�k varyant gözden kaçab�lmekted�r [147]. Normal çıkan hastalarda delesyon/dupl�kastonlar dışlanmalıdırBu 

yaklaşım �le kl�n�k kr�terler� karşılayan vakaların % 95 kısmında NF1 patojen�k varyant tesp�t ed�leb�l�r. 

 Er�şk�nlerde bu tanı kr�terler� yüksek oranda duyarlılık ve özgüllüğe sah�pken, çocukluk çağında tanı �ç�n bu kr�terler�n 

kullanımında zorluklar mevcuttur. B�l�nen b�r a�le öyküsü olmayan NF1’l� olguların, 1 yaşına kadar ancak yarısı bu tanı 

kr�terler�n� karşılayab�l�rken, 8 yaşına kadar hemen hemen tüm olgular �ç�n kl�n�k tanı kr�terler� yeterl� olmaktadır [148]. 

Bunun sebeb� NF1’�n yaşla b�rçok bulgusunun sıklığının artış göstermes�d�r [149]. A�lede NF1’den etk�lenm�ş b�rey 

tanımlanan olgularda sıklıkla hayatın �lk yılında tanı konab�lmekted�r. Bu olguların %95’�nden daha fazlasında tanı kr�ter�n� 

karşılayan �k�nc� bulgu c�ltte çok sayıda sütlü kahve lekeler�n�n saptanmasıdır [150]. Tanı kr�terler�n� karşılayan b�reyler�n 

%95’�nden daha fazlasında moleküler anal�zle NF1 gen�nde b�r patojen�k varyant saptanab�l�r. 

NF t�p1 hastalığında kl�n�k bulgular oldukça değ�şkenl�k göstermekted�r.

C�lt Bulguları

Café au la�t lekeler� ve ç�llenme freckl�ng. Mult�pl cafe au la�t lekeler� bütün hastalarda mevcut �ken ç�llenme %90 

vakada görülür.

Neurofibromlar. Er�şk�nlerde genell�kle değ�şken sayıda ben�gn nörofibromlar mevcuttur. NF1 hastalarının yaklaşık 

yarısında plex�form nörofibromlar vardır ancak çoğ zaman kl�n�k olarak farked�lmeyecek kadar der�n yerleş�ml�d�r. 

D�ğer c�lt bulguları. Juven�l ksanthogranuloma ve nevüs anem�kus yaygın olarak görülür ve çocukluk çağında tanıya 

yardımcı olur. 

Göz Bulguları

NF1 hastalığında göz bulguları körlüğe neden olab�len opt�k gl�yomları, L�sch nodüller�n� ve koro�dal lekeler� �çer�r. 

İr�sde görülen sarı-kahvereng� renkte melanos�t�k hamartomlar olan L�sch nodüller�nın sıklığı yaşla b�rl�kte artar. Bu 

nedenle er�şk�nlerde NF-1’�n en sık görülen bulgusudur. Beş yaşında %22, 20 yaş ve üzer�nde %96 oranında görülür. 

14Koro�dal lekeler standart oftalmoskop� �le gözlenmezken kızıl ötes� lazer oftalmoskop� �le farked�l�rler. Nad�r göz bulguları 

ret�nal vasoprol�ferat�f tümörler ve glokomdur [151]. 

Nöroloj�k Bulgular

Makrosefal� NF-1’l� vakalarda sık görülen b�r bulgudur [147]. Nörofibromatoz�ste bey�n MR �ncelemeler�nde en sık 

�zlenen patoloj�, T2A ser�lerde farklı lokal�zasyonlarda görülen h�per�ntens lezyonlardır. Hamartom olarak adlandırılan bu 

lezyonların özell�kler� ben�gn olmaları ve bunlara eşl�k eden nöroloj�k problem�n olmamasıdır [142]. NF-1‘l� olgularda en sık 

görülen bey�n tümörü opt�k gl�yomlardır. Çoğu asemptomat�kt�r [152,153]. Du�ner ve ark. [154] NF olgularda hamartomu 

%62, hamartom dışı anormal bulguları %12 bulmuşlardır.

Nörofibromatoz�s hastalarında nöbet sıklığı %3,8-6 olarak b�ld�r�lmekted�r. Yapılan b�r araştırmada ep�leps� 

prevalansının %7 olduğunu b�ld�r�lm�ş ve nöbetler�n %85’�n�n pars�yel, %15’�n�n jeneral�ze olduğunu saptanmıştır [155]. 

Nörofibromatos�s t�p 1 hastalarında zekâ ger�l�ğ�, öğrenme güçlüğü, d�l problemler�, d�kkat ve organ�zasyon eks�kl�ğ�, 

ps�kososyal problemler normal popülasyona göre daha sıktır. Yapılan b�r çalışmada 152 NF-1 olgusunda öğrenme 

güçlüğünü %75 olarak b�ld�rm�şt�r [154]. Kard�yak anomal�s� b�ld�r�len pek çok NF-1 olgusu olmasına rağmen bu konuda 

çalışma sayısı sınırlıdır ve %2,3-%2,7 arasında değ�şen oranlar b�ld�r�lm�şt�r [157,158]

Kas İskelet Bulguları

Tanı kr�terler�nden b�r�n� oluşturan �skelet anomal�ler� NF1’l� olgularda sık görülmekted�r. Jeneral�ze osteopen� ve 

osteoporoz en sık rastlanan bulgudur. NF-1 gen�n�n ürünü olan nörofibrom�n adlı prote�n�n kem�k gel�ş�m�nde rolü 

mevcuttur. Du�ner ve ark. [152] skolyoz prevalansını %12, Lopez P�son ve ark. [159] %19 olarak b�ld�rm�şlerd�r. 

Nörofibromatos�s t�p 1 olgularında konjen�tal t�b�al psödoartroz sıklığı %38,5-84 arasında değ�şen oranlarda b�ld�r�lm�şt�r 

[160]

D�ğer Bulgular

Boy kısalığı, püberte prekoks, büyüme hormonu fazlalığı ve eks�kl�ğ� �le densefal�k sendrom nörofibromatoz�s 

hastalarında görülen başlıca endokr�n sorunlardır. Boy kısalığı olguların yaklaşık 1/3’ünde görülmekted�r. 

K�lo alımında sorun, azalmış kalor� alımı, davranış sorunları �le karakter�ze b�r tablo olan d�ensefal�k sendrom NF-1 

olgularında görülen ve h�potalamusta yer kaplayan hamartom sonucu gel�şen nad�r b�r durumdur [161]

Yaklaşım ve Tak�p

NF1’l� hastalarda hayat boyu mal�gn tümör gel�şt�rme r�sk�nde artış b�l�nmekted�r. En sık ölüm sebepler� mal�gn�te ve 

vaskülopat� gel�ş�m� olup, NF1’l� olguların ortalama hayat süres� beklent�s�n�n genel popülasyondan yaklaşık 8 yıl daha kısa 

olduğu hesaplanmaktadır. Hastalarda ben�gn nörofibromlar dışında en sık karşılaşılan tümörler opt�k s�n�r gl�yomları ve 

bey�n tümörler�d�r. Opt�k gl�yom neden�yle tedav� ed�len NF1’l� çocukların en az %20’s�nde �k�nc� b�r santral s�n�r s�stem� 

gl�yomu meydana gelmekted�r.

Tüm olguların yılda en az 1 kez, NF1 konusunda tecrübel� b�r doktor tarafından muayene ed�lmes�; erken çocukluk 

dönem�nde yılda b�r kez, sonrasında 2 yılda b�r oftalmoloj�k değerlend�rme yapılması; okul başarısı ve gel�ş�m�n�n tak�b�, 

düzenl� kan basıncı ölçümü; santral s�n�r s�stem�, �skelet s�stem� ve kard�yovasküler s�stem�n gerekl� oldukça konunun 

uzmanı tarafından tetk�k ed�lmes� öner�lmekted�r 

Genet�k Danışma

Neurofibromatoz�s t�p1 (NF1) tam penetrans ve değ�şken ekspres�v�te gösteren otozomal dom�nant kalıtımlı b�r 

hastalık olup, ant�s�pasyon b�ld�r�lmemekted�r. Etk�lenm�ş hastaların anne veya babasında patojen�k varyant bulunma 

olasığı %50 �ken sonrak� kuşaklara aktarma �ht�mal� de y�ne %50’d�r. Vakaların yarısında yen� patojen�k varyant oluşumu söz 
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17. Nörofibromatoz�s TİP 1

En sık görülen nörokutanöz hastalık olan nörofibromatoz�s t�p 1 (NF-1) otozomal dom�nant geç�şl� olup görülme sıklığı 

1/3000-1/4000 olarak b�ld�r�lmekted�r [142]. NF-1 gen� 17. kromozomun 11p12 bölges�nde lokal�zed�r, bu gen Nörofibrom�n 

olarak adlandırılan tümör supresör b�r prote�n� kodlamaktadır [143]. Günümüzde NF-1 gen�ne özgü 1500’den fazla 

patojen�k varyant b�ld�r�lm�şt�r [144]. NF-1 tanısı 1987’de Nat�onal Inst�tute of Health (NIH) tanımlanan tanı kr�terler�nden en 

az �k�s�n�n b�r arada olması �le konur [145]. Ancak NF-1 pek çok s�stem� etk�leyeb�len b�r hastalık olduğundan bulguları 

değ�şkenl�k göstermekted�r. En çok görülen ortak özell�kler; sütlü kahvereng� lekeler, L�sch nodüller�, nörofibromlar, 

koltukaltı ve kasık ç�llenmes� ve bey�ndek� hamartamatöz değ�ş�kl�klerd�r. NF-1 hastalarında öğrenme güçlüğü, endokr�n 

bozukluklar, h�pertans�yon benzer� ek sorunlar olab�l�r. Hastalık bulguları hastalar arasında olduğu g�b�, aynı a�le �çer�s�nde 

etk�lenen b�reylerde de farklılık göstereb�l�r [146]. 

Neurofibromatos�s t�p 1 (NF1) tanısında aşağıdak� kr�terler kullanılır 

• Püberte önces� 5 mm, püberte sonrası 15mm’den büyük 6 veya daha fazla sütlü kahve lekes� 

• İk� veya dahafazla nörofibrom veya b�r pleks�form nörofibrom 

• Koltuk altı veya kasık bölges�nde ç�llenme 

• Opt�k gl�yoma

• En az �k� �r�s hamartomu (L�sch nodülü) 

• Kem�k lezyonu (sfeno�d d�splaz� veya t�b�al psödoartroz g�b�)

• NF-1 tanısı konulmuş b�r�nc� derece akraba. 

Bu kr�terlerden en az �k�s� tesp�t ed�len kl�n�k olarak hasta NF t�p1 tanısı alır. Moleküler genet�k yöntemlerle NF1 gen�nde 

heteroz�got patojen�k varyant tesp�t ed�lerek tanı tey�d ed�l�r. Çok basamaklı patojen�k varyant protokolü uygulanmalıdır. 

Genom�k DNA’dan yapılacak anal�zlerde spl�ce patojen�k varyantlar atlanab�lmekte ve bu nedenle vakaların yaklaşık 1/3 

kısmında patjen�k varyant gözden kaçab�lmekted�r [147]. Normal çıkan hastalarda delesyon/dupl�kastonlar dışlanmalıdırBu 

yaklaşım �le kl�n�k kr�terler� karşılayan vakaların % 95 kısmında NF1 patojen�k varyant tesp�t ed�leb�l�r. 

 Er�şk�nlerde bu tanı kr�terler� yüksek oranda duyarlılık ve özgüllüğe sah�pken, çocukluk çağında tanı �ç�n bu kr�terler�n 

kullanımında zorluklar mevcuttur. B�l�nen b�r a�le öyküsü olmayan NF1’l� olguların, 1 yaşına kadar ancak yarısı bu tanı 

kr�terler�n� karşılayab�l�rken, 8 yaşına kadar hemen hemen tüm olgular �ç�n kl�n�k tanı kr�terler� yeterl� olmaktadır [148]. 

Bunun sebeb� NF1’�n yaşla b�rçok bulgusunun sıklığının artış göstermes�d�r [149]. A�lede NF1’den etk�lenm�ş b�rey 

tanımlanan olgularda sıklıkla hayatın �lk yılında tanı konab�lmekted�r. Bu olguların %95’�nden daha fazlasında tanı kr�ter�n� 

karşılayan �k�nc� bulgu c�ltte çok sayıda sütlü kahve lekeler�n�n saptanmasıdır [150]. Tanı kr�terler�n� karşılayan b�reyler�n 

%95’�nden daha fazlasında moleküler anal�zle NF1 gen�nde b�r patojen�k varyant saptanab�l�r. 

NF t�p1 hastalığında kl�n�k bulgular oldukça değ�şkenl�k göstermekted�r.

C�lt Bulguları

Café au la�t lekeler� ve ç�llenme freckl�ng. Mult�pl cafe au la�t lekeler� bütün hastalarda mevcut �ken ç�llenme %90 

vakada görülür.

Neurofibromlar. Er�şk�nlerde genell�kle değ�şken sayıda ben�gn nörofibromlar mevcuttur. NF1 hastalarının yaklaşık 

yarısında plex�form nörofibromlar vardır ancak çoğ zaman kl�n�k olarak farked�lmeyecek kadar der�n yerleş�ml�d�r. 

D�ğer c�lt bulguları. Juven�l ksanthogranuloma ve nevüs anem�kus yaygın olarak görülür ve çocukluk çağında tanıya 

yardımcı olur. 

Göz Bulguları

NF1 hastalığında göz bulguları körlüğe neden olab�len opt�k gl�yomları, L�sch nodüller�n� ve koro�dal lekeler� �çer�r. 

İr�sde görülen sarı-kahvereng� renkte melanos�t�k hamartomlar olan L�sch nodüller�nın sıklığı yaşla b�rl�kte artar. Bu 

nedenle er�şk�nlerde NF-1’�n en sık görülen bulgusudur. Beş yaşında %22, 20 yaş ve üzer�nde %96 oranında görülür. 

14Koro�dal lekeler standart oftalmoskop� �le gözlenmezken kızıl ötes� lazer oftalmoskop� �le farked�l�rler. Nad�r göz bulguları 

ret�nal vasoprol�ferat�f tümörler ve glokomdur [151]. 

Nöroloj�k Bulgular

Makrosefal� NF-1’l� vakalarda sık görülen b�r bulgudur [147]. Nörofibromatoz�ste bey�n MR �ncelemeler�nde en sık 

�zlenen patoloj�, T2A ser�lerde farklı lokal�zasyonlarda görülen h�per�ntens lezyonlardır. Hamartom olarak adlandırılan bu 

lezyonların özell�kler� ben�gn olmaları ve bunlara eşl�k eden nöroloj�k problem�n olmamasıdır [142]. NF-1‘l� olgularda en sık 

görülen bey�n tümörü opt�k gl�yomlardır. Çoğu asemptomat�kt�r [152,153]. Du�ner ve ark. [154] NF olgularda hamartomu 

%62, hamartom dışı anormal bulguları %12 bulmuşlardır.

Nörofibromatoz�s hastalarında nöbet sıklığı %3,8-6 olarak b�ld�r�lmekted�r. Yapılan b�r araştırmada ep�leps� 

prevalansının %7 olduğunu b�ld�r�lm�ş ve nöbetler�n %85’�n�n pars�yel, %15’�n�n jeneral�ze olduğunu saptanmıştır [155]. 

Nörofibromatos�s t�p 1 hastalarında zekâ ger�l�ğ�, öğrenme güçlüğü, d�l problemler�, d�kkat ve organ�zasyon eks�kl�ğ�, 

ps�kososyal problemler normal popülasyona göre daha sıktır. Yapılan b�r çalışmada 152 NF-1 olgusunda öğrenme 

güçlüğünü %75 olarak b�ld�rm�şt�r [154]. Kard�yak anomal�s� b�ld�r�len pek çok NF-1 olgusu olmasına rağmen bu konuda 

çalışma sayısı sınırlıdır ve %2,3-%2,7 arasında değ�şen oranlar b�ld�r�lm�şt�r [157,158]

Kas İskelet Bulguları

Tanı kr�terler�nden b�r�n� oluşturan �skelet anomal�ler� NF1’l� olgularda sık görülmekted�r. Jeneral�ze osteopen� ve 

osteoporoz en sık rastlanan bulgudur. NF-1 gen�n�n ürünü olan nörofibrom�n adlı prote�n�n kem�k gel�ş�m�nde rolü 

mevcuttur. Du�ner ve ark. [152] skolyoz prevalansını %12, Lopez P�son ve ark. [159] %19 olarak b�ld�rm�şlerd�r. 

Nörofibromatos�s t�p 1 olgularında konjen�tal t�b�al psödoartroz sıklığı %38,5-84 arasında değ�şen oranlarda b�ld�r�lm�şt�r 

[160]

D�ğer Bulgular

Boy kısalığı, püberte prekoks, büyüme hormonu fazlalığı ve eks�kl�ğ� �le densefal�k sendrom nörofibromatoz�s 

hastalarında görülen başlıca endokr�n sorunlardır. Boy kısalığı olguların yaklaşık 1/3’ünde görülmekted�r. 

K�lo alımında sorun, azalmış kalor� alımı, davranış sorunları �le karakter�ze b�r tablo olan d�ensefal�k sendrom NF-1 

olgularında görülen ve h�potalamusta yer kaplayan hamartom sonucu gel�şen nad�r b�r durumdur [161]

Yaklaşım ve Tak�p

NF1’l� hastalarda hayat boyu mal�gn tümör gel�şt�rme r�sk�nde artış b�l�nmekted�r. En sık ölüm sebepler� mal�gn�te ve 

vaskülopat� gel�ş�m� olup, NF1’l� olguların ortalama hayat süres� beklent�s�n�n genel popülasyondan yaklaşık 8 yıl daha kısa 

olduğu hesaplanmaktadır. Hastalarda ben�gn nörofibromlar dışında en sık karşılaşılan tümörler opt�k s�n�r gl�yomları ve 

bey�n tümörler�d�r. Opt�k gl�yom neden�yle tedav� ed�len NF1’l� çocukların en az %20’s�nde �k�nc� b�r santral s�n�r s�stem� 

gl�yomu meydana gelmekted�r.

Tüm olguların yılda en az 1 kez, NF1 konusunda tecrübel� b�r doktor tarafından muayene ed�lmes�; erken çocukluk 

dönem�nde yılda b�r kez, sonrasında 2 yılda b�r oftalmoloj�k değerlend�rme yapılması; okul başarısı ve gel�ş�m�n�n tak�b�, 

düzenl� kan basıncı ölçümü; santral s�n�r s�stem�, �skelet s�stem� ve kard�yovasküler s�stem�n gerekl� oldukça konunun 

uzmanı tarafından tetk�k ed�lmes� öner�lmekted�r 

Genet�k Danışma

Neurofibromatoz�s t�p1 (NF1) tam penetrans ve değ�şken ekspres�v�te gösteren otozomal dom�nant kalıtımlı b�r 

hastalık olup, ant�s�pasyon b�ld�r�lmemekted�r. Etk�lenm�ş hastaların anne veya babasında patojen�k varyant bulunma 

olasığı %50 �ken sonrak� kuşaklara aktarma �ht�mal� de y�ne %50’d�r. Vakaların yarısında yen� patojen�k varyant oluşumu söz 
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konusudur. Özell�kle aynı a�ledek� b�reylerde b�le çok değ�ş�k kl�n�k bulguların olab�lmes� neden�yle, hastalığın �zlem� ve 

genet�k danışmada zorluklar oluşab�lmekted�r. Ayrıca kl�n�k fenot�p, özell�kle mal�gn tümör gel�ş�m� açısından bel�rlenm�ş 

b�r genot�p fenot�p �l�şk�s� b�ld�r�lmem�ş olması uzun dönem r�skler konusunda da danışmanı zorlamaktadır

18. Nörofibromatoz�s TİP 2

Nörofibromatoz�s T�p 2’n�n (NF-2) �lk olarak net tar�fi, 1822’de kafatasında, dura materde ve bey�nde tümörler� olan 

sağır b�r hastada W�shart tarafından yapılmıştı [160] NF t�p 1’den farklı olarak b�lateral akust�k nör�nom �se nörofıbromatoz�s 

t�p II (NF II) hastalarında ortaya çıkmaktadır [163]. Neurofibromatoz� t�p 2 (NF2) t�nn�tus, �ş�tme kaybı ve denge bozukluğuna 

yol açan b�lateral vest�büler şıvannom �le karakter�zed�r. Ortalama başlangıç yaşı 18 ve 24 yaşlar arasındadır. Hastaların 

hemen hemen tamamında 30 yaşına gel�nd�ğ�nde vest�büler şıvannom tesp�t ed�l�r. Şıvannomların yanı sıra d�ğer kran�al ve 

per�fer�k s�n�rlerde menenj�omlar, epend�momlar ve çok nad�ren astros�tomlar gözlemleneb�l�r. Er�şk�n yaşta kend�n� 

gösteren b�r hastalık olması neden�yle çocukluk çağında farked�lmeyeb�lmekted�r. İlk olarak genell�kle c�lt tümörler� ve göz 

bulguları (ret�nal hamartom, opt�k s�n�r kalınlaşması) ortaya çıkmaktadır ve çocukluk çağında da tanı koymaya �mkân 

sunab�lmekted�r.

NF2 tanısı kl�n�k olarak şüphelen�len hastalarda NF2 gen�nde moleküler genet�k yöntemlerle heteroz�got patojen�k 

varyantın gözter�lmes� �ke konulur.

Neurofibromatoz�s t�p 2 (NF2) düşündüren kl�n�k bulgular aşağıda sıralanmıştır.

Çocuklarda (�k� veya daha fazla bulgu)

• İntradermal şıvannom tesp�t ed�lmes�

• Erken çocukluk çağında c�lt bulguları (sıklıkla pleks�form şıvannom)

• Özell�kle non-men�ngotelyal (non-arakno�dal) hücre kökenl� olmak üzere men�nj�yom tesp�t ed�lmes�

• Kort�kal kama kataraktı

• Ret�nal hamartom

• Fas�yal s�n�r paral�z�s�ne yol açan veya el b�leğ� ve ayak s�n�rler�n� tutan mononöropat�, 

Yet�şk�nlerde

• B�lateral vest�büler şıvannomlar

• Tek taraflı vest�büler şıvannom ve sıralalanan bulgulardan eşl�k eden herhang� �k�s�; menenj�om, gl�yom, nörofibrom, 

şıvannom, subkapsüler lent�küler opas�te veya kort�kal kama kataraktı

• Mult�ple men�nj�omlar ve aşağıdak�lerden 

o Tek taraflı vest�büler şıvannom 

o Menenj�om, gl�yom, nörofibrom, şıvannom, subkapsüler lent�küler opas�te veya kort�kal kama kataraktından 

herhang� �k�s�

Yukarıdak� kl�n�k bulgulardan herhang�b�r� ve NF2 tanısı olan b�r�nc� derece akrabası olanlarda da kl�n�k olarak NF2 

tanısı konur. NF2 gen�nde heteroz�got patojen�k varyantın moleküler genet�k yöntemlerle göster�les�yle tanı tey�d ed�lm�ş 

olur. 

Vest�büler Şıvannomlar 

B�lateral VŞ’lar NF-2’n�n bel�rg�n ve ayırıcı b�r özell�ğ�d�r ve hastaların %90-95’�nde bulunurlar [164]. Sporad�k VŞ’lar 

sıklıkla sek�z�nc� kran�al s�n�r�n (vest�bülokohlear s�n�r) �nfer�or vest�büler kısmından köken alırlar, fakat bu hastalıkta bu 

eğ�l�m geçerl� değ�ld�r. NF-2’dek� VŞ’ların %99’undan fazlası ben�gn olduğu halde, yerleş�mler� neden�yle morb�d�ten�n 

öneml� b�r neden�n� teşk�l ederler [165]. İş�tme kaybı ve t�nn�tus (çoğunlukla başlangıçta tek taraflı) yet�şk�nler�n %60’ında ve 

çocuklarda %30’a varan oranda ortaya çıkış bel�rt�ler�d�r [166]. Denge bozuklukları ve d�ğer kran�al s�n�r d�sfonks�yonları 

ortaya çıkab�l�r. Bey�n sapı basısı sonucunda obstrükt�f h�drosefal� meydana geleb�l�r. Yen� tanı konulmuş hastalarda yapılan 

b�r retrospekt�f �ş�tme anal�z�n�n Sonuçları, tedav� ed�lmem�ş b�r kulakta �ş�tmen�n 2 sene boyunca stab�l kalab�leceğ�n�, bazı 

hastalarda tümörün boyutu veya büyüme oranından bağımsız olarak an� �ş�tme kaybının gel�şeb�leceğ�n� ortaya koymuştur. 

Etk�lenen b�reylerdek� �ş�tme kaybının oranları sıklıkla kulaklar arasında farklılık göstermekted�r [167]. VŞ’sı olan NF-2 

hastalarında boylamsal çalışmaların b�r meta-anal�z�n�n Sonuçları, bu tümörler�n çok değ�şken olan büyüme hızlarının yaş 

�le ters orantılı olarak düştüğünü gösterm�şt�r [168].

Men�nj�omalar 

Men�ng�omalar, NF-2 �le bağlantılı olarak �k�nc� en sık görülen tümörlerd�r. İntrakran�al men�ng�omalar hastaların 

%45-5163’�nde bulunurlar ve �ntradural ekstramedüller sp�nal men�ng�omalar %20 oranında bulunur [164, 169]. 

İntrakran�al men�ng�omalar sıklıkla mult�pld�rler ve sporad�k görülenler�n aks�ne genç yaşta ortaya çıkarlar [164, 166, 167]. 

Men�ng�oması olan çocuklarda %20’ye varan b�r oranda NF-2 ortaya çıkması beklen�r [166]. İntrakran�al men�ng�omalar 

mortal�te r�sk�n� 2-5 kat artırırlar [170]. F�broblast�c t�p� daha fazla ortaya çıksada, tüm majör h�stoloj�k subt�pler 

(men�ng�othel�al, fibroblast�k, psammomatöz, trans�syonel) görüleb�l�r. NF-2 �le �l�şk�l� men�ng�omalarda, sporad�k olanlara 

göre prol�ferasyon akt�v�tes� �le at�p�k ve anaplast�k dereceler�n görülme oranları artmıştır [171, 172].

Epend�momalar

Epend�momalar, NF-2 �le �l�şk�l� �ntramedüller sp�nal kord tümörler�n�n %75’�nden fazlasını oluştururlar. Hastaların 

%18-53’ünde mevcuttular fakat %20’den azında kl�n�k semptom ver�rler. Bu �ntramedüller tümörler d�ğer patojen�k 

varyantlara göre const�tut�onal non-sense ve framesh�ft patojen�k varyantlarında daha sık gel�ş�rler [173]. 

D�ğer Nöroloj�k Tümörler 

Şıvannomlar, non-vest�büler kran�al s�n�rler (III-VII, IXXII), sp�nal s�n�rler ve per�fer�k s�n�rler boyunca gel�şeb�l�rler. 

Hastaların yaklaşık %51’� sıklıkla III. V. ve VII. kran�al s�n�rlerden köken alan non-vest�büler şıvannomlara sah�pt�r [164]. 

Tümörler alt kran�al s�n�rlerde, üst kran�al s�n�rlere kıyasla daha az oluşmalarına rağmen semptomlarla daha sık �l�şk�l�d�rler. 

Şıvannomlar I. ve II. kran�al s�n�rlerde ortaya çıkmazlar. Bunun neden�, onların santral s�n�r s�stem� türevler� olmaları ve 

Schwann hücreler�ne yatırım yapmamış olmalarıdır. Sp�nal s�n�r kökü şıvannomları sıklıkla mult�pld�r ve ekstramedüller 

sp�nal tümörler�n yaklaşık %90’ını meydana get�r�r. Bu şıvannomlara sah�p olan hastaların %30’u zaman �çer�s�nde eks�zyon 

gerekt�recek semptomlar gel�şt�r�rler [173]. Şıvannomlar, herhang� b�r per�fer�k s�n�r boyunca ortaya çıkab�l�r ve per�fer�k 

nöropat�ler oluşturab�l�rler. Hastaların %43-48’�nde nodüler subkütanöz şıvannomlar tanımlanmıştır. Bunlar çoğu kez 

ağrılıdırlar ve basınca karşı duyarlıdırlar [174, 175]. Nörofibromalar, NF2’de ender olarak tesp�t ed�lm�şlerd�r ve 

şıvannomlardan h�stoloj�k olarak schwann hücreler�n�n gevşek ve ölçüsüz d�z�l�mler� ve kollagen-m�kso�d matr�ks �ç�ndek� 

fibroblastlarla ayrılırlar. NF-2’de sp�nal kordun �ntramedüller astros�tomaları (d��üz ve p�los�t�k) ve ender olarak, 

�ntramedüller şıvannomları da rapor ed�lm�şt�r [176]. Ben�gn �ntrakran�al kals�fiye b�r�k�mler (BT’de) çoğunlukla koro�d 

pleksusta, serebellumda ve serebral parank�mde tesp�t ed�leb�l�rler [177]. Post-mortem çalışmalar, serebral korteks ve 

bazal gangl�onlarda küçük d�splast�k gl�al odakları ortaya koymuştur. Bu gl�al hamart�a’lar (m�crohamartomalar) 

preneoplast�k lezyonlar g�b� görünmemekted�r [178]. Men�ng�oanj�omatoz�s -men�ngovasküler elementler�n mult�fokal 

kort�kal plakbenzer� prol�ferasyonu- otops�lerde ortaya konulab�l�r [179]. 

Per�fer�k Nöropat� 

NF-2 hastalarının büyük kısmı hayatları boyunca per�fer�k nöropat� gel�şt�r�rler. Çoğu olgu, tümörün �ç�ndek� veya 

baskısı altındak� b�r s�n�re bağlı olarak düşünülse de bazıları tümörden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmalar, 

%66’ya varan oranda hastanın baskı yapan b�r tümör olmaksızın nöral d�sfonks�yon gel�şt�rd�ğ�n� göstermekted�r [169]. 

Per�fer�k nöropat� (örneğ�n fas�al pals�, düşük ayak), ortaya çıkacak olan b�r tümörün (VŞ, sp�nal tümörler) öncülü olab�l�r 

veya n�ha� olarak tanı alan hastaların finaldek� bulguları olab�l�r. NF2’dek� per�fer�k nöropat�n�n gel�ş�m�nde yer alan 
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konusudur. Özell�kle aynı a�ledek� b�reylerde b�le çok değ�ş�k kl�n�k bulguların olab�lmes� neden�yle, hastalığın �zlem� ve 

genet�k danışmada zorluklar oluşab�lmekted�r. Ayrıca kl�n�k fenot�p, özell�kle mal�gn tümör gel�ş�m� açısından bel�rlenm�ş 

b�r genot�p fenot�p �l�şk�s� b�ld�r�lmem�ş olması uzun dönem r�skler konusunda da danışmanı zorlamaktadır

18. Nörofibromatoz�s TİP 2

Nörofibromatoz�s T�p 2’n�n (NF-2) �lk olarak net tar�fi, 1822’de kafatasında, dura materde ve bey�nde tümörler� olan 

sağır b�r hastada W�shart tarafından yapılmıştı [160] NF t�p 1’den farklı olarak b�lateral akust�k nör�nom �se nörofıbromatoz�s 

t�p II (NF II) hastalarında ortaya çıkmaktadır [163]. Neurofibromatoz� t�p 2 (NF2) t�nn�tus, �ş�tme kaybı ve denge bozukluğuna 

yol açan b�lateral vest�büler şıvannom �le karakter�zed�r. Ortalama başlangıç yaşı 18 ve 24 yaşlar arasındadır. Hastaların 

hemen hemen tamamında 30 yaşına gel�nd�ğ�nde vest�büler şıvannom tesp�t ed�l�r. Şıvannomların yanı sıra d�ğer kran�al ve 

per�fer�k s�n�rlerde menenj�omlar, epend�momlar ve çok nad�ren astros�tomlar gözlemleneb�l�r. Er�şk�n yaşta kend�n� 

gösteren b�r hastalık olması neden�yle çocukluk çağında farked�lmeyeb�lmekted�r. İlk olarak genell�kle c�lt tümörler� ve göz 

bulguları (ret�nal hamartom, opt�k s�n�r kalınlaşması) ortaya çıkmaktadır ve çocukluk çağında da tanı koymaya �mkân 

sunab�lmekted�r.

NF2 tanısı kl�n�k olarak şüphelen�len hastalarda NF2 gen�nde moleküler genet�k yöntemlerle heteroz�got patojen�k 

varyantın gözter�lmes� �ke konulur.

Neurofibromatoz�s t�p 2 (NF2) düşündüren kl�n�k bulgular aşağıda sıralanmıştır.

Çocuklarda (�k� veya daha fazla bulgu)

• İntradermal şıvannom tesp�t ed�lmes�

• Erken çocukluk çağında c�lt bulguları (sıklıkla pleks�form şıvannom)

• Özell�kle non-men�ngotelyal (non-arakno�dal) hücre kökenl� olmak üzere men�nj�yom tesp�t ed�lmes�

• Kort�kal kama kataraktı

• Ret�nal hamartom

• Fas�yal s�n�r paral�z�s�ne yol açan veya el b�leğ� ve ayak s�n�rler�n� tutan mononöropat�, 

Yet�şk�nlerde

• B�lateral vest�büler şıvannomlar

• Tek taraflı vest�büler şıvannom ve sıralalanan bulgulardan eşl�k eden herhang� �k�s�; menenj�om, gl�yom, nörofibrom, 

şıvannom, subkapsüler lent�küler opas�te veya kort�kal kama kataraktı

• Mult�ple men�nj�omlar ve aşağıdak�lerden 

o Tek taraflı vest�büler şıvannom 

o Menenj�om, gl�yom, nörofibrom, şıvannom, subkapsüler lent�küler opas�te veya kort�kal kama kataraktından 

herhang� �k�s�

Yukarıdak� kl�n�k bulgulardan herhang�b�r� ve NF2 tanısı olan b�r�nc� derece akrabası olanlarda da kl�n�k olarak NF2 

tanısı konur. NF2 gen�nde heteroz�got patojen�k varyantın moleküler genet�k yöntemlerle göster�les�yle tanı tey�d ed�lm�ş 

olur. 

Vest�büler Şıvannomlar 

B�lateral VŞ’lar NF-2’n�n bel�rg�n ve ayırıcı b�r özell�ğ�d�r ve hastaların %90-95’�nde bulunurlar [164]. Sporad�k VŞ’lar 

sıklıkla sek�z�nc� kran�al s�n�r�n (vest�bülokohlear s�n�r) �nfer�or vest�büler kısmından köken alırlar, fakat bu hastalıkta bu 

eğ�l�m geçerl� değ�ld�r. NF-2’dek� VŞ’ların %99’undan fazlası ben�gn olduğu halde, yerleş�mler� neden�yle morb�d�ten�n 

öneml� b�r neden�n� teşk�l ederler [165]. İş�tme kaybı ve t�nn�tus (çoğunlukla başlangıçta tek taraflı) yet�şk�nler�n %60’ında ve 

çocuklarda %30’a varan oranda ortaya çıkış bel�rt�ler�d�r [166]. Denge bozuklukları ve d�ğer kran�al s�n�r d�sfonks�yonları 

ortaya çıkab�l�r. Bey�n sapı basısı sonucunda obstrükt�f h�drosefal� meydana geleb�l�r. Yen� tanı konulmuş hastalarda yapılan 

b�r retrospekt�f �ş�tme anal�z�n�n Sonuçları, tedav� ed�lmem�ş b�r kulakta �ş�tmen�n 2 sene boyunca stab�l kalab�leceğ�n�, bazı 

hastalarda tümörün boyutu veya büyüme oranından bağımsız olarak an� �ş�tme kaybının gel�şeb�leceğ�n� ortaya koymuştur. 

Etk�lenen b�reylerdek� �ş�tme kaybının oranları sıklıkla kulaklar arasında farklılık göstermekted�r [167]. VŞ’sı olan NF-2 

hastalarında boylamsal çalışmaların b�r meta-anal�z�n�n Sonuçları, bu tümörler�n çok değ�şken olan büyüme hızlarının yaş 

�le ters orantılı olarak düştüğünü gösterm�şt�r [168].

Men�nj�omalar 

Men�ng�omalar, NF-2 �le bağlantılı olarak �k�nc� en sık görülen tümörlerd�r. İntrakran�al men�ng�omalar hastaların 

%45-5163’�nde bulunurlar ve �ntradural ekstramedüller sp�nal men�ng�omalar %20 oranında bulunur [164, 169]. 

İntrakran�al men�ng�omalar sıklıkla mult�pld�rler ve sporad�k görülenler�n aks�ne genç yaşta ortaya çıkarlar [164, 166, 167]. 

Men�ng�oması olan çocuklarda %20’ye varan b�r oranda NF-2 ortaya çıkması beklen�r [166]. İntrakran�al men�ng�omalar 

mortal�te r�sk�n� 2-5 kat artırırlar [170]. F�broblast�c t�p� daha fazla ortaya çıksada, tüm majör h�stoloj�k subt�pler 

(men�ng�othel�al, fibroblast�k, psammomatöz, trans�syonel) görüleb�l�r. NF-2 �le �l�şk�l� men�ng�omalarda, sporad�k olanlara 

göre prol�ferasyon akt�v�tes� �le at�p�k ve anaplast�k dereceler�n görülme oranları artmıştır [171, 172].

Epend�momalar

Epend�momalar, NF-2 �le �l�şk�l� �ntramedüller sp�nal kord tümörler�n�n %75’�nden fazlasını oluştururlar. Hastaların 

%18-53’ünde mevcuttular fakat %20’den azında kl�n�k semptom ver�rler. Bu �ntramedüller tümörler d�ğer patojen�k 

varyantlara göre const�tut�onal non-sense ve framesh�ft patojen�k varyantlarında daha sık gel�ş�rler [173]. 

D�ğer Nöroloj�k Tümörler 

Şıvannomlar, non-vest�büler kran�al s�n�rler (III-VII, IXXII), sp�nal s�n�rler ve per�fer�k s�n�rler boyunca gel�şeb�l�rler. 

Hastaların yaklaşık %51’� sıklıkla III. V. ve VII. kran�al s�n�rlerden köken alan non-vest�büler şıvannomlara sah�pt�r [164]. 

Tümörler alt kran�al s�n�rlerde, üst kran�al s�n�rlere kıyasla daha az oluşmalarına rağmen semptomlarla daha sık �l�şk�l�d�rler. 

Şıvannomlar I. ve II. kran�al s�n�rlerde ortaya çıkmazlar. Bunun neden�, onların santral s�n�r s�stem� türevler� olmaları ve 

Schwann hücreler�ne yatırım yapmamış olmalarıdır. Sp�nal s�n�r kökü şıvannomları sıklıkla mult�pld�r ve ekstramedüller 

sp�nal tümörler�n yaklaşık %90’ını meydana get�r�r. Bu şıvannomlara sah�p olan hastaların %30’u zaman �çer�s�nde eks�zyon 

gerekt�recek semptomlar gel�şt�r�rler [173]. Şıvannomlar, herhang� b�r per�fer�k s�n�r boyunca ortaya çıkab�l�r ve per�fer�k 

nöropat�ler oluşturab�l�rler. Hastaların %43-48’�nde nodüler subkütanöz şıvannomlar tanımlanmıştır. Bunlar çoğu kez 

ağrılıdırlar ve basınca karşı duyarlıdırlar [174, 175]. Nörofibromalar, NF2’de ender olarak tesp�t ed�lm�şlerd�r ve 

şıvannomlardan h�stoloj�k olarak schwann hücreler�n�n gevşek ve ölçüsüz d�z�l�mler� ve kollagen-m�kso�d matr�ks �ç�ndek� 

fibroblastlarla ayrılırlar. NF-2’de sp�nal kordun �ntramedüller astros�tomaları (d��üz ve p�los�t�k) ve ender olarak, 

�ntramedüller şıvannomları da rapor ed�lm�şt�r [176]. Ben�gn �ntrakran�al kals�fiye b�r�k�mler (BT’de) çoğunlukla koro�d 

pleksusta, serebellumda ve serebral parank�mde tesp�t ed�leb�l�rler [177]. Post-mortem çalışmalar, serebral korteks ve 

bazal gangl�onlarda küçük d�splast�k gl�al odakları ortaya koymuştur. Bu gl�al hamart�a’lar (m�crohamartomalar) 

preneoplast�k lezyonlar g�b� görünmemekted�r [178]. Men�ng�oanj�omatoz�s -men�ngovasküler elementler�n mult�fokal 

kort�kal plakbenzer� prol�ferasyonu- otops�lerde ortaya konulab�l�r [179]. 

Per�fer�k Nöropat� 

NF-2 hastalarının büyük kısmı hayatları boyunca per�fer�k nöropat� gel�şt�r�rler. Çoğu olgu, tümörün �ç�ndek� veya 

baskısı altındak� b�r s�n�re bağlı olarak düşünülse de bazıları tümörden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmalar, 

%66’ya varan oranda hastanın baskı yapan b�r tümör olmaksızın nöral d�sfonks�yon gel�şt�rd�ğ�n� göstermekted�r [169]. 

Per�fer�k nöropat� (örneğ�n fas�al pals�, düşük ayak), ortaya çıkacak olan b�r tümörün (VŞ, sp�nal tümörler) öncülü olab�l�r 

veya n�ha� olarak tanı alan hastaların finaldek� bulguları olab�l�r. NF2’dek� per�fer�k nöropat�n�n gel�ş�m�nde yer alan 
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potans�yel patojen�k mekan�zmalar, komşu per�fer�k s�n�r boyunca ortaya çıkan mult�pl tümörler�n b�r�k�msel baskısı, 

schwannoz�s mevcud�yet� (aş�kâr tümör oluşumu olmaksızın karışık aksonlarla schwann hücre prol�ferasyonu), patoloj�k 

hücreler�n lokal toks�k veya metabol�k bel�rley�c�ler�n�n etk�ler� veya schwann hücreler�n�n, haplo-yeters�zl�ğe bağlı azalmış 

merl�n m�ktarı neden�yle uğradıkları d�sfonks�yondur [180]. Per�fer�k nöropat�s� olan hastalarda h�stopatoloj�, myel�n�ze ve 

myel�ns�zleşm�ş l�fler�n kaybı ve soğan benzer� b�r görünüm �le veya olmaksızın anormal schwann hücre prol�ferasyonu 

ortaya koymuştur [181]. Bunların tedav�ler�nde semptoma yönel�k ve nöropat�lerdek� genel prens�plere uygun ajanlar (ör. 

gabapent�n, pregabal�n) dışında seçenek bulunmamaktadır.

Oftalmoloj�k Bulgular

Lens opas�teler�, öneml� b�r tanısal �şarett�r. NF-2 hastalarının %60-81’�nde katarakt görülür [162]. Lens�n poster�or 

subkapsüler veya kapsüler ve per�fer�k kort�kal bölgeler�ndek� opas�teler dâh�l olmak üzere, yalnızca 50 yaşın altındak� 

hastaların kataraktları bu hastalığa özgü olarak kabul ed�leb�l�r. Katarakt, hastaların %10-25’�nde görmey� engeller ve 

müdahale gerekt�reb�l�r [164]. Opt�k s�n�r men�ng�omaları görme kaybına yol açab�l�rler. D�ğer oküler bulgular, ep�ret�nal 

membranlar ve ret�nal hamartomlardır. 

Dermatoloj�k Bulgular

Der� tümörler� hastalarda %59-68 oranında görülür ve c�ltte plaklar, subkutanöz tümörler ve �ntradermal tümörler 

olarak ortaya çıkarlar. Ş�ddetl� seyreden hastalarda daha sık görülürler ve mult�pl seyrederler [174]. Seyrek olarak 

nörofibromalar veya m�ks tümörler tanımlanmış olsada, çoğu c�lt tümörü şıvannomdır [178]. C�lt plakları düzgün sınırlı, 

hafifçe kabarık, pürüzlü alanlardır ve t�p�k olarak 2cm’den küçüktürler. Hastaların %41-48’�nde bulunurlar ve 10 yaşın 

altındak� hastalarda kılsız, düz ve yumuşak olab�l�rler. Subkutanöz tümörler per�fer�k s�n�rler boyunca gel�ş�rler ve fuz�form 

veya nodüler ş�şl�kler olarak görülüp palpe ed�leb�l�rler. Bu tümörler hastaların %43-48’�nde bulunurlar ve çoğunlukla ağrılı 

ve basınca karşı hassastırlar. İntradermal tümörler ep�kütanöz, düzgün sınırlı, menekşe reng�ne çalan, yumuşak lezyonlar 

olarak ortaya çıkarlar. Cafeau-la�t maküller� özell�k göstermeyen düz, h�perp�gmente alanlar olarak ortaya çıkarlar. 

Hastaların yaklaşık %33-48’�nde görülürler ve d�kkat çek�c� değ�llerd�r [174]. 

Yaklaşım

NF-2, değ�şken doğası ve çok yönlü etk�ler�yle tedav� yönünden b�rçok açmazla ortaya çıkmakta ve tedav�n�n 

öncel�kler�n�n ne olduğunun bel�rlenmes� önem kazanmaktadır. Öner�len yaklaşım şu şek�lded�r;

• Tümörün oluşturduğu bey�n sapı basısı g�b� yaşamsal tehl�ken�n g�der�lmes�,

• İş�tmen�n korunması, 

• Eğer etk�lend�yse �ş�tmen�n sağlanması, 

• Fas�al s�n�r�n korunması ve �şlev�n�n sürdürülmes�, 

• D�ğer s�n�r s�stem� tümörler�n�n �zlenmes� ve eğer gerek�rse cerrah�, 

• Eşl�k eden patoloj�ler�n tedav�s�. 

Cerrah� müdahalen�n yöntem� ve zamanı �le �lg�l� yapılan değerlend�rmeler ve kat ed�len gel�şmelere karşın hastalığın 

saldırgan doğası prognozu kötü yönde etk�lemekted�r. O yüzden, NF-2’n�n patogenez�n�n temel�nde yer alan moleküler 

mekan�zmalar, asıl tedav�ler�n temel�n� oluşturmaktadırlar. Anj�ogenez� �nh�be eden bevac�zumab ve ep�dermal growth 

factor �le ErbB2 �nh�b�törü lapat�n�b g�b� ajanlar seç�lm�ş hastalarda fayda sağlamışlardır. NF-2 b�yoloj�s�, mult�pl yolların 

b�rb�r�yle �l�şk�s�ne dayandığı �ç�n b�rçok hedefe yönelm�ş tedav�ler�n daha etk�l� olacağı düşünülmekted�r. 

Tak�p

• MRI: Genell�kle 10-12 yaşında başlanır ama a�le h�kayes�ne göre değ�şeb�l�r [182]. MRI yıllık olarak tekrarlanır ve en az 

40’lı yaşlara kadar devam ed�lmel�d�r.

• İş�tme değerlend�rmes�: MRI da lezyon tesp�t ed�lmeden önce �ş�tmen�n değerlend�r�lmes� �ç�n BAER test� kullanışlı 

olab�l�r.

• Göz muayenes�: Yıllık olarak detaylı göz muayenes� �le tak�p öner�lmekted�r. 

Genet�k Danışma

NF2 otozomal dom�nant kalıtımlıdır. Vakalaların yaklaşık %50 kısmında anne veya babadan alınmışken d�ğer %50’s� 

yen� patojen�k varyantla oluşur. Bununla b�rl�kte, �zole vakaların %25 �la %30 kısmında NF2 patojen�k var�antı moza�kt�r. 

Patojen�k var�antın sonrak� kuşaklara aktarılma r�sk� %50’d�r. Penetransı %100’e yakındır ancak başlangıç yaşı çok değ�şken 

olab�l�r. Germl�ne moza�s�zm� b�ld�r�lm�şt�r.

NF2 düşünülen hastada NF2 gen�n� hedefleyen dna d�z� anal�z� molküler genet�k tanıda �lk basamaktır. Normal çıkan 

hastalarda delesyon/dupl�kasyonların dışlanması �ç�n MLPA yapılmalıdır. Tüm gen delesyon/dupl�kasyonları m�kroarray �le 

tesp�t ed�leb�l�r.

19. Sonuç

Tüm kanserler göz önünde bulundurulduğunda görece az rastlanmakla b�rl�kte hered�ter kanser sendromlarının 

tesp�t�, bu hastaların özel bakım ve tak�b� gerekt�rmes� neden�yle çok öneml�d�r. Hered�ter kanser sendromu düşündüren 

kl�n�k �puçları varsa bu �puçlarından yola çıkılarak hastada hang� hered�ter kanser sendromu olab�leceğ� bel�rlenmel�d�r. 

Bütün sorumlu genler henüz tam aydınlatılmamış olmakla b�rl�kte eğer �mkân varsa moleküler genet�k anal�zler �le tanının 

kes�nleşt�r�lmes� öneml�d�r. Bu sayede hastaya özel tedav� ve tak�p seçenekler� önceden bel�rlenm�ş olur. Ayrıca, etk�lenme 

olasılığı bulunan hasta yakınlarına da tanı �mkânı doğmuş olur. 

İst�snalar olmakla b�rl�kte hered�ter kanserler otozomal dom�nant kalıtılır. Bununla b�rl�kte, her hered�ter kanser 

sendromunda farklı olmakla b�rl�kte penetrans eks�kl�ğ� neden�yle patojen�k varyantı bulunduran k�ş�ler�n hastalıktan 

etk�lenmeyeb�leceğ� göz önünde bulundurulmalıdır. 

Hastaların gerek tanı, tak�p ve tedav� sürec�nde ve gerekse a�leler�nde r�sk altındak� b�reyler�n bel�rlenmes�nde 

mult�d�s�pl�ner yaklaşım serg�lenmel�d�r. Hastalar ve r�sk altındak� a�le b�reyler� sah�p oldukları bu özel durumun farkında 

olmalıdır. Bu nedenle hered�ter kanser sendromunun özell�kler� ve sonrak� kuşaklara aktarılma �ht�mal� g�b� konularda 

hastalara genet�k danışma ver�lmel�d�r. 
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potans�yel patojen�k mekan�zmalar, komşu per�fer�k s�n�r boyunca ortaya çıkan mult�pl tümörler�n b�r�k�msel baskısı, 

schwannoz�s mevcud�yet� (aş�kâr tümör oluşumu olmaksızın karışık aksonlarla schwann hücre prol�ferasyonu), patoloj�k 

hücreler�n lokal toks�k veya metabol�k bel�rley�c�ler�n�n etk�ler� veya schwann hücreler�n�n, haplo-yeters�zl�ğe bağlı azalmış 

merl�n m�ktarı neden�yle uğradıkları d�sfonks�yondur [180]. Per�fer�k nöropat�s� olan hastalarda h�stopatoloj�, myel�n�ze ve 

myel�ns�zleşm�ş l�fler�n kaybı ve soğan benzer� b�r görünüm �le veya olmaksızın anormal schwann hücre prol�ferasyonu 

ortaya koymuştur [181]. Bunların tedav�ler�nde semptoma yönel�k ve nöropat�lerdek� genel prens�plere uygun ajanlar (ör. 

gabapent�n, pregabal�n) dışında seçenek bulunmamaktadır.

Oftalmoloj�k Bulgular

Lens opas�teler�, öneml� b�r tanısal �şarett�r. NF-2 hastalarının %60-81’�nde katarakt görülür [162]. Lens�n poster�or 

subkapsüler veya kapsüler ve per�fer�k kort�kal bölgeler�ndek� opas�teler dâh�l olmak üzere, yalnızca 50 yaşın altındak� 

hastaların kataraktları bu hastalığa özgü olarak kabul ed�leb�l�r. Katarakt, hastaların %10-25’�nde görmey� engeller ve 

müdahale gerekt�reb�l�r [164]. Opt�k s�n�r men�ng�omaları görme kaybına yol açab�l�rler. D�ğer oküler bulgular, ep�ret�nal 

membranlar ve ret�nal hamartomlardır. 

Dermatoloj�k Bulgular

Der� tümörler� hastalarda %59-68 oranında görülür ve c�ltte plaklar, subkutanöz tümörler ve �ntradermal tümörler 

olarak ortaya çıkarlar. Ş�ddetl� seyreden hastalarda daha sık görülürler ve mult�pl seyrederler [174]. Seyrek olarak 

nörofibromalar veya m�ks tümörler tanımlanmış olsada, çoğu c�lt tümörü şıvannomdır [178]. C�lt plakları düzgün sınırlı, 

hafifçe kabarık, pürüzlü alanlardır ve t�p�k olarak 2cm’den küçüktürler. Hastaların %41-48’�nde bulunurlar ve 10 yaşın 

altındak� hastalarda kılsız, düz ve yumuşak olab�l�rler. Subkutanöz tümörler per�fer�k s�n�rler boyunca gel�ş�rler ve fuz�form 

veya nodüler ş�şl�kler olarak görülüp palpe ed�leb�l�rler. Bu tümörler hastaların %43-48’�nde bulunurlar ve çoğunlukla ağrılı 

ve basınca karşı hassastırlar. İntradermal tümörler ep�kütanöz, düzgün sınırlı, menekşe reng�ne çalan, yumuşak lezyonlar 

olarak ortaya çıkarlar. Cafeau-la�t maküller� özell�k göstermeyen düz, h�perp�gmente alanlar olarak ortaya çıkarlar. 

Hastaların yaklaşık %33-48’�nde görülürler ve d�kkat çek�c� değ�llerd�r [174]. 

Yaklaşım

NF-2, değ�şken doğası ve çok yönlü etk�ler�yle tedav� yönünden b�rçok açmazla ortaya çıkmakta ve tedav�n�n 

öncel�kler�n�n ne olduğunun bel�rlenmes� önem kazanmaktadır. Öner�len yaklaşım şu şek�lded�r;

• Tümörün oluşturduğu bey�n sapı basısı g�b� yaşamsal tehl�ken�n g�der�lmes�,

• İş�tmen�n korunması, 

• Eğer etk�lend�yse �ş�tmen�n sağlanması, 

• Fas�al s�n�r�n korunması ve �şlev�n�n sürdürülmes�, 

• D�ğer s�n�r s�stem� tümörler�n�n �zlenmes� ve eğer gerek�rse cerrah�, 

• Eşl�k eden patoloj�ler�n tedav�s�. 

Cerrah� müdahalen�n yöntem� ve zamanı �le �lg�l� yapılan değerlend�rmeler ve kat ed�len gel�şmelere karşın hastalığın 

saldırgan doğası prognozu kötü yönde etk�lemekted�r. O yüzden, NF-2’n�n patogenez�n�n temel�nde yer alan moleküler 

mekan�zmalar, asıl tedav�ler�n temel�n� oluşturmaktadırlar. Anj�ogenez� �nh�be eden bevac�zumab ve ep�dermal growth 

factor �le ErbB2 �nh�b�törü lapat�n�b g�b� ajanlar seç�lm�ş hastalarda fayda sağlamışlardır. NF-2 b�yoloj�s�, mult�pl yolların 

b�rb�r�yle �l�şk�s�ne dayandığı �ç�n b�rçok hedefe yönelm�ş tedav�ler�n daha etk�l� olacağı düşünülmekted�r. 

Tak�p

• MRI: Genell�kle 10-12 yaşında başlanır ama a�le h�kayes�ne göre değ�şeb�l�r [182]. MRI yıllık olarak tekrarlanır ve en az 

40’lı yaşlara kadar devam ed�lmel�d�r.

• İş�tme değerlend�rmes�: MRI da lezyon tesp�t ed�lmeden önce �ş�tmen�n değerlend�r�lmes� �ç�n BAER test� kullanışlı 

olab�l�r.

• Göz muayenes�: Yıllık olarak detaylı göz muayenes� �le tak�p öner�lmekted�r. 

Genet�k Danışma

NF2 otozomal dom�nant kalıtımlıdır. Vakalaların yaklaşık %50 kısmında anne veya babadan alınmışken d�ğer %50’s� 

yen� patojen�k varyantla oluşur. Bununla b�rl�kte, �zole vakaların %25 �la %30 kısmında NF2 patojen�k var�antı moza�kt�r. 

Patojen�k var�antın sonrak� kuşaklara aktarılma r�sk� %50’d�r. Penetransı %100’e yakındır ancak başlangıç yaşı çok değ�şken 

olab�l�r. Germl�ne moza�s�zm� b�ld�r�lm�şt�r.

NF2 düşünülen hastada NF2 gen�n� hedefleyen dna d�z� anal�z� molküler genet�k tanıda �lk basamaktır. Normal çıkan 

hastalarda delesyon/dupl�kasyonların dışlanması �ç�n MLPA yapılmalıdır. Tüm gen delesyon/dupl�kasyonları m�kroarray �le 

tesp�t ed�leb�l�r.

19. Sonuç

Tüm kanserler göz önünde bulundurulduğunda görece az rastlanmakla b�rl�kte hered�ter kanser sendromlarının 

tesp�t�, bu hastaların özel bakım ve tak�b� gerekt�rmes� neden�yle çok öneml�d�r. Hered�ter kanser sendromu düşündüren 

kl�n�k �puçları varsa bu �puçlarından yola çıkılarak hastada hang� hered�ter kanser sendromu olab�leceğ� bel�rlenmel�d�r. 

Bütün sorumlu genler henüz tam aydınlatılmamış olmakla b�rl�kte eğer �mkân varsa moleküler genet�k anal�zler �le tanının 

kes�nleşt�r�lmes� öneml�d�r. Bu sayede hastaya özel tedav� ve tak�p seçenekler� önceden bel�rlenm�ş olur. Ayrıca, etk�lenme 

olasılığı bulunan hasta yakınlarına da tanı �mkânı doğmuş olur. 

İst�snalar olmakla b�rl�kte hered�ter kanserler otozomal dom�nant kalıtılır. Bununla b�rl�kte, her hered�ter kanser 

sendromunda farklı olmakla b�rl�kte penetrans eks�kl�ğ� neden�yle patojen�k varyantı bulunduran k�ş�ler�n hastalıktan 

etk�lenmeyeb�leceğ� göz önünde bulundurulmalıdır. 

Hastaların gerek tanı, tak�p ve tedav� sürec�nde ve gerekse a�leler�nde r�sk altındak� b�reyler�n bel�rlenmes�nde 

mult�d�s�pl�ner yaklaşım serg�lenmel�d�r. Hastalar ve r�sk altındak� a�le b�reyler� sah�p oldukları bu özel durumun farkında 

olmalıdır. Bu nedenle hered�ter kanser sendromunun özell�kler� ve sonrak� kuşaklara aktarılma �ht�mal� g�b� konularda 

hastalara genet�k danışma ver�lmel�d�r. 
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Kanser, genet�k ve çevresel koşulların tet�kled�ğ�, hücreler�n düzens�z ve kontrolsüz şek�lde çoğalmasıyla karakter�ze, 

tedav�s� mult�d�s�pl�ner yaklaşım gerekt�ren b�r hastalıktır. Kanser hücreler�n�n büyümes� ve çoğalmasını durdurmaya ve 

öldürmeye yönel�k sentet�k veya doğal k�myasal maddeler, hormonlar ve b�yoloj�k ajanlarla yapılan tedav�ler�n tümüne 

kanser kemoterap�s� den�lmekted�r. Hardal gazının kem�k �l�ğ�n� harap ett�ğ�, lenfopen�ye ve lökopen�ye neden olduğu tesp�t 

ed�lmes�yle b�rl�kte n�trojen mustard lenfomaların tedav�s�nde kullanılmaya başlandı. Bu gel�şmelerle beraber kemoterap�, 

kl�n�k fayda sağlamak �ç�n hastalığın erken aşamalarında cerrah� ve radyasyon tedav�s� �le b�rl�kte kullanılmaya başlanmıştır. 

İlk günler�nden ber�, kemoterap�n�n kl�n�k etk�nl�ğ�n�n önündek� başlıca engeller, vücudun normal dokularına karşı toks�k 

etk�ler� ve �laç d�renc�n�n gel�şmes� olmuştur. DNA, RNA ve prote�n yapılarının günümüzde daha anlaşılır hale gelmes�yle 

b�rl�kte kanser hücreler�n�n fizyopatoloj�s� daha �y� anlaşılmaya başlanmıştır. Bu gel�şmeler ışığında yen� tedav� yaklaşımları 

hedefe yönel�k tedav�ler üzer�ne yoğunlaşmıştır. 

Kanser kemoterap�s�nde tedav�n�n amaçları, tümörle �l�şk�l� semptomları hafifletmek, genel yaşam kal�tes�n� 

�y�leşt�rmek, tümör �lerley�ş�n� durdurmak ve hayatta kalma süres�n� uzatmaktır. Kanser kemoterap�s�nde en öneml� 

unsurlardan b�r�, cerrah� veya radyasyon terap�s� g�b� lokal tedav� yöntemler� �le b�rl�kte kullanılmasıdır. Genel olarak, 

�lerlem�ş hastalıklara karşı kl�n�k akt�v�teye sah�p kemoterap� rej�mler�, uygun doz ve takv�m�n uygulanması şartıyla pr�mer 

tümörün cerrah� rezeks�yonunu tak�ben �y�leşt�r�c� potans�yele sah�pt�r. Komb�nasyon kemoterap� dönem�, akut lösem�ler�n 

ve lenfomaların tedav�s�nde farklı sınıflardan b�rkaç akt�f �laç komb�nasyon �ç�n uygun hale geld�ğ�nde başlamıştır. Komb�ne 

kemoterap� tedav�s�nde, etk�n doz aralığında her �laç �ç�n konakçı tarafından tolere ed�len toks�s�te aralığında maks�mum 

hücre ölümünü, b�rden fazla kanser odağı olan hastalarda daha etk�n tedav� sağlanmasını ve hücresel �laç d�renc�n�n 

gel�şmes�n� önlemey� veya yavaşlatab�lmey� amaçlamaktadır. 

Kemoterap� uygulamaları esnasında alk�lley�c� ajanlar, ant�metabol�tler, s�totoks�k ant�b�yot�kler, doğal ant�kanser 

�laçlar, stero�d hormonlar ve antagon�stler� ve d�ğer ant� kanser �laçlar kullanılmaktadır.

ABSTRACT

Cancer �s a d�sease tr�ggered by genet�c and env�ronmental cond�t�ons, character�zed by uneven and uncontrolled 

prol�ferat�on of cells, and �ts treatment requ�res a mult�d�sc�pl�nary approach. Treatments w�th synthet�c or natural 

chem�cals, hormones, and b�olog�cal agents to stop and k�ll the growth and reproduct�on of cancer cells are all called 

cancer chemotherapy. When �t was determ�ned that mustard gas had destroyed the bone marrow and caused lymphopen�a 

and leukopen�a, n�trogen mustard started to be used �n the treatment of lymphomas. W�th these developments, 

chemotherapy has started to be used together w�th surgery and rad�at�on therapy �n the early stages of the d�sease to 

prov�de cl�n�cal benefit. S�nce �ts early days, the ma�n obstacles to the cl�n�cal e�ect�veness of chemotherapy have been �ts 

tox�c e�ects aga�nst the healthy t�ssues of the body and the development of drug res�stance. As the DNA, RNA, and prote�n 

structures have become more understandable today, the phys�opathology of cancer cells has begun to be understood 

better. In l�ght of these developments, new treatment approaches have focused on targeted therap�es.

The goals of treatment �n cancer chemotherapy are to allev�ate tumor-related symptoms, �mprove the overall qual�ty 

of l�fe, stop tumor progress�on, and prolong surv�val. One of the most cr�t�cal factors �n cancer chemotherapy �s �ts use w�th 
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kemoterap� tedav�s�nde, etk�n doz aralığında her �laç �ç�n konakçı tarafından tolere ed�len toks�s�te aralığında maks�mum 

hücre ölümünü, b�rden fazla kanser odağı olan hastalarda daha etk�n tedav� sağlanmasını ve hücresel �laç d�renc�n�n 

gel�şmes�n� önlemey� veya yavaşlatab�lmey� amaçlamaktadır. 

Kemoterap� uygulamaları esnasında alk�lley�c� ajanlar, ant�metabol�tler, s�totoks�k ant�b�yot�kler, doğal ant�kanser 

�laçlar, stero�d hormonlar ve antagon�stler� ve d�ğer ant� kanser �laçlar kullanılmaktadır.

ABSTRACT

Cancer �s a d�sease tr�ggered by genet�c and env�ronmental cond�t�ons, character�zed by uneven and uncontrolled 

prol�ferat�on of cells, and �ts treatment requ�res a mult�d�sc�pl�nary approach. Treatments w�th synthet�c or natural 

chem�cals, hormones, and b�olog�cal agents to stop and k�ll the growth and reproduct�on of cancer cells are all called 

cancer chemotherapy. When �t was determ�ned that mustard gas had destroyed the bone marrow and caused lymphopen�a 

and leukopen�a, n�trogen mustard started to be used �n the treatment of lymphomas. W�th these developments, 

chemotherapy has started to be used together w�th surgery and rad�at�on therapy �n the early stages of the d�sease to 

prov�de cl�n�cal benefit. S�nce �ts early days, the ma�n obstacles to the cl�n�cal e�ect�veness of chemotherapy have been �ts 

tox�c e�ects aga�nst the healthy t�ssues of the body and the development of drug res�stance. As the DNA, RNA, and prote�n 

structures have become more understandable today, the phys�opathology of cancer cells has begun to be understood 

better. In l�ght of these developments, new treatment approaches have focused on targeted therap�es.

The goals of treatment �n cancer chemotherapy are to allev�ate tumor-related symptoms, �mprove the overall qual�ty 

of l�fe, stop tumor progress�on, and prolong surv�val. One of the most cr�t�cal factors �n cancer chemotherapy �s �ts use w�th 
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local treatment methods such as surgery or rad�at�on therapy. In general, chemotherapy reg�mens w�th cl�n�cal act�v�ty 

aga�nst advanced d�seases have heal�ng potent�al follow�ng surg�cal resect�on of the pr�mary tumor, prov�ded the 

appropr�ate dose and schedule are appl�ed. The comb�nat�on chemotherapy per�od started when several act�ng classes of 

d��erent classes became su�table for the comb�nat�on �n the treatment of acute leukem�as and lymphomas. In comb�ned 

chemotherapy treatment, �t a�ms to prevent max�mum cell death �n the tox�c�ty range tolerated by the host for each drug �n 

the e�ect�ve dose range, to prov�de more e�ect�ve treatment �n pat�ents w�th more than one cancer focus, and to prevent or 

slow the development of cellular drug res�stance.

Alkylat�ng agents, ant�metabol�tes, cytotox�c ant�b�ot�cs, natural ant�-cancer drugs, stero�d hormones, and 

antagon�sts and other ant�-cancer drugs are used dur�ng chemotherapy appl�cat�ons.

1. Kanser Kemoterap�s�n�n Esasları

Kanser, genet�k ve çevresel koşulların tet�kled�ğ�, hücreler�n düzens�z ve kontrolsüz şek�lde çoğalmasıyla karakter�ze 

b�r hastalıktır. Kanser tedav�s� mult�d�s�pl�ner b�r yaklaşım gerekt�rmekted�r [1]. Kanser hücreler�n�n büyümes� ve çoğal-

masını durdurmaya ve öldürmeye yönel�k sentet�k veya doğal k�myasal maddeler, hormonlar ve b�yoloj�k ajanlarla yapılan 

tedav�ler�n tümüne kanser kemoterap�s� den�lmekted�r [1]. Kanser kemoterap�s�n�n özell�kle sanay� ve savaş endüstr�s�n�n 

gel�şmes�yle temeller� atılmıştır. 1917’de Belç�ka’ın Ypres kasabasına atılan bombanın �ç�nde hardal gazı vardı ve yaklaşık �k� 

b�n asker�n ölümüne neden oldu [2]. 1943’te İtalya’nın Bar� kent�nde bulunan John Harvey �s�ml� gem� bombalandı. Gem�de 

bulunan askerler hardal gazından etk�lend�ler ve yaklaşık �k� b�n k�ş� de bu olayda hardal gazından öldü. Her �k� olayda da 

yapılan otops�lerde ve alınan kan örnekler�nde hardal gazının kem�k �l�ğ�n� harap ett�ğ�, lenfopen�ye ve lökopen�ye neden 

olduğu tesp�t ed�ld� [2]. Bu el�m had�seler�n sonucunda n�trojen mustard lenfomaların tedav�s�nde kullanılmaya başlandı [3]. 

Bu olaylar özell�kle hematoloj�k ve çeş�tl� �ler� evre kanserler� olan hastalar �ç�n �y�leşt�r�c� tedav� stratej�ler� �le Sonuçlandı. Bu 

gel�şmelerle beraber kemoterap�, kl�n�k fayda sağlamak �ç�n hastalığın erken aşamalarında cerrah� ve radyasyon tedav�s� �le 

b�rl�kte kullanılmaya başlanmıştır. İlk günler�nden ber�, kemoterap�n�n kl�n�k etk�nl�ğ�n�n önündek� başlıca engeller, vücudun 

normal dokularına karşı toks�k etk�ler� ve �laç d�renc�n�n gel�şmes� olmuştur. DNA, RNA ve prote�n yapılarının, kanser 

hücreler�nde moleküler ve genet�k olayların günümüzde daha anlaşılır hale gelmes�, �laç tedav�s�ne kemosens�t�v�te 

kazandırmış ve aynı zamanda tanımlanmış olan potans�yel yen� terapöt�k hedefler ortaya çıkarmıştır. Yen� tedav� 

yaklaşımları ve araştırmalar hedefe yönel�k tedav�ler üzer�ne yoğunlaşmaktadır. 

Kanser kemoterap�s�nde tedav�n�n amaçları, tümörle �l�şk�l� semptomları hafifletmek, genel yaşam kal�tes�n� 

�y�leşt�rmek, tümör �lerley�ş�n� durdurmak ve hayatta kalma süres�n� uzatmaktır. Kanser kemoterap�s� n�speten küçük b�r 

hasta grubunda kürat�f olab�l�r [4]. Yet�şk�nlerde, bu tedav� ed�leb�l�r kanserler arasında Hodgk�n ve non-Hodgk�n lenfoma, 

germ hücrel� kanser, akut lösem�ler ve kor�okars�nom yer alırken, tedav� ed�leb�l�r çocukluk çağı kanserler� arasında akut 

lenfoblast�k lösem�, Burk�tt lenfoması, W�lms tümörü ve embr�yonal rabdom�yosarkom yer alır [4]. Günümüzde neoadjuvan 

tedav� en sık olarak anal kanser, mesane kanser�, meme kanser�, özofagus kanser�, gırtlak kanser�, lokal olarak �lerlem�ş 

küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� ve osteosarkom tedav�s�nde uygulanır [5]. Anal kanser, gastroözofageal kanser, 

lar�ngeal kanser ve küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� g�b� hastalıklar �ç�n, kemoterap� aynı anda veya sırayla radyasyon 

tedav�s� �le uygulandığında, opt�mum kl�n�k fayda elde ed�l�r [5].

Kanser kemoterap�s�nde en öneml� rollerden b�r�, cerrah� ve / veya radyasyon terap�s� g�b� lokal tedav� yöntemler� �le 

b�rl�kte kullanılmasıdır. Amel�yattan ve / veya radyasyondan sonra lokal veya s�stem�k olarak hastalık rekürrens�n�n gel�ş�m�, 

esas olarak g�zl� m�kro metastazların yayılmasından kaynaklanmaktadır. Adjuvan kemoterap�n�n amacı, hem lokal hem de 

s�stem�k nüks oranını azaltmak ve hastaların yaşam süres�n� uzatmaktır [1, 5]. Genel olarak, �lerlem�ş hastalıklara karşı kl�n�k 

akt�v�teye sah�p kemoterap� rej�mler�, uygun doz ve takv�m�n uygulanması şartıyla pr�mer tümörün cerrah� rezeks�yonunu 

tak�ben �y�leşt�r�c� potans�yele sah�p olab�l�r [1,5]. Artık adjuvan kemoterap�n�n, meme ve over kanser�, kolon kanser�, m�de 

kanser�, W�lms tümörü ve osteosarkomu olan hastalarda hem hastalıksız sağkalımı hem de hayatta kalma süres�n� 

uzatmada etk�l� olduğu kanıtlanmıştır. Ant�hormonal ajanlar tamoks�fen, anastrozol ve letrozol, östrojen reseptörünü 

eksprese eden postmenopozal kadınların meme kanserler�n�n adjuvan tedav�s�nde etk�l�d�r [6-10]. Kemoterap�n�n 

kl�n�klerde kullanılan term�noloj�ler� aşağıdak� g�b�d�r.

İndüks�yon kemoterap�: Genell�kle komb�nasyon ve yüksek dozda uygulanan tamamen rem�syona g�rmes� �ç�n ver�len 

kemoterap�d�r. Genell�kle hematoloj�k ve sol�d tümörlerde uygulanır [11]. 

Konsol�dasyon kemoterap�: İndüks�yon sonrası tam b�r rem�syon elde etm�ş b�r hastada �y�leşme hızını artırmak veya 

rem�syonu uzatmak amacıyla �ndüks�yon rej�m�n�n tekrarlanmasıdır [11].

Yoğunlaşma (Intens�ficat�on) kemoterap�: Tam rem�syondan sonra veya rem�syon süres�n� artırmak amacıyla 

�ndüks�yon �ç�n kullanılan kemoterapot�k ajanların yüksek dozları �le yapılan kemoterap�d�r [11].

Bakım (Ma�ntenance) kemoterap�: Rem�syona g�ren b�r hastada kanser hücreler�n�n büyümes�n� gec�kt�rmek �ç�n 

ver�len uzun sürel�, düşük dozlu, tekl� veya komb�nasyon kemoterap�d�r [11].

Adjuvan kemoterap�: Metastaz olmayan hastalarda lokal tedav� (cerrah� veya radyoterap�)’den sonra hastada 

kalab�lecek kanser hücreler� �ç�n uygulanan genell�kle yüksek dozlu ve komb�nasyon kemoterap�d�r [11]. 

Neoadjuvan kemoterap�: Preoperat�f veya per�operat�f dönemde ver�len adjuvan kemoterap�d�r [11].

Palyat�f kemoterap�: Tamamen kür olma şansı olmayan hastada semptomları kontrol altına almak veya ömrünü 

uzatmak �ç�n ver�len kemoterap�d�r [11].

Kurtarma (Salvage) kemoterap�: Başarısız tedav� sonrası veya tekrarlayan b�r hastada ver�len komb�nasyon genell�kle, 

yüksek dozlu ve �y�leşt�rmeye yönel�k ver�len kemoterap�d�r [11].

2. Komb�nasyon Kemoterap�

Komb�nasyon kemoterap� dönem�, akut lösem�ler�n ve lenfomaların tedav�s�nde farklı sınıflardan b�rkaç akt�f �laç 

komb�nasyon �ç�n uygun hale geld�ğ�nde başladı. Hematoloj�k mal�gn�telerdek� bu başarının ardından, sol�d kanserler�n 

tedav�s�nde de komb�nasyon �laç rej�mler� kullanılmaya başlanmıştır [12]. Konvans�yonel s�totoks�k ajanlarla komb�nasyon 

kemoterap�s�, tek ajan tedav�s� �le mümkün olmayan b�rkaç temel amacı gerçekleşt�rm�şt�r. İlk olarak, etk�n doz aralığında 

her �laç �ç�n konakçı tarafından tolere ed�len toks�s�te aralığında maks�mum hücre ölümünü sağlamıştır [13]. İk�nc�s�, b�rden 

fazla kanser odağı olan hastalarda daha etk�n tedav� sağlanmıştır. Son olarak, hücresel �laç d�renc�n�n gel�şmes�n� 

önleyeb�ld�ğ� veya yavaşlatab�ld�ğ� görülmüştür. En etk�l� �laç komb�nasyonlarında �laç seç�m�ne rehberl�k etm�ş ve yen� �laç 

terapöt�k rej�mler�n�n gel�ş�m� �ç�n bazı �lkeler oluşturulmuştur [13]. İlk olarak, yalnız kullanıldığında aynı tümöre karşı kısmen 

etk�l� olduğu b�l�nen �laçlar komb�nasyon hal�nde kullanılmak üzere seç�lmel�d�r. Bazı tam rem�syon sağlayan �laçlar, sadece 

kısm� yanıt verenlere terc�h ed�l�r. İk�nc�s�, b�r sınıftak� b�rkaç �laç mevcut olduğunda ve eş�t derecede etk�l� olduğunda, 

komb�nasyonda kullanılacak d�ğer �laçların toks�s�tes� �le örtüşmeyen b�r �laç seç�lmel�d�r. Her ne kadar bu seç�m daha gen�ş 

b�r yelpazede yan etk�lere yol açsa da, farklı �laçlar tarafından aynı organ üzer�ne oluşab�lecek toks�k yan etk� r�sk�n� en aza 

�nd�r�r. Ayrıca, bu yaklaşım �laç dozunun maks�m�ze ed�lmes�ne �z�n ver�r. İlaçlar opt�mal doz ve programlarında kullanılmalı 

ve �laç komb�nasyonları tutarlı aralıklarla ver�lmel�d�r. Döngüler arasındak� tedav� gerekt�rmeyen aralık, genell�kle kem�k �l�ğ� 

g�b� hassas olan normal hedef dokunun ger� kazanılması �ç�n gerekl� en kısa süre olmalıdır. Bel�rl� b�r komb�nasyondak� 

�laçlar arasındak� etk�leş�m�n b�yok�myasal, moleküler ve farmakok�net�k mekan�zmaları, maks�mum etk� sağlayacak şek�lde 

b�l�nmel� ve ona göre ayarlanmalıdır. Komb�nasyon tedav�s�ne daha az etk�l� d�ğer �laçların eklenmes� �ç�n, etk�l� b�r �lacın 

dozundak� keyfi b�r azalma, etk�l� �lacın dozunu etk�n konsantrasyon eş�ğ�n�n altına �nd�rgeyeb�l�r ve komb�nasyonun, 

hastalığı tedav� etme kapas�tes�n� düşüreb�l�r. Sorun olab�lecek d�ğer b�r konu �se kemoterap� �laç uygulamasının opt�mal 

süres� �le �lg�l�d�r. Meme ve kolorektal kanser�n adjuvan tedav�s�nde yapılan b�rkaç random�ze çalışma, 6 aylık kısa sürel� 

tedav�n�n, uzun sürel� tedav� kadar etk�l� olduğunu gösterm�şt�r [13]. Bununla b�rl�kte cerrah� olarak rezeke ed�lm�ş 

gastro�ntest�nal stromal tümörlü hastalarda uzun sürel� adjuvan tedav�n�n kl�n�k fayda �le Sonuçlandığı çalışmalarla 

kanıtlanmıştır. Yen� ve daha güçlü �laç rej�mler�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte, antras�kl�nlere �k�nc�l kard�yotoks�s�te, taksanlara ve 

plat�n analoglarına �k�nc�l nörotoks�s�te g�b� kümülat�f advers olayların r�sk� de karar sürec�nde d�kkate alınmalıdır [13].
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local treatment methods such as surgery or rad�at�on therapy. In general, chemotherapy reg�mens w�th cl�n�cal act�v�ty 

aga�nst advanced d�seases have heal�ng potent�al follow�ng surg�cal resect�on of the pr�mary tumor, prov�ded the 

appropr�ate dose and schedule are appl�ed. The comb�nat�on chemotherapy per�od started when several act�ng classes of 

d��erent classes became su�table for the comb�nat�on �n the treatment of acute leukem�as and lymphomas. In comb�ned 

chemotherapy treatment, �t a�ms to prevent max�mum cell death �n the tox�c�ty range tolerated by the host for each drug �n 

the e�ect�ve dose range, to prov�de more e�ect�ve treatment �n pat�ents w�th more than one cancer focus, and to prevent or 

slow the development of cellular drug res�stance.

Alkylat�ng agents, ant�metabol�tes, cytotox�c ant�b�ot�cs, natural ant�-cancer drugs, stero�d hormones, and 

antagon�sts and other ant�-cancer drugs are used dur�ng chemotherapy appl�cat�ons.

1. Kanser Kemoterap�s�n�n Esasları

Kanser, genet�k ve çevresel koşulların tet�kled�ğ�, hücreler�n düzens�z ve kontrolsüz şek�lde çoğalmasıyla karakter�ze 

b�r hastalıktır. Kanser tedav�s� mult�d�s�pl�ner b�r yaklaşım gerekt�rmekted�r [1]. Kanser hücreler�n�n büyümes� ve çoğal-

masını durdurmaya ve öldürmeye yönel�k sentet�k veya doğal k�myasal maddeler, hormonlar ve b�yoloj�k ajanlarla yapılan 

tedav�ler�n tümüne kanser kemoterap�s� den�lmekted�r [1]. Kanser kemoterap�s�n�n özell�kle sanay� ve savaş endüstr�s�n�n 

gel�şmes�yle temeller� atılmıştır. 1917’de Belç�ka’ın Ypres kasabasına atılan bombanın �ç�nde hardal gazı vardı ve yaklaşık �k� 

b�n asker�n ölümüne neden oldu [2]. 1943’te İtalya’nın Bar� kent�nde bulunan John Harvey �s�ml� gem� bombalandı. Gem�de 

bulunan askerler hardal gazından etk�lend�ler ve yaklaşık �k� b�n k�ş� de bu olayda hardal gazından öldü. Her �k� olayda da 

yapılan otops�lerde ve alınan kan örnekler�nde hardal gazının kem�k �l�ğ�n� harap ett�ğ�, lenfopen�ye ve lökopen�ye neden 

olduğu tesp�t ed�ld� [2]. Bu el�m had�seler�n sonucunda n�trojen mustard lenfomaların tedav�s�nde kullanılmaya başlandı [3]. 

Bu olaylar özell�kle hematoloj�k ve çeş�tl� �ler� evre kanserler� olan hastalar �ç�n �y�leşt�r�c� tedav� stratej�ler� �le Sonuçlandı. Bu 

gel�şmelerle beraber kemoterap�, kl�n�k fayda sağlamak �ç�n hastalığın erken aşamalarında cerrah� ve radyasyon tedav�s� �le 

b�rl�kte kullanılmaya başlanmıştır. İlk günler�nden ber�, kemoterap�n�n kl�n�k etk�nl�ğ�n�n önündek� başlıca engeller, vücudun 

normal dokularına karşı toks�k etk�ler� ve �laç d�renc�n�n gel�şmes� olmuştur. DNA, RNA ve prote�n yapılarının, kanser 

hücreler�nde moleküler ve genet�k olayların günümüzde daha anlaşılır hale gelmes�, �laç tedav�s�ne kemosens�t�v�te 

kazandırmış ve aynı zamanda tanımlanmış olan potans�yel yen� terapöt�k hedefler ortaya çıkarmıştır. Yen� tedav� 

yaklaşımları ve araştırmalar hedefe yönel�k tedav�ler üzer�ne yoğunlaşmaktadır. 

Kanser kemoterap�s�nde tedav�n�n amaçları, tümörle �l�şk�l� semptomları hafifletmek, genel yaşam kal�tes�n� 

�y�leşt�rmek, tümör �lerley�ş�n� durdurmak ve hayatta kalma süres�n� uzatmaktır. Kanser kemoterap�s� n�speten küçük b�r 

hasta grubunda kürat�f olab�l�r [4]. Yet�şk�nlerde, bu tedav� ed�leb�l�r kanserler arasında Hodgk�n ve non-Hodgk�n lenfoma, 

germ hücrel� kanser, akut lösem�ler ve kor�okars�nom yer alırken, tedav� ed�leb�l�r çocukluk çağı kanserler� arasında akut 

lenfoblast�k lösem�, Burk�tt lenfoması, W�lms tümörü ve embr�yonal rabdom�yosarkom yer alır [4]. Günümüzde neoadjuvan 

tedav� en sık olarak anal kanser, mesane kanser�, meme kanser�, özofagus kanser�, gırtlak kanser�, lokal olarak �lerlem�ş 

küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� ve osteosarkom tedav�s�nde uygulanır [5]. Anal kanser, gastroözofageal kanser, 

lar�ngeal kanser ve küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� g�b� hastalıklar �ç�n, kemoterap� aynı anda veya sırayla radyasyon 

tedav�s� �le uygulandığında, opt�mum kl�n�k fayda elde ed�l�r [5].

Kanser kemoterap�s�nde en öneml� rollerden b�r�, cerrah� ve / veya radyasyon terap�s� g�b� lokal tedav� yöntemler� �le 

b�rl�kte kullanılmasıdır. Amel�yattan ve / veya radyasyondan sonra lokal veya s�stem�k olarak hastalık rekürrens�n�n gel�ş�m�, 

esas olarak g�zl� m�kro metastazların yayılmasından kaynaklanmaktadır. Adjuvan kemoterap�n�n amacı, hem lokal hem de 

s�stem�k nüks oranını azaltmak ve hastaların yaşam süres�n� uzatmaktır [1, 5]. Genel olarak, �lerlem�ş hastalıklara karşı kl�n�k 

akt�v�teye sah�p kemoterap� rej�mler�, uygun doz ve takv�m�n uygulanması şartıyla pr�mer tümörün cerrah� rezeks�yonunu 

tak�ben �y�leşt�r�c� potans�yele sah�p olab�l�r [1,5]. Artık adjuvan kemoterap�n�n, meme ve over kanser�, kolon kanser�, m�de 

kanser�, W�lms tümörü ve osteosarkomu olan hastalarda hem hastalıksız sağkalımı hem de hayatta kalma süres�n� 

uzatmada etk�l� olduğu kanıtlanmıştır. Ant�hormonal ajanlar tamoks�fen, anastrozol ve letrozol, östrojen reseptörünü 

eksprese eden postmenopozal kadınların meme kanserler�n�n adjuvan tedav�s�nde etk�l�d�r [6-10]. Kemoterap�n�n 

kl�n�klerde kullanılan term�noloj�ler� aşağıdak� g�b�d�r.

İndüks�yon kemoterap�: Genell�kle komb�nasyon ve yüksek dozda uygulanan tamamen rem�syona g�rmes� �ç�n ver�len 

kemoterap�d�r. Genell�kle hematoloj�k ve sol�d tümörlerde uygulanır [11]. 

Konsol�dasyon kemoterap�: İndüks�yon sonrası tam b�r rem�syon elde etm�ş b�r hastada �y�leşme hızını artırmak veya 

rem�syonu uzatmak amacıyla �ndüks�yon rej�m�n�n tekrarlanmasıdır [11].

Yoğunlaşma (Intens�ficat�on) kemoterap�: Tam rem�syondan sonra veya rem�syon süres�n� artırmak amacıyla 

�ndüks�yon �ç�n kullanılan kemoterapot�k ajanların yüksek dozları �le yapılan kemoterap�d�r [11].

Bakım (Ma�ntenance) kemoterap�: Rem�syona g�ren b�r hastada kanser hücreler�n�n büyümes�n� gec�kt�rmek �ç�n 

ver�len uzun sürel�, düşük dozlu, tekl� veya komb�nasyon kemoterap�d�r [11].

Adjuvan kemoterap�: Metastaz olmayan hastalarda lokal tedav� (cerrah� veya radyoterap�)’den sonra hastada 

kalab�lecek kanser hücreler� �ç�n uygulanan genell�kle yüksek dozlu ve komb�nasyon kemoterap�d�r [11]. 

Neoadjuvan kemoterap�: Preoperat�f veya per�operat�f dönemde ver�len adjuvan kemoterap�d�r [11].

Palyat�f kemoterap�: Tamamen kür olma şansı olmayan hastada semptomları kontrol altına almak veya ömrünü 

uzatmak �ç�n ver�len kemoterap�d�r [11].

Kurtarma (Salvage) kemoterap�: Başarısız tedav� sonrası veya tekrarlayan b�r hastada ver�len komb�nasyon genell�kle, 

yüksek dozlu ve �y�leşt�rmeye yönel�k ver�len kemoterap�d�r [11].

2. Komb�nasyon Kemoterap�

Komb�nasyon kemoterap� dönem�, akut lösem�ler�n ve lenfomaların tedav�s�nde farklı sınıflardan b�rkaç akt�f �laç 

komb�nasyon �ç�n uygun hale geld�ğ�nde başladı. Hematoloj�k mal�gn�telerdek� bu başarının ardından, sol�d kanserler�n 

tedav�s�nde de komb�nasyon �laç rej�mler� kullanılmaya başlanmıştır [12]. Konvans�yonel s�totoks�k ajanlarla komb�nasyon 

kemoterap�s�, tek ajan tedav�s� �le mümkün olmayan b�rkaç temel amacı gerçekleşt�rm�şt�r. İlk olarak, etk�n doz aralığında 

her �laç �ç�n konakçı tarafından tolere ed�len toks�s�te aralığında maks�mum hücre ölümünü sağlamıştır [13]. İk�nc�s�, b�rden 

fazla kanser odağı olan hastalarda daha etk�n tedav� sağlanmıştır. Son olarak, hücresel �laç d�renc�n�n gel�şmes�n� 

önleyeb�ld�ğ� veya yavaşlatab�ld�ğ� görülmüştür. En etk�l� �laç komb�nasyonlarında �laç seç�m�ne rehberl�k etm�ş ve yen� �laç 

terapöt�k rej�mler�n�n gel�ş�m� �ç�n bazı �lkeler oluşturulmuştur [13]. İlk olarak, yalnız kullanıldığında aynı tümöre karşı kısmen 

etk�l� olduğu b�l�nen �laçlar komb�nasyon hal�nde kullanılmak üzere seç�lmel�d�r. Bazı tam rem�syon sağlayan �laçlar, sadece 

kısm� yanıt verenlere terc�h ed�l�r. İk�nc�s�, b�r sınıftak� b�rkaç �laç mevcut olduğunda ve eş�t derecede etk�l� olduğunda, 

komb�nasyonda kullanılacak d�ğer �laçların toks�s�tes� �le örtüşmeyen b�r �laç seç�lmel�d�r. Her ne kadar bu seç�m daha gen�ş 

b�r yelpazede yan etk�lere yol açsa da, farklı �laçlar tarafından aynı organ üzer�ne oluşab�lecek toks�k yan etk� r�sk�n� en aza 

�nd�r�r. Ayrıca, bu yaklaşım �laç dozunun maks�m�ze ed�lmes�ne �z�n ver�r. İlaçlar opt�mal doz ve programlarında kullanılmalı 

ve �laç komb�nasyonları tutarlı aralıklarla ver�lmel�d�r. Döngüler arasındak� tedav� gerekt�rmeyen aralık, genell�kle kem�k �l�ğ� 

g�b� hassas olan normal hedef dokunun ger� kazanılması �ç�n gerekl� en kısa süre olmalıdır. Bel�rl� b�r komb�nasyondak� 

�laçlar arasındak� etk�leş�m�n b�yok�myasal, moleküler ve farmakok�net�k mekan�zmaları, maks�mum etk� sağlayacak şek�lde 

b�l�nmel� ve ona göre ayarlanmalıdır. Komb�nasyon tedav�s�ne daha az etk�l� d�ğer �laçların eklenmes� �ç�n, etk�l� b�r �lacın 

dozundak� keyfi b�r azalma, etk�l� �lacın dozunu etk�n konsantrasyon eş�ğ�n�n altına �nd�rgeyeb�l�r ve komb�nasyonun, 

hastalığı tedav� etme kapas�tes�n� düşüreb�l�r. Sorun olab�lecek d�ğer b�r konu �se kemoterap� �laç uygulamasının opt�mal 

süres� �le �lg�l�d�r. Meme ve kolorektal kanser�n adjuvan tedav�s�nde yapılan b�rkaç random�ze çalışma, 6 aylık kısa sürel� 

tedav�n�n, uzun sürel� tedav� kadar etk�l� olduğunu gösterm�şt�r [13]. Bununla b�rl�kte cerrah� olarak rezeke ed�lm�ş 

gastro�ntest�nal stromal tümörlü hastalarda uzun sürel� adjuvan tedav�n�n kl�n�k fayda �le Sonuçlandığı çalışmalarla 

kanıtlanmıştır. Yen� ve daha güçlü �laç rej�mler�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte, antras�kl�nlere �k�nc�l kard�yotoks�s�te, taksanlara ve 

plat�n analoglarına �k�nc�l nörotoks�s�te g�b� kümülat�f advers olayların r�sk� de karar sürec�nde d�kkate alınmalıdır [13].



Kemoterap� uygulamaları esnasında alk�lley�c� ajanlar, ant�metabol�tler, s�totoks�k ant�b�yot�kler, doğal ant�kanser 

�laçlar, stero�d hormonlar ve antagon�stler� ve d�ğer ant� kanser �laçlar kullanılmaktadır.

2.1. Alk�lley�c� İlaçlar

Alk�lley�c� �laçlar, s�totoks�k etk�ler�n� DNA’nın nükleofil�k gruplarından özell�kle guan�n nükleot�d�n� alk�lleyerek 

göster�rler. Bu, bazların çapraz bağlanmasına, anormal baz eşleşmes�ne ve DNA sarmalının kırılmasına yol açar. Alk�llenme 

Sonuç olarak DNA’nın repl�kasyon ve transkr�ps�yonunu etk�leyerek s�totoks�k etk�ler�n� ortaya çıkarır. Kanser hücreler�nde 

bu �laçlara karşı, �laç geç�rgenl�ğ�n�n azalması, DNA onarımının ve t�yoller g�b� yakalama ajanların üret�m�n�n artırılması �le 

d�renç oluşab�l�r. Alk�lley�c� �laçlar s�totoks�k etk�ler�n�n yanında aynı zamanda hem mutajen�k ve hem de kars�nojen�kt�rler. 

Sekonder lösem�ye neden olab�l�rler [14-16].

Yapısı bakımından d�ğer alk�lley�c� ant�neoplast�k �laçlara benzeyemeyen grup, plat�n türev� �laçlardır. DNA z�nc�r�nde 

z�nc�rler arası ve z�nc�r �ç� çapraz bağlanma yapar. Bu gruptak� �laçlardan tedav�ye �lk g�ren s�splat�nd�r. Sıvı ortamda plat�n 

elektrodlarının oluşturduğu elektr�ksel alanın E. col�’n�n çoğalması üzer�ndek� etk�s�n� �ncelemek üzere yapılan deneyler 

sırasında, elektroddan sıvıya geçen plat�n türevler�n�n ant�bakter�yel ve ant�neoplast�k etk� yaptığı fark ed�lm�ş ve bu gözlem 

sayes�nde s�splat�n bulunmuştur. M�de barsak kanalından absorbe ed�lmez; sadece �ntravenöz olarak uygulanır. İlaçlar 

çoğu dokuya dağılır ve değ�şmeden böbreklerden �trah ed�l�r [17-19].

2.2. S�totoks�k Ant�b�yot�kler

Bu grupta çeş�tl� m�kroorgan�zmaların kültürler�nden elde ed�len ant�b�yot�k n�tel�ğ�nde ant�neoplast�k �laçlar 

bulunur. Bu ant�b�yot�kler üç grupta �nceleneb�l�r. Bunlar antras�kl�n türevler� (dakt�nom�s�n, daunorub�s�n, doksorub�s�n, 

ep�rub�s�n ve aklarub�s�n), bleom�s�n ve m�tom�s�nd�r. S�totoks�k ant�b�yot�kler�n m�de barsak kanalından em�l�mler� çok 

azdır bu nedenle sadece �ntravenöz yolla uygulanırlar. Antras�kl�n türev� ant�b�yot�kler s�totoks�k etk�ler�n� DNA z�nc�r�nde 

bulunan nükleot�tler arasına bağlanarak, DNA topo�zomeraz II enz�m�n� �nh�be ederek veya serbest rad�kal sentez�ne yol 

açarak DNA z�nc�r�nde kırılmalara yol açarak yapmaktadırlar. Bleom�s�n de antras�kl�nler g�b� DNA z�nc�r�n� serbest 

rad�kaller oluşturarak parçalamaktadır. Bleom�s�n, b�r gl�kopept�d karışımıdır. Ayrıca hücre s�klusunda kanser 

hücreler�n�n G2 fazında kalmalarını sağlar. M�tom�s�n �se d�ğer ant�b�yot�k �laçlara göre daha bas�t yapılı b�r b�leş�kt�r. 

DNA'yı alk�lleyerek yapısını bozmaktadır. Karac�ğerde hızlı b�r şek�lde metabol�ze ed�l�r [1,5,20,21].

2.3. Ant�metabol�t İlaçlar

Ant�metabol�tler, DNA ve RNA �le b�rleşerek hücre bölünmes�n� ya da DNA sentez�nde rol alan enz�mler� �nh�be 

ederek hücreler�n çoğalmasını engellemekted�r. Fol�k as�t, pür�n ve pr�m�d�nler�n sentez�nde kofaktör olarak görev 

almaktadır. Fol�k as�t antagon�stler� s�totoks�k etk�ler�n� DNA, RNA ve am�noas�tler�n yapı taşları olan pür�n ve pr�m�d�n 

sentes�z�n� �nh�be ederek göstermekted�r. Kanser kemoterap�s�n�n tar�h� gel�ş�m�nde, ant�metabol�tler grubunda 

ant�folatları benzer etk� prens�b�ne sah�p pür�nler ve pr�m�d�n antagon�stler� �zlem�şt�r. Hücrede DNA ve RNA’dak� 

nükleot�tler�n b�leşenler�nden olan pür�n ve pr�m�d�n nükleobazlarının, prol�ferasyon �ç�n d�ğer hücreler g�b� kanser 

hücreler� tarafından da sentezlenmeler� zorunlu olduğundan, kanser tedav�s�nde pür�n ve pr�m�d�n antagon�stler� de 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kanser tedav�s�nde kullanılan ant�metabol�tler, alk�lley�c� ajanlar g�b� gen�ş b�r 

kategor�d�r ve bu alt sınıflarda b�rçok �laç �çermekted�r. Metotreksat, pemetrekset ve ralt�trekset fol�k as�t antagon�st� 

olarak, merkaptopur�n ve t�oguan�n pür�n antagon�st� ve fluorouras�l ve s�tarab�n �se pr�m�d�n antagon�stler� olarak 

kl�n�klerde kullanılmaktadır [1,5,20,21]. 

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA z�nc�r ve z�nc�rler arasında çapraz 
bağlar oluşturur

Meme kanseri, non-Hodgkin's lenfoma, 
over kanseri, kronik lenfositik lenfoma, 
nöroblastom, Wilms' tümörü, küçük 
hücreli akciğer kanseri, yumuşak doku 
sarkomları, rabdomıyosarkom

Non-Hodgkin's lenfoma, Kron�k 
lenfos�t�k lösem�

Hodgkin's ve Non-Hodgkin's 
lenfoma

Meme kanseri, multiple myelom, 
over kanseri

Kron�k myelo�d lösem�

Mesane, meme ve over kanseri

Hodgkin's ve Non-Hodgkin's 
lenfoma, beyin tümörleri

Bey�n tümörler�, küçük hücrel� 
akc�ğer kanser�

Over, meme ve serv�ks kanser�

Küçük hücrel� olmayan ve küçük hücrel� 
akc�ğer kanser�, meme kanser�, mesane 
kanser�, baş boyun kanser�, over kanser�

Kolorektal kanser, pankreas kanser�, 
gastroözofageal kanser

Küçük hücrel� olmayan ve küçük hücrel� 
akc�ğer kanser�, meme kanser�, mesane 
kanser�, kolanj�yokars�nom, gastroözo-
fageal kanser, baş ve boyun kanser�, 
over kanser�, germ hücrel� kanser 

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

S�klofosfam�d

Klorambus�l

Mekloretam�n

Melfalan

Busulfan

T�otepa

Karmust�n

Lamust�n

Altretam�n

Karboplatin

Oksaliplatin

Sisplatin

Akut dönemde gastro�ntest�nal 
yan etk�ler� (bulantı ve kusma), 
uzun dönemde lökopen�, 
trombos�topen� ve kanama �le 
b�rl�kte c�dd� kem�k �l�ğ� 
depresyonu, s�klofosfam�d 
alopes� ve hemoraj�k s�st�t, 
busulfan c�lt p�gmentasyonu, 
pulmoner fibroz ve adrenal 
yetmezl�k 

Bulantı ve kusma, kemik iliği 
depresyonu, pulmoner fibrosis, 
böbrek yetmezliği, 
hepatotoksisite 

Bulantı ve kusma, kemik iliği 
depresyonu, nörotoksisite

M�de bulantısı ve kusma, kem�k 
�l�ğ� depresyonu, per�fer�k 
nöropat�, böbrek toks�s�tes�, 
karac�ğer fonks�yon bozukluğu

Bulantı ve kusma, kem�k �l�ğ� 
depresyonu, per�fer�k duyusal 
nöropat�, d�yare

Bulantı ve kusma nefrotoks�s�te, 
per�fer�k nöropat�, ototoks�s�te

Etk� mekan�zması Başlıca kl�n�k kullanım alanlarıAlk�lley�c� �laçlar Başlıca yan etk�ler�

Tablo 1. Alk�lley�c� �laçların etk� mekan�zmaları, başlıca kullanım alanları ve yan etk�ler�

B�r alk�lley�c� madde olarak DNA �le çapraz 
bağlar oluşturur, serbest rad�kaller�n 
oluşumuyla DNA hasarı 

DNA ç�ft sarmalına �nterkalasyon, 
topo�zomeraz II enz�m �nh�b�syonu, serbest 
rad�kaller�n oluşumuyla DNA hasarı

Hücrelerde serbest rad�kaller oluşturarak 
DNA z�nc�r�nde kırılma

Yüzeyel mesane kanser�, m�de kanser�, 
meme kanser�, küçük hücrel� olmayan 
akc�ğer kanser�, baş boyun kanser�

Meme kanser�, Hodgk�n ve non-Hodgk�n 
lenfoma, yumuşak doku sarkomu, over 
kanser�, küçük hücrel� akc�ğer kanser�, 
t�ro�d kanser�, W�lms tümörü, nöroblastom

Akut myelo�d lösem�, akut lenfoblast�k 
lösem�

Hodgk�n ve non-Hodgk�n lenfoma, germ 
hücrel� kanser, baş ve boyun kanserler�

Akut myelo�d lösem�, akut lenfoblast�k 
lösem�, kron�k myelo�d lösem�de blast�k 
kr�z

Gastro�ntest�nal kanser, meme kanser�

S�totoks�k
Ant�b�yot�kler

Mitomisin

Doksorubisin

Daunorubisin

Bleomisin

İdarubisin

Epirubisin

Bulantı ve kusma, kem�k �l�ğ� 
depresyonu,mukoz�t, anoreks� 
ve yorgunluk, hemol�t�k ürem�k 
sendrom

Bulantı, kırmızı �drar, alopes�, 
kard�yotoks�s�te, kem�k �l�ğ� 
depresyonu, stomat�t

Bulantı ve kusma, ateş, kırmızı 
�drar, kard�yotoks�s�te, alopes�, 
kem�k �l�ğ� depresyonu

Alerj�k reaks�yonlar, ateş, c�lt 
toks�s�tes�, h�potans�yon, pul-
moner fibroz, mukoz�t, alopes�

M�de bulantısı ve kusma, kem�k 
�l�ğ� depresyonu, mukoz�t, 
kard�yotoks�s�te

Bulantı ve kusma, kırmızı �drar, 
kard�yotoks�s�te, alopes�, kem�k 
�l�ğ� depresyonu, stomat�t

Etk� mekan�zması Başlıca kl�n�k kullanım alanları Başlıca yan etk�ler�

Tablo 2. S�totoks�k ant�b�yot�kler�n etk� mekan�zmaları, başlıca kullanım alanları ve yan etk�ler�

DNA ç�ft sarmalına �nterkalasyon, 
topo�zomeraz II enz�m �nh�b�syonu, serbest 
rad�kaller�n oluşumuyla DNA hasarı

DNA ç�ft sarmalına �nterkalasyon, 
topo�zomeraz II enz�m �nh�b�syonu, serbest 
rad�kaller�n oluşumuyla DNA hasarı

DNA ç�ft sarmalına �nterkalasyon, 
topo�zomeraz II enz�m �nh�b�syonu, serbest 
rad�kaller�n oluşumuyla DNA hasarı
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Kemoterap� uygulamaları esnasında alk�lley�c� ajanlar, ant�metabol�tler, s�totoks�k ant�b�yot�kler, doğal ant�kanser 

�laçlar, stero�d hormonlar ve antagon�stler� ve d�ğer ant� kanser �laçlar kullanılmaktadır.

2.1. Alk�lley�c� İlaçlar

Alk�lley�c� �laçlar, s�totoks�k etk�ler�n� DNA’nın nükleofil�k gruplarından özell�kle guan�n nükleot�d�n� alk�lleyerek 

göster�rler. Bu, bazların çapraz bağlanmasına, anormal baz eşleşmes�ne ve DNA sarmalının kırılmasına yol açar. Alk�llenme 

Sonuç olarak DNA’nın repl�kasyon ve transkr�ps�yonunu etk�leyerek s�totoks�k etk�ler�n� ortaya çıkarır. Kanser hücreler�nde 

bu �laçlara karşı, �laç geç�rgenl�ğ�n�n azalması, DNA onarımının ve t�yoller g�b� yakalama ajanların üret�m�n�n artırılması �le 

d�renç oluşab�l�r. Alk�lley�c� �laçlar s�totoks�k etk�ler�n�n yanında aynı zamanda hem mutajen�k ve hem de kars�nojen�kt�rler. 

Sekonder lösem�ye neden olab�l�rler [14-16].

Yapısı bakımından d�ğer alk�lley�c� ant�neoplast�k �laçlara benzeyemeyen grup, plat�n türev� �laçlardır. DNA z�nc�r�nde 

z�nc�rler arası ve z�nc�r �ç� çapraz bağlanma yapar. Bu gruptak� �laçlardan tedav�ye �lk g�ren s�splat�nd�r. Sıvı ortamda plat�n 

elektrodlarının oluşturduğu elektr�ksel alanın E. col�’n�n çoğalması üzer�ndek� etk�s�n� �ncelemek üzere yapılan deneyler 

sırasında, elektroddan sıvıya geçen plat�n türevler�n�n ant�bakter�yel ve ant�neoplast�k etk� yaptığı fark ed�lm�ş ve bu gözlem 

sayes�nde s�splat�n bulunmuştur. M�de barsak kanalından absorbe ed�lmez; sadece �ntravenöz olarak uygulanır. İlaçlar 

çoğu dokuya dağılır ve değ�şmeden böbreklerden �trah ed�l�r [17-19].

2.2. S�totoks�k Ant�b�yot�kler

Bu grupta çeş�tl� m�kroorgan�zmaların kültürler�nden elde ed�len ant�b�yot�k n�tel�ğ�nde ant�neoplast�k �laçlar 

bulunur. Bu ant�b�yot�kler üç grupta �nceleneb�l�r. Bunlar antras�kl�n türevler� (dakt�nom�s�n, daunorub�s�n, doksorub�s�n, 

ep�rub�s�n ve aklarub�s�n), bleom�s�n ve m�tom�s�nd�r. S�totoks�k ant�b�yot�kler�n m�de barsak kanalından em�l�mler� çok 

azdır bu nedenle sadece �ntravenöz yolla uygulanırlar. Antras�kl�n türev� ant�b�yot�kler s�totoks�k etk�ler�n� DNA z�nc�r�nde 

bulunan nükleot�tler arasına bağlanarak, DNA topo�zomeraz II enz�m�n� �nh�be ederek veya serbest rad�kal sentez�ne yol 

açarak DNA z�nc�r�nde kırılmalara yol açarak yapmaktadırlar. Bleom�s�n de antras�kl�nler g�b� DNA z�nc�r�n� serbest 

rad�kaller oluşturarak parçalamaktadır. Bleom�s�n, b�r gl�kopept�d karışımıdır. Ayrıca hücre s�klusunda kanser 

hücreler�n�n G2 fazında kalmalarını sağlar. M�tom�s�n �se d�ğer ant�b�yot�k �laçlara göre daha bas�t yapılı b�r b�leş�kt�r. 

DNA'yı alk�lleyerek yapısını bozmaktadır. Karac�ğerde hızlı b�r şek�lde metabol�ze ed�l�r [1,5,20,21].

2.3. Ant�metabol�t İlaçlar

Ant�metabol�tler, DNA ve RNA �le b�rleşerek hücre bölünmes�n� ya da DNA sentez�nde rol alan enz�mler� �nh�be 

ederek hücreler�n çoğalmasını engellemekted�r. Fol�k as�t, pür�n ve pr�m�d�nler�n sentez�nde kofaktör olarak görev 

almaktadır. Fol�k as�t antagon�stler� s�totoks�k etk�ler�n� DNA, RNA ve am�noas�tler�n yapı taşları olan pür�n ve pr�m�d�n 

sentes�z�n� �nh�be ederek göstermekted�r. Kanser kemoterap�s�n�n tar�h� gel�ş�m�nde, ant�metabol�tler grubunda 

ant�folatları benzer etk� prens�b�ne sah�p pür�nler ve pr�m�d�n antagon�stler� �zlem�şt�r. Hücrede DNA ve RNA’dak� 

nükleot�tler�n b�leşenler�nden olan pür�n ve pr�m�d�n nükleobazlarının, prol�ferasyon �ç�n d�ğer hücreler g�b� kanser 

hücreler� tarafından da sentezlenmeler� zorunlu olduğundan, kanser tedav�s�nde pür�n ve pr�m�d�n antagon�stler� de 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kanser tedav�s�nde kullanılan ant�metabol�tler, alk�lley�c� ajanlar g�b� gen�ş b�r 

kategor�d�r ve bu alt sınıflarda b�rçok �laç �çermekted�r. Metotreksat, pemetrekset ve ralt�trekset fol�k as�t antagon�st� 

olarak, merkaptopur�n ve t�oguan�n pür�n antagon�st� ve fluorouras�l ve s�tarab�n �se pr�m�d�n antagon�stler� olarak 

kl�n�klerde kullanılmaktadır [1,5,20,21]. 

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA z�nc�r ve z�nc�rler arasında çapraz 
bağlar oluşturur

Meme kanseri, non-Hodgkin's lenfoma, 
over kanseri, kronik lenfositik lenfoma, 
nöroblastom, Wilms' tümörü, küçük 
hücreli akciğer kanseri, yumuşak doku 
sarkomları, rabdomıyosarkom

Non-Hodgkin's lenfoma, Kron�k 
lenfos�t�k lösem�

Hodgkin's ve Non-Hodgkin's 
lenfoma

Meme kanseri, multiple myelom, 
over kanseri

Kron�k myelo�d lösem�

Mesane, meme ve over kanseri

Hodgkin's ve Non-Hodgkin's 
lenfoma, beyin tümörleri

Bey�n tümörler�, küçük hücrel� 
akc�ğer kanser�

Over, meme ve serv�ks kanser�

Küçük hücrel� olmayan ve küçük hücrel� 
akc�ğer kanser�, meme kanser�, mesane 
kanser�, baş boyun kanser�, over kanser�

Kolorektal kanser, pankreas kanser�, 
gastroözofageal kanser

Küçük hücrel� olmayan ve küçük hücrel� 
akc�ğer kanser�, meme kanser�, mesane 
kanser�, kolanj�yokars�nom, gastroözo-
fageal kanser, baş ve boyun kanser�, 
over kanser�, germ hücrel� kanser 

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

DNA'da çapraz bağlar oluşturarak, DNA 
sentez�n� ve fonks�yonlarını �nh�be eder

S�klofosfam�d

Klorambus�l

Mekloretam�n

Melfalan

Busulfan

T�otepa

Karmust�n

Lamust�n

Altretam�n

Karboplatin

Oksaliplatin

Sisplatin

Akut dönemde gastro�ntest�nal 
yan etk�ler� (bulantı ve kusma), 
uzun dönemde lökopen�, 
trombos�topen� ve kanama �le 
b�rl�kte c�dd� kem�k �l�ğ� 
depresyonu, s�klofosfam�d 
alopes� ve hemoraj�k s�st�t, 
busulfan c�lt p�gmentasyonu, 
pulmoner fibroz ve adrenal 
yetmezl�k 

Bulantı ve kusma, kemik iliği 
depresyonu, pulmoner fibrosis, 
böbrek yetmezliği, 
hepatotoksisite 

Bulantı ve kusma, kemik iliği 
depresyonu, nörotoksisite

M�de bulantısı ve kusma, kem�k 
�l�ğ� depresyonu, per�fer�k 
nöropat�, böbrek toks�s�tes�, 
karac�ğer fonks�yon bozukluğu

Bulantı ve kusma, kem�k �l�ğ� 
depresyonu, per�fer�k duyusal 
nöropat�, d�yare

Bulantı ve kusma nefrotoks�s�te, 
per�fer�k nöropat�, ototoks�s�te

Etk� mekan�zması Başlıca kl�n�k kullanım alanlarıAlk�lley�c� �laçlar Başlıca yan etk�ler�

Tablo 1. Alk�lley�c� �laçların etk� mekan�zmaları, başlıca kullanım alanları ve yan etk�ler�

B�r alk�lley�c� madde olarak DNA �le çapraz 
bağlar oluşturur, serbest rad�kaller�n 
oluşumuyla DNA hasarı 

DNA ç�ft sarmalına �nterkalasyon, 
topo�zomeraz II enz�m �nh�b�syonu, serbest 
rad�kaller�n oluşumuyla DNA hasarı

Hücrelerde serbest rad�kaller oluşturarak 
DNA z�nc�r�nde kırılma

Yüzeyel mesane kanser�, m�de kanser�, 
meme kanser�, küçük hücrel� olmayan 
akc�ğer kanser�, baş boyun kanser�

Meme kanser�, Hodgk�n ve non-Hodgk�n 
lenfoma, yumuşak doku sarkomu, over 
kanser�, küçük hücrel� akc�ğer kanser�, 
t�ro�d kanser�, W�lms tümörü, nöroblastom

Akut myelo�d lösem�, akut lenfoblast�k 
lösem�

Hodgk�n ve non-Hodgk�n lenfoma, germ 
hücrel� kanser, baş ve boyun kanserler�

Akut myelo�d lösem�, akut lenfoblast�k 
lösem�, kron�k myelo�d lösem�de blast�k 
kr�z

Gastro�ntest�nal kanser, meme kanser�

S�totoks�k
Ant�b�yot�kler

Mitomisin

Doksorubisin

Daunorubisin

Bleomisin

İdarubisin

Epirubisin

Bulantı ve kusma, kem�k �l�ğ� 
depresyonu,mukoz�t, anoreks� 
ve yorgunluk, hemol�t�k ürem�k 
sendrom

Bulantı, kırmızı �drar, alopes�, 
kard�yotoks�s�te, kem�k �l�ğ� 
depresyonu, stomat�t

Bulantı ve kusma, ateş, kırmızı 
�drar, kard�yotoks�s�te, alopes�, 
kem�k �l�ğ� depresyonu

Alerj�k reaks�yonlar, ateş, c�lt 
toks�s�tes�, h�potans�yon, pul-
moner fibroz, mukoz�t, alopes�

M�de bulantısı ve kusma, kem�k 
�l�ğ� depresyonu, mukoz�t, 
kard�yotoks�s�te

Bulantı ve kusma, kırmızı �drar, 
kard�yotoks�s�te, alopes�, kem�k 
�l�ğ� depresyonu, stomat�t

Etk� mekan�zması Başlıca kl�n�k kullanım alanları Başlıca yan etk�ler�

Tablo 2. S�totoks�k ant�b�yot�kler�n etk� mekan�zmaları, başlıca kullanım alanları ve yan etk�ler�

DNA ç�ft sarmalına �nterkalasyon, 
topo�zomeraz II enz�m �nh�b�syonu, serbest 
rad�kaller�n oluşumuyla DNA hasarı

DNA ç�ft sarmalına �nterkalasyon, 
topo�zomeraz II enz�m �nh�b�syonu, serbest 
rad�kaller�n oluşumuyla DNA hasarı

DNA ç�ft sarmalına �nterkalasyon, 
topo�zomeraz II enz�m �nh�b�syonu, serbest 
rad�kaller�n oluşumuyla DNA hasarı
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2.4. Doğal Ant�kanser İlaçlar

V�nka alkalo�tler�n�n pr�mer etk�ler� m�tozun metafaz dönem�nde, m�krotubüllerden oluşan m�toz �ğc�kler�n�n 

oluşmasını önlemekt�r. Hücre s�klusunda m�toz evres�nde etk� ederler. Bu �laçlar parenteral olarak ver�lmel�d�r. Bey�n 

omur�l�k sıvısı dışındak� çoğu dokuya nüfuz ederler. Esas olarak b�l�yer atılım yoluyla tem�zlen�rler. V�nkr�st�n akut 

lösem�lerde, lenfomalarda, W�lms tümöründe ve nöroblastomda kullanılır. V�nblast�n, lenfomalar, nöroblastom, test�s 

kars�nomu ve Kapos� sarkomunda kullanılır. V�norelb�n küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� ve meme kanser�nde 

kullanılır. V�nblast�n ve v�norelb�n, gastro�ntest�nal �rr�tasyon, alopes� ve kem�k �l�ğ� depresyonuna neden olur. V�nkr�st�n 

c�dd� kem�k �l�ğ� depresyonuna neden olmaz, ancak nörotoks�k etk� göster�r. Flex�a, per�fer�k nör�t ve paral�t�k �leusa yol 

açab�l�r [1,5,22-24].

Etopos�t ve Ten�pos�t �se topo�zomeraz II'n�n �nh�b�syonu �le DNA kırılmasına neden olur. İlaç en çok hücre döngüsünün 

geç S ve erken G2 fazlarında akt�ft�r. Oral yoldan alındıktan sonra �y� em�l�r ve çoğu vücut dokusuna nüfuz eder. Vücuttan 

esas olarak böbrekler yoluyla atılır ve böbrek yetmezl�ğ� olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Bu �laçlar genell�kle 

komb�nasyon kemoterap�lerde kullanılır. Lenfoma, akc�ğer, germ hücres� ve m�de kanserler�n�n tedav�s�nde kullanılır. 

Gastro�ntest�nal yan etk�ler�n�n yanı sıra alopes� ve kem�k �l�ğ� depresyonu da yaparlar [1,5,24].

Topotekan ve �r�notekan, topo�zomeraz I'� �nh�be ederek DNA hasarı oluşturur. İr�notekan, karac�ğerde akt�f b�r 

metabol�te dönüştürülen b�r ön �laçtır. Topotekan renal olarak el�m�ne ed�l�rken, �r�notekan ve metabol�t� safra ve dışkı 

yoluyla el�m�ne ed�l�r. Toks�s�te, düşük glukuron�dasyon akt�v�tes�ne sah�p b�reylerde görülür. Topotekan, over kanser� ve 

küçük hücrel� akc�ğer kanser�n�n �k�nc� basamak tedav�s�nde kullanılır. İr�notekan, metastat�k kolorektal kanser 

hastalarında kullanılır. Bu �laçlar kem�k �l�ğ� depresyonu ve enter�t yaparlar [1,5,24].

Pakl�taksel ve dosetaksel, kanser hücreler�nde, tübül�n sentez�n�n temel taşları olan ol�gomer�k veya pol�mer�k 

substratlara bağlanarak tübül�n sentez�n� arttırırlar. Böylece hücrede m�krotübül oluşumu artar. Oluşan �lave m�krotü-

büller mevcut olan normal m�krotübüllere bağlanarak onları stab�l�ze eder. Sonuçta tübül�n m�krotübül denges� bozulur 

ve s�totoks�k etk� ortaya çıkar. Bu �laçlar �ntravenöz yoldan uygulanır. Taksanlar, meme, over, akc�ğer, gastroözofageal, 

prostat, mesane ve baş boyun kanserler� g�b� b�rçok sol�d tümörde kullanılırlar. Pakl�taksel, nötropen�, trombos�topen�, 

per�fer�k nöropat� ve �nfüzyon sırasında olası aşırı duyarlılık reaks�yonlarına neden olur. Dosetaksel nörotoks�s�teye ve 

kem�k �l�ğ� depresyonuna neden olur [1,5,24].

2.5. D�ğer Ant�kanser İlaçlar

2.5.1. T�roz�n K�naz İnh�b�törler�

İmat�n�b, Bcr-Abl onkoprote�n�n�n t�roz�n k�naz bölges�n�n b�r �nh�b�törüdür. İmat�n�b oral yolla kullanılır ve gast-

ro�ntest�nal s�stemden �y� em�l�r. Karac�ğerde metabol�ze ed�l�r, oluşan metabol�tler� enterohepat�k s�klusa g�rerek gayta �le 

�trah ed�l�r. Ph�ladelph�a kromozomal translokasyonu �le karakter�ze plur�potent b�r hematopoet�k kök hücre bozukluğu olan 

kron�k m�yeloblast�k lösem�n�n tedav�s�nde kullanılır. Bu translokasyon akt�f b�r onkoprote�n olan Bcr-Abl’n�n sınırsız 

üret�m�yle Sonuçlanır. Kron�k myeloblast�k lösem�l� hastaların % 95'�nde Ph�ladelph�a kromozomal translokasyonu bulunur. 

İmat�n�b ayrıca c-k�t ve trombos�t kaynaklı büyüme faktörü reseptör t�roz�n k�nazları da �nh�be eder [1,5,25]. Ayrıca 

gastro�ntest�nal stromal tümörler�n tedav�s�nde de etk�l�d�r [26]. İshal, m�yalj�, sıvı tutulumu ve konjest�f kalp yetmezl�ğ� 

�mat�n�b�n yan etk�ler� arasındadır. Dasat�n�b, n�lot�n�b ve bosut�n�b de �mat�n�b g�b� t�roz�n k�naz �nh�b�törler�d�r [1,5].

2.5.2. Büyüme Faktörü Reseptör İnh�b�törler�

Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) yen� damar oluşumu ve kanser hücreler�n�n besleneb�lmes� �ç�n öneml� 

b�r büyüme faktörüdür. VEGF s�nyal yolağı kanser hücreler�n�n öldürülmes� �ç�n kullanılmaya başlanmıştır. Bevas�zumab 

VEGF-A’nın tüm formlarını hedefleyen rekomb�nant monoklonal b�r ant�korudur. Bu ant�kor VEGF-A’ya bağlanır ve hedef 

VEGF reseptörler� �le etk�leşmes�n� önler. Bevas�zumab metastat�k kolorektal kanser�n�n tedav�s�nde güven�l�r ve etk�l� 

olarak fluorouras�l, �r�notekan ve oksal�plat�ne dayalı kemoterap� �le komb�ne ed�leb�l�r. H�pertans�yon, tromboembol�, 

gastro�ntest�nal perforasyon, yara �y�leşmes�nde gec�kmeler ve prote�nür� bevas�zumabın başlıca yan etk�ler�d�r [1,5,27]. 

Sorafen�b mult�pl reseptör t�roz�n k�nazları, özell�kle VEGF-R2 ve VEGF-R3, trombos�t kaynaklı büyüme faktörü-b ve raf 

k�nazı �nh�be eden küçük b�r moleküldür. Renal hücrel� kanser ve hepatosellüler kanserde kullanılmaktadır [28]. Sun�t�n�b 

spes�fik t�pler� b�raz farklı olmasına rağmen mult�pl reseptör t�roz�n k�nazları �nh�be etme yönünden sorafen�b �le 

benzerd�r. Renal hücrel� kanser ve gastro�ntest�nal stromal tümörler�n tedav�s�nde kullanılır [1,5,20]. Pazopan�b mult�bl 

reseptör t�roz�n k�nazları �nh�be eder. Renal hücrel� kanserde end�ked�r [1,5,20]. Sorafen�b, sun�t�n�b ve pazopan�b CYP3A4 

enz�m� tarafından karac�ğerde metabol�ze olur ve esas olarak enterohepat�k yolla feçesle atılır. H�pertans�yon, kanama 

kompl�kasyonları ve yorgunluk bu �laçlarda görülen en yaygın yan etk�lerd�r. Sorafen�b �le �lg�l� olarak hastalarda c�lt 

döküntüsü ve el-ayak sendromu ortaya çıkab�l�r [1,5,20]. 

2.5.3. R�tuks�mab

R�tuks�mab, non-Hodgk�n lenfoma hücreler�nde yüzey prote�n�ne bağlanan ve kompleman aracılı l�z�s, d�rekt s�totok-

s�s�te ve apoptoz�s� �ndükleyen b�r monoklonal ant�kordur. Günümüzde düşük derecel� lenfomalarda geleneksel ant�kanser 

�laçlarla b�rl�kte kullanılmaktadır. R�tuks�mab, aşırı duyarlılık reaks�yonları ve kem�k �l�ğ� depresyonu yapab�l�r [29].

2.5.4. İnterferonlar

İnterferonlar, ant�neoplast�k, �mmünosüpres�f ve ant�v�ral etk�lere sah�p endojen gl�koprote�nlerd�r. Alfa-�nterferonlar, 

tüylü hücrel� lösem�, kron�k m�yeloblast�k lösem�n�n erken evres� ve T hücrel� lenfomalar dah�l olmak üzere b�rçok kansere 

karşı etk�l�d�r. İnterferonların toks�k etk�ler�, kem�k �l�ğ� depresyonu ve nöroloj�k fonks�yon bozukluğudur [1,5,20]. 

D�h�drofolat redüktaz ve t�m�d�lat sentaz 
enz�m�n�n, pur�n nükleot�d sentez�n�n 
�nh�b�yonu

T�m�d�lat sentaz enz�m�n� �nh�b�syonu

T�m�d�lat sentaz enz�m�n� �nh�b�syonu

D�h�drofolat redüktaz ve t�m�d�lat sentaz 
enz�m�n�, pur�n nükleot�d sentez�n� 
�nh�b�yonu

DNA z�nc�r�n�n uzamasını, DNA sentez�n� ve 
onarımını ve r�bonükleot�d redüktazın 
�nh�b�syonu

DNA sentez�n� ve onarımının, r�bonükleot�d 
redüktazın �nh�b�syonu

DNA sentez�n� ve onarımını �nh�be eder; 
r�bonükleot�d redüktazı �nh�be eder, 
apoptoz�s �ndüks�yonu

De novo pur�n nükleot�d sentez�n� �nh�be 
eder; tr�fosfatın RNA ve DNA'ya bağlanması 
�le DNA sentez�n�n �nh�be ed�lmes�

Non- Hodgk�n lenfoma, meme kanser�, 
baş boyun kanser�, osteosarkom, 
mesane kanser�, kor�okars�nom

Kolorektal kanser, anal kanser, meme 
kanser�, gastroözofageal kanser, baş ve 
boyun kanser�, hepatosellüler kanser

Kolorektal kanser, meme kanser�, 
gastroözofageal kanser, hepatosellüler 
kanser, pankreas kanser�

Mezotelyoma, küçük hücrel� olmayan 
akc�ğer kanser�

Akut lenfoblast�k lösem�, akut 
myeloblast�k lösem�

Küçük hücrel� olmayan akc�ğer, pankreas, 
mesane, over, non-Hodgk�n lenfoma ve
meme kanser� 

Non- Hodgk�n lenfoma, kron�k 
myeloblast�k lösem� 

Akut myeloblast�k lösem�

Akut lenfoblast�k lösem�, akut 
myeloblast�k lösem�

Ant�metabol�t
�laçlar

Metotreksat

Fluorouras�l

Kapes�tab�n

Pemetreksed

S�tarab�n

Gems�tab�n

Fludarab�n

Merkaptopur�n

T�oguan�n

İshal, mukoz�t, kem�k �l�ğ� 
depresyonuna bağlı nötropen� 
ve trombos�topen�

Bulantı, kusma, d�yare, mukoz�t, 
nörotoks�s�te, kem�k �l�ğ� 
depresyonu

Bulantı ve kusma, �shal, el-ayak 
sendromu, kem�k �l�ğ� 
depresyonu

İshal, el ayak sendromu, kem�k 
�l�ğ� depresyonu, der� döküntüsü 

Bulantı ve kusma, kem�k �l�ğ� 
depresyonuna bağlı nötropen� ve
trombos�topen�, serebellar ataks�

M�de bulantısı, kusma, �shal, 
kem�k �l�ğ� depresyonu

Bulantı ve kusma, ateş, kas ağrısı, 
eklem ağrıları, kem�k �l�ğ� dep-
resyonunu �mmünosupresyon, 

Kem�k �l�ğ� depresyonu, �mmüno-
supresyon, ve hepatotoks�s�te

Etk� mekan�zması Başlıca kl�n�k kullanım alanları Başlıca yan etk�ler�

Tablo 3. Ant�metabol�t �laçların etk� mekan�zmaları, başlıca kullanım alanları ve başlıca yan etk�ler�
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2.4. Doğal Ant�kanser İlaçlar

V�nka alkalo�tler�n�n pr�mer etk�ler� m�tozun metafaz dönem�nde, m�krotubüllerden oluşan m�toz �ğc�kler�n�n 

oluşmasını önlemekt�r. Hücre s�klusunda m�toz evres�nde etk� ederler. Bu �laçlar parenteral olarak ver�lmel�d�r. Bey�n 

omur�l�k sıvısı dışındak� çoğu dokuya nüfuz ederler. Esas olarak b�l�yer atılım yoluyla tem�zlen�rler. V�nkr�st�n akut 

lösem�lerde, lenfomalarda, W�lms tümöründe ve nöroblastomda kullanılır. V�nblast�n, lenfomalar, nöroblastom, test�s 

kars�nomu ve Kapos� sarkomunda kullanılır. V�norelb�n küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser� ve meme kanser�nde 

kullanılır. V�nblast�n ve v�norelb�n, gastro�ntest�nal �rr�tasyon, alopes� ve kem�k �l�ğ� depresyonuna neden olur. V�nkr�st�n 

c�dd� kem�k �l�ğ� depresyonuna neden olmaz, ancak nörotoks�k etk� göster�r. Flex�a, per�fer�k nör�t ve paral�t�k �leusa yol 

açab�l�r [1,5,22-24].

Etopos�t ve Ten�pos�t �se topo�zomeraz II'n�n �nh�b�syonu �le DNA kırılmasına neden olur. İlaç en çok hücre döngüsünün 

geç S ve erken G2 fazlarında akt�ft�r. Oral yoldan alındıktan sonra �y� em�l�r ve çoğu vücut dokusuna nüfuz eder. Vücuttan 

esas olarak böbrekler yoluyla atılır ve böbrek yetmezl�ğ� olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Bu �laçlar genell�kle 

komb�nasyon kemoterap�lerde kullanılır. Lenfoma, akc�ğer, germ hücres� ve m�de kanserler�n�n tedav�s�nde kullanılır. 

Gastro�ntest�nal yan etk�ler�n�n yanı sıra alopes� ve kem�k �l�ğ� depresyonu da yaparlar [1,5,24].

Topotekan ve �r�notekan, topo�zomeraz I'� �nh�be ederek DNA hasarı oluşturur. İr�notekan, karac�ğerde akt�f b�r 

metabol�te dönüştürülen b�r ön �laçtır. Topotekan renal olarak el�m�ne ed�l�rken, �r�notekan ve metabol�t� safra ve dışkı 

yoluyla el�m�ne ed�l�r. Toks�s�te, düşük glukuron�dasyon akt�v�tes�ne sah�p b�reylerde görülür. Topotekan, over kanser� ve 

küçük hücrel� akc�ğer kanser�n�n �k�nc� basamak tedav�s�nde kullanılır. İr�notekan, metastat�k kolorektal kanser 

hastalarında kullanılır. Bu �laçlar kem�k �l�ğ� depresyonu ve enter�t yaparlar [1,5,24].

Pakl�taksel ve dosetaksel, kanser hücreler�nde, tübül�n sentez�n�n temel taşları olan ol�gomer�k veya pol�mer�k 

substratlara bağlanarak tübül�n sentez�n� arttırırlar. Böylece hücrede m�krotübül oluşumu artar. Oluşan �lave m�krotü-

büller mevcut olan normal m�krotübüllere bağlanarak onları stab�l�ze eder. Sonuçta tübül�n m�krotübül denges� bozulur 

ve s�totoks�k etk� ortaya çıkar. Bu �laçlar �ntravenöz yoldan uygulanır. Taksanlar, meme, over, akc�ğer, gastroözofageal, 

prostat, mesane ve baş boyun kanserler� g�b� b�rçok sol�d tümörde kullanılırlar. Pakl�taksel, nötropen�, trombos�topen�, 

per�fer�k nöropat� ve �nfüzyon sırasında olası aşırı duyarlılık reaks�yonlarına neden olur. Dosetaksel nörotoks�s�teye ve 

kem�k �l�ğ� depresyonuna neden olur [1,5,24].

2.5. D�ğer Ant�kanser İlaçlar

2.5.1. T�roz�n K�naz İnh�b�törler�

İmat�n�b, Bcr-Abl onkoprote�n�n�n t�roz�n k�naz bölges�n�n b�r �nh�b�törüdür. İmat�n�b oral yolla kullanılır ve gast-

ro�ntest�nal s�stemden �y� em�l�r. Karac�ğerde metabol�ze ed�l�r, oluşan metabol�tler� enterohepat�k s�klusa g�rerek gayta �le 

�trah ed�l�r. Ph�ladelph�a kromozomal translokasyonu �le karakter�ze plur�potent b�r hematopoet�k kök hücre bozukluğu olan 

kron�k m�yeloblast�k lösem�n�n tedav�s�nde kullanılır. Bu translokasyon akt�f b�r onkoprote�n olan Bcr-Abl’n�n sınırsız 

üret�m�yle Sonuçlanır. Kron�k myeloblast�k lösem�l� hastaların % 95'�nde Ph�ladelph�a kromozomal translokasyonu bulunur. 

İmat�n�b ayrıca c-k�t ve trombos�t kaynaklı büyüme faktörü reseptör t�roz�n k�nazları da �nh�be eder [1,5,25]. Ayrıca 

gastro�ntest�nal stromal tümörler�n tedav�s�nde de etk�l�d�r [26]. İshal, m�yalj�, sıvı tutulumu ve konjest�f kalp yetmezl�ğ� 

�mat�n�b�n yan etk�ler� arasındadır. Dasat�n�b, n�lot�n�b ve bosut�n�b de �mat�n�b g�b� t�roz�n k�naz �nh�b�törler�d�r [1,5].

2.5.2. Büyüme Faktörü Reseptör İnh�b�törler�

Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) yen� damar oluşumu ve kanser hücreler�n�n besleneb�lmes� �ç�n öneml� 

b�r büyüme faktörüdür. VEGF s�nyal yolağı kanser hücreler�n�n öldürülmes� �ç�n kullanılmaya başlanmıştır. Bevas�zumab 

VEGF-A’nın tüm formlarını hedefleyen rekomb�nant monoklonal b�r ant�korudur. Bu ant�kor VEGF-A’ya bağlanır ve hedef 

VEGF reseptörler� �le etk�leşmes�n� önler. Bevas�zumab metastat�k kolorektal kanser�n�n tedav�s�nde güven�l�r ve etk�l� 

olarak fluorouras�l, �r�notekan ve oksal�plat�ne dayalı kemoterap� �le komb�ne ed�leb�l�r. H�pertans�yon, tromboembol�, 

gastro�ntest�nal perforasyon, yara �y�leşmes�nde gec�kmeler ve prote�nür� bevas�zumabın başlıca yan etk�ler�d�r [1,5,27]. 

Sorafen�b mult�pl reseptör t�roz�n k�nazları, özell�kle VEGF-R2 ve VEGF-R3, trombos�t kaynaklı büyüme faktörü-b ve raf 

k�nazı �nh�be eden küçük b�r moleküldür. Renal hücrel� kanser ve hepatosellüler kanserde kullanılmaktadır [28]. Sun�t�n�b 

spes�fik t�pler� b�raz farklı olmasına rağmen mult�pl reseptör t�roz�n k�nazları �nh�be etme yönünden sorafen�b �le 

benzerd�r. Renal hücrel� kanser ve gastro�ntest�nal stromal tümörler�n tedav�s�nde kullanılır [1,5,20]. Pazopan�b mult�bl 

reseptör t�roz�n k�nazları �nh�be eder. Renal hücrel� kanserde end�ked�r [1,5,20]. Sorafen�b, sun�t�n�b ve pazopan�b CYP3A4 

enz�m� tarafından karac�ğerde metabol�ze olur ve esas olarak enterohepat�k yolla feçesle atılır. H�pertans�yon, kanama 

kompl�kasyonları ve yorgunluk bu �laçlarda görülen en yaygın yan etk�lerd�r. Sorafen�b �le �lg�l� olarak hastalarda c�lt 

döküntüsü ve el-ayak sendromu ortaya çıkab�l�r [1,5,20]. 

2.5.3. R�tuks�mab

R�tuks�mab, non-Hodgk�n lenfoma hücreler�nde yüzey prote�n�ne bağlanan ve kompleman aracılı l�z�s, d�rekt s�totok-

s�s�te ve apoptoz�s� �ndükleyen b�r monoklonal ant�kordur. Günümüzde düşük derecel� lenfomalarda geleneksel ant�kanser 

�laçlarla b�rl�kte kullanılmaktadır. R�tuks�mab, aşırı duyarlılık reaks�yonları ve kem�k �l�ğ� depresyonu yapab�l�r [29].

2.5.4. İnterferonlar

İnterferonlar, ant�neoplast�k, �mmünosüpres�f ve ant�v�ral etk�lere sah�p endojen gl�koprote�nlerd�r. Alfa-�nterferonlar, 

tüylü hücrel� lösem�, kron�k m�yeloblast�k lösem�n�n erken evres� ve T hücrel� lenfomalar dah�l olmak üzere b�rçok kansere 

karşı etk�l�d�r. İnterferonların toks�k etk�ler�, kem�k �l�ğ� depresyonu ve nöroloj�k fonks�yon bozukluğudur [1,5,20]. 

D�h�drofolat redüktaz ve t�m�d�lat sentaz 
enz�m�n�n, pur�n nükleot�d sentez�n�n 
�nh�b�yonu

T�m�d�lat sentaz enz�m�n� �nh�b�syonu

T�m�d�lat sentaz enz�m�n� �nh�b�syonu

D�h�drofolat redüktaz ve t�m�d�lat sentaz 
enz�m�n�, pur�n nükleot�d sentez�n� 
�nh�b�yonu

DNA z�nc�r�n�n uzamasını, DNA sentez�n� ve 
onarımını ve r�bonükleot�d redüktazın 
�nh�b�syonu

DNA sentez�n� ve onarımının, r�bonükleot�d 
redüktazın �nh�b�syonu

DNA sentez�n� ve onarımını �nh�be eder; 
r�bonükleot�d redüktazı �nh�be eder, 
apoptoz�s �ndüks�yonu

De novo pur�n nükleot�d sentez�n� �nh�be 
eder; tr�fosfatın RNA ve DNA'ya bağlanması 
�le DNA sentez�n�n �nh�be ed�lmes�

Non- Hodgk�n lenfoma, meme kanser�, 
baş boyun kanser�, osteosarkom, 
mesane kanser�, kor�okars�nom

Kolorektal kanser, anal kanser, meme 
kanser�, gastroözofageal kanser, baş ve 
boyun kanser�, hepatosellüler kanser

Kolorektal kanser, meme kanser�, 
gastroözofageal kanser, hepatosellüler 
kanser, pankreas kanser�

Mezotelyoma, küçük hücrel� olmayan 
akc�ğer kanser�

Akut lenfoblast�k lösem�, akut 
myeloblast�k lösem�

Küçük hücrel� olmayan akc�ğer, pankreas, 
mesane, over, non-Hodgk�n lenfoma ve
meme kanser� 

Non- Hodgk�n lenfoma, kron�k 
myeloblast�k lösem� 

Akut myeloblast�k lösem�

Akut lenfoblast�k lösem�, akut 
myeloblast�k lösem�

Ant�metabol�t
�laçlar

Metotreksat

Fluorouras�l

Kapes�tab�n

Pemetreksed

S�tarab�n

Gems�tab�n

Fludarab�n

Merkaptopur�n

T�oguan�n

İshal, mukoz�t, kem�k �l�ğ� 
depresyonuna bağlı nötropen� 
ve trombos�topen�

Bulantı, kusma, d�yare, mukoz�t, 
nörotoks�s�te, kem�k �l�ğ� 
depresyonu

Bulantı ve kusma, �shal, el-ayak 
sendromu, kem�k �l�ğ� 
depresyonu

İshal, el ayak sendromu, kem�k 
�l�ğ� depresyonu, der� döküntüsü 

Bulantı ve kusma, kem�k �l�ğ� 
depresyonuna bağlı nötropen� ve
trombos�topen�, serebellar ataks�

M�de bulantısı, kusma, �shal, 
kem�k �l�ğ� depresyonu

Bulantı ve kusma, ateş, kas ağrısı, 
eklem ağrıları, kem�k �l�ğ� dep-
resyonunu �mmünosupresyon, 

Kem�k �l�ğ� depresyonu, �mmüno-
supresyon, ve hepatotoks�s�te

Etk� mekan�zması Başlıca kl�n�k kullanım alanları Başlıca yan etk�ler�

Tablo 3. Ant�metabol�t �laçların etk� mekan�zmaları, başlıca kullanım alanları ve başlıca yan etk�ler�
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2.5.5. Asparag�naz

Asparag�naz, serum asparag�n�n� tüketen b�r enz�md�r. Büyüme �ç�n eksojen asparag�n gerekt�ren T hücrel� lösem� ve 

lenfomaların tedav�s�nde kullanılır. Asparag�naz �ntravenöz olarak ver�l�r ve ş�ddetl� aşırı duyarlılık reaks�yonlarına, akut 

pankreat�t ve kanamaya neden olab�l�r [30].

2.5.6. Proteozom İnh�b�törler�

Bortezom�b, özell�kle mult�ple myelom kemoterap�s�nde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca küçük hücrel� olmayan 

akc�ğer kanser�, mantle hücrel� lenfoma ve pankreas kanser�nde de etk�l� olduğu yapılan çalışmalarda bel�rlenm�şt�r [31,32]. 

Bortezom�b 20S proteozomunda b bölges�n�n 3 alt ün�tes�ne de bağlanab�lmes�ne rağmen genell�kle b5 alt ün�tes�ne 

bağlanmaya eğ�l�ml�d�r ve burayı �nh�be eder. Bortezom�b’�n kanser hücreler�n� öldürme etk�nl�ğ� �ç�n b�rçok mekan�zmanın 

sorumlu olduğu bel�rlenm�şt�r. Bunlar, hücre adezyonunun bozulması, s�tok�n bağımlı yolakların �nh�b�syonu, anj�yogenez�n 

�nh�be olması, pro apoptot�k genler�n up regülasyonu ya da ant� apoptot�k genler�n down regülasyonudur. Per�fer�k 

nöropat�, trombos�topen�, kalp yetmezl�ğ� ve h�potans�yon �laçların yan etk�ler� arasındadır. Bu grupta carfilzom�b, �xazom�b, 

oprozom�b, delanzom�b ve mar�zom�b yer alır [1,5,31,32]. 

2.6. Hormonal ant�kanser �laçlar

2.6.1. Glukokort�ko�dler

Predn�zon, kanser kemoterap�s�nde en sık kullanılan glukokort�ko�dd�r. Genell�kle lösem� ve lenfomaların 

komb�nasyon tedav�ler� �çer�s�nde yaygın olarak kullanılmaktadır [1,5,20].

2.6.2. Gonadal Hormon Antagon�stler�

Tamoks�fen seç�c� b�r östrojen reseptör modülatörüdür. Östrojen�n meme dokusundak� östrojen reseptörler�ne 

bağlanmasını bloke eder. İlaç, östrojen reseptörü poz�t�f meme kanser�nde kullanılır ve meme kanser� �ç�n yüksek r�sk 

altındak� kadınlarda önley�c� b�r etk�ye sah�p olduğu göster�lm�şt�r [33]. Tamoks�fen endometr�umda agon�st akt�v�teye 

sah�p olduğundan, endometr�al h�perplaz� ve neoplaz� r�sk�n� arttırır. M�de bulantısı ve kusma, sıcak basması, vaj�nal 

kanama ve venöz tromboz �stenmeyen yan etk�ler�d�r. Torem�fen, �ler� meme kanser�nde kullanılan daha yen� b�r östrojen 

reseptörü antagon�st�d�r. Flutam�d, prostat kars�nomunda kullanılan b�r androjen reseptör antagon�st�d�r. Yan etk�ler 

arasında j�nekomast�, sıcak basması ve hepat�k fonks�yon bozukluğu vardır [1,5,33].

2.6.3. Gonadotrop�n Releas�ng Hormon (GnRH) Analogları 

Leuprol�d, goserel�n ve nafarel�n prostat kars�nomunda etk�l� olan GnRH agon�stler�d�r. Sab�t kan sev�yeler�n� korumak 

�ç�n sab�t dozlarda uygulandığında, h�pofizden lute�n�ze ed�c� hormonun (LH) ve fol�kül st�müle ed�c� hormonun (FSH) 

salınmasını önlerler. Leuprol�d kem�k ağrısı, j�nekomast�, hematür� ve test�s atrofis�ne neden olab�l�r [5,34].

2.6.4. Aromataz İnh�b�törler�

Anastrozol, eksemestan ve letrozol, aromataz enz�m�n� �nh�be eder. Aromataz enz�m� östrojen üret�m�nde son 

basamağı katal�ze ederek androjenler�n östrojenlere dönüşmes�n� sağlayan b�r enz�md�r. Aromataz �nh�b�törler� 

androjenler�n östrojenlere dönüşmes�n� bloke eder. Meme kanser�nde kullanılan bu �laçların yan etk�ler� m�de bulantısı, 

�shal, ateş basması, kem�k ve sırt ağrısı, nefes darlığı ve per�fer�k ödemd�r [5,10].
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2.5.5. Asparag�naz

Asparag�naz, serum asparag�n�n� tüketen b�r enz�md�r. Büyüme �ç�n eksojen asparag�n gerekt�ren T hücrel� lösem� ve 

lenfomaların tedav�s�nde kullanılır. Asparag�naz �ntravenöz olarak ver�l�r ve ş�ddetl� aşırı duyarlılık reaks�yonlarına, akut 

pankreat�t ve kanamaya neden olab�l�r [30].

2.5.6. Proteozom İnh�b�törler�

Bortezom�b, özell�kle mult�ple myelom kemoterap�s�nde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca küçük hücrel� olmayan 

akc�ğer kanser�, mantle hücrel� lenfoma ve pankreas kanser�nde de etk�l� olduğu yapılan çalışmalarda bel�rlenm�şt�r [31,32]. 

Bortezom�b 20S proteozomunda b bölges�n�n 3 alt ün�tes�ne de bağlanab�lmes�ne rağmen genell�kle b5 alt ün�tes�ne 

bağlanmaya eğ�l�ml�d�r ve burayı �nh�be eder. Bortezom�b’�n kanser hücreler�n� öldürme etk�nl�ğ� �ç�n b�rçok mekan�zmanın 

sorumlu olduğu bel�rlenm�şt�r. Bunlar, hücre adezyonunun bozulması, s�tok�n bağımlı yolakların �nh�b�syonu, anj�yogenez�n 

�nh�be olması, pro apoptot�k genler�n up regülasyonu ya da ant� apoptot�k genler�n down regülasyonudur. Per�fer�k 

nöropat�, trombos�topen�, kalp yetmezl�ğ� ve h�potans�yon �laçların yan etk�ler� arasındadır. Bu grupta carfilzom�b, �xazom�b, 

oprozom�b, delanzom�b ve mar�zom�b yer alır [1,5,31,32]. 

2.6. Hormonal ant�kanser �laçlar

2.6.1. Glukokort�ko�dler

Predn�zon, kanser kemoterap�s�nde en sık kullanılan glukokort�ko�dd�r. Genell�kle lösem� ve lenfomaların 

komb�nasyon tedav�ler� �çer�s�nde yaygın olarak kullanılmaktadır [1,5,20].

2.6.2. Gonadal Hormon Antagon�stler�

Tamoks�fen seç�c� b�r östrojen reseptör modülatörüdür. Östrojen�n meme dokusundak� östrojen reseptörler�ne 

bağlanmasını bloke eder. İlaç, östrojen reseptörü poz�t�f meme kanser�nde kullanılır ve meme kanser� �ç�n yüksek r�sk 

altındak� kadınlarda önley�c� b�r etk�ye sah�p olduğu göster�lm�şt�r [33]. Tamoks�fen endometr�umda agon�st akt�v�teye 

sah�p olduğundan, endometr�al h�perplaz� ve neoplaz� r�sk�n� arttırır. M�de bulantısı ve kusma, sıcak basması, vaj�nal 

kanama ve venöz tromboz �stenmeyen yan etk�ler�d�r. Torem�fen, �ler� meme kanser�nde kullanılan daha yen� b�r östrojen 

reseptörü antagon�st�d�r. Flutam�d, prostat kars�nomunda kullanılan b�r androjen reseptör antagon�st�d�r. Yan etk�ler 

arasında j�nekomast�, sıcak basması ve hepat�k fonks�yon bozukluğu vardır [1,5,33].

2.6.3. Gonadotrop�n Releas�ng Hormon (GnRH) Analogları 

Leuprol�d, goserel�n ve nafarel�n prostat kars�nomunda etk�l� olan GnRH agon�stler�d�r. Sab�t kan sev�yeler�n� korumak 

�ç�n sab�t dozlarda uygulandığında, h�pofizden lute�n�ze ed�c� hormonun (LH) ve fol�kül st�müle ed�c� hormonun (FSH) 

salınmasını önlerler. Leuprol�d kem�k ağrısı, j�nekomast�, hematür� ve test�s atrofis�ne neden olab�l�r [5,34].

2.6.4. Aromataz İnh�b�törler�

Anastrozol, eksemestan ve letrozol, aromataz enz�m�n� �nh�be eder. Aromataz enz�m� östrojen üret�m�nde son 

basamağı katal�ze ederek androjenler�n östrojenlere dönüşmes�n� sağlayan b�r enz�md�r. Aromataz �nh�b�törler� 

androjenler�n östrojenlere dönüşmes�n� bloke eder. Meme kanser�nde kullanılan bu �laçların yan etk�ler� m�de bulantısı, 

�shal, ateş basması, kem�k ve sırt ağrısı, nefes darlığı ve per�fer�k ödemd�r [5,10].
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ÖZET 

Radyasyon Onkoloj�s�, kanserl� dokuları, normal dokulara zarar vermeden veya en az zararı verecek şek�lde �yon�zan 

radyasyon kullanarak yok etmey� hedefleyen b�r anab�l�m dalıdır. Ayrıca, kanser b�yoloj�s�n�n temel prens�pler�n�n araştı-

rılması, radyasyonun normal ve mal�gn doku �le b�yoloj�k etk�leş�m� ve terapöt�k radyasyonun fiz�ksel temel�yle de �lg�len-

mekted�r. Radyasyon tedav�s�n�n amacı, tanımlanmış b�r tümör hacm�n� çevreleyen sağlıklı dokuya mümkün olan en az zarar 

verecek şek�lde kes�n olarak ölçülmüş b�r radyasyon dozunu vererek tümörün yok ed�lmes�n� sağlamaktır. Kanser 

hastalarının %50-60’ında radyoterap� �ht�yacı mevcut olup, tek başına ya da cerrah�, kemoterap� g�b� d�ğer tedav�lerle 

b�rl�kte komb�ne uygulanmaktadır. Temel olarak radyasyon, eksternal radyoterap� (vücudun dışından) ve brak�terap� (doku 

�ç�ne veya tümör �çer�s�ne) olmak üzere �k� yolla ver�leb�lmekted�r. Günümüzde, gel�şm�ş eksternal radyoterap� yöntemler� �le 

normal dokuların korunması artırılmış, aynı zamanda tümör dokusuna daha yüksek doğrulukta tedav�n�n uygulanması 

sağlanmıştır. Radyoterap�n�n görülme zamanına göre erken ve geç, görülme şekl�ne göre de determ�n�st�k ve skolast�k 

(rastlantısal) yan etk�ler� bulunmaktadır.

Anahtar Kel�meler: Radyoterap�, Radyoterap� Uygulamaları, Radyoterap� Yan etk�ler�.

ABSTRACT 

Rad�at�on Oncology �s a department that a�ms to destroy cancerous t�ssues us�ng �on�z�ng rad�at�on w�thout damag�ng 

or caus�ng the least damage �n the normal t�ssues. Furthermore, Rad�at�on Oncology �s concerned w�th the �nvest�gat�on of 

the fundamental pr�nc�ples of cancer b�ology, the b�olog�c �nteract�on of rad�at�on w�th normal and mal�gnant t�ssue, and the 

phys�cal bas�s of therapeut�c rad�at�on. The a�m of rad�at�on therapy �s to del�ver a prec�sely measured dose of �rrad�at�on to a 

defined tumor volume w�th as m�n�mal damage as poss�ble to surround�ng healthy t�ssue, result�ng �n erad�cat�on of the 

tumor. In 50-60% of cancer pat�ents, rad�otherapy �s needed and comb�ned w�th other treatments such as surgery or 

chemotherapy. Bas�cally rad�at�on can be g�ven �n two ways: external rad�otherapy (outs�de of the body) and brachytherapy 

(�nto t�ssue or �nto the tumor). Nowadays, w�th the help of advanced external rad�otherapy methods, the protect�on of the 

normal t�ssues has been �ncreased and at the same t�me the treatment of the tumor t�ssue has been prov�ded w�th h�gher 

accuracy. Accord�ng to the t�me of s�de e�ects of rad�otherapy, rad�otherapy has early and late s�de e�ects. Also, accord�ng 

to the type of s�de e�ects of rad�otherapy, there are determ�n�st�c and scholast�c s�de e�ects of rad�otherapy.

Keywords: Rad�otherapy, Rad�otherapy Appl�cat�ons, Rad�otherapy S�de e�ects.

1. G�r�ş

Radyasyon Onkoloj�s�, normal dokulara zarar vermeden veya en az zararı verecek şek�lde �yon�zan radyasyon 

kullanarak kanserl� dokuları yok etmey� hedefleyen b�r anab�l�m dalıdır. Radyasyon onkoloj�s�, fiz�k ve b�yoloj�n�n b�rleşme 
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ÖZET 

Radyasyon Onkoloj�s�, kanserl� dokuları, normal dokulara zarar vermeden veya en az zararı verecek şek�lde �yon�zan 

radyasyon kullanarak yok etmey� hedefleyen b�r anab�l�m dalıdır. Ayrıca, kanser b�yoloj�s�n�n temel prens�pler�n�n araştı-

rılması, radyasyonun normal ve mal�gn doku �le b�yoloj�k etk�leş�m� ve terapöt�k radyasyonun fiz�ksel temel�yle de �lg�len-

mekted�r. Radyasyon tedav�s�n�n amacı, tanımlanmış b�r tümör hacm�n� çevreleyen sağlıklı dokuya mümkün olan en az zarar 

verecek şek�lde kes�n olarak ölçülmüş b�r radyasyon dozunu vererek tümörün yok ed�lmes�n� sağlamaktır. Kanser 

hastalarının %50-60’ında radyoterap� �ht�yacı mevcut olup, tek başına ya da cerrah�, kemoterap� g�b� d�ğer tedav�lerle 

b�rl�kte komb�ne uygulanmaktadır. Temel olarak radyasyon, eksternal radyoterap� (vücudun dışından) ve brak�terap� (doku 

�ç�ne veya tümör �çer�s�ne) olmak üzere �k� yolla ver�leb�lmekted�r. Günümüzde, gel�şm�ş eksternal radyoterap� yöntemler� �le 

normal dokuların korunması artırılmış, aynı zamanda tümör dokusuna daha yüksek doğrulukta tedav�n�n uygulanması 

sağlanmıştır. Radyoterap�n�n görülme zamanına göre erken ve geç, görülme şekl�ne göre de determ�n�st�k ve skolast�k 

(rastlantısal) yan etk�ler� bulunmaktadır.

Anahtar Kel�meler: Radyoterap�, Radyoterap� Uygulamaları, Radyoterap� Yan etk�ler�.

ABSTRACT 

Rad�at�on Oncology �s a department that a�ms to destroy cancerous t�ssues us�ng �on�z�ng rad�at�on w�thout damag�ng 

or caus�ng the least damage �n the normal t�ssues. Furthermore, Rad�at�on Oncology �s concerned w�th the �nvest�gat�on of 

the fundamental pr�nc�ples of cancer b�ology, the b�olog�c �nteract�on of rad�at�on w�th normal and mal�gnant t�ssue, and the 

phys�cal bas�s of therapeut�c rad�at�on. The a�m of rad�at�on therapy �s to del�ver a prec�sely measured dose of �rrad�at�on to a 

defined tumor volume w�th as m�n�mal damage as poss�ble to surround�ng healthy t�ssue, result�ng �n erad�cat�on of the 

tumor. In 50-60% of cancer pat�ents, rad�otherapy �s needed and comb�ned w�th other treatments such as surgery or 

chemotherapy. Bas�cally rad�at�on can be g�ven �n two ways: external rad�otherapy (outs�de of the body) and brachytherapy 

(�nto t�ssue or �nto the tumor). Nowadays, w�th the help of advanced external rad�otherapy methods, the protect�on of the 

normal t�ssues has been �ncreased and at the same t�me the treatment of the tumor t�ssue has been prov�ded w�th h�gher 

accuracy. Accord�ng to the t�me of s�de e�ects of rad�otherapy, rad�otherapy has early and late s�de e�ects. Also, accord�ng 

to the type of s�de e�ects of rad�otherapy, there are determ�n�st�c and scholast�c s�de e�ects of rad�otherapy.

Keywords: Rad�otherapy, Rad�otherapy Appl�cat�ons, Rad�otherapy S�de e�ects.

1. G�r�ş

Radyasyon Onkoloj�s�, normal dokulara zarar vermeden veya en az zararı verecek şek�lde �yon�zan radyasyon 

kullanarak kanserl� dokuları yok etmey� hedefleyen b�r anab�l�m dalıdır. Radyasyon onkoloj�s�, fiz�k ve b�yoloj�n�n b�rleşme 
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noktasında var olan b�r d�s�pl�n olarak, �yonlaştırıcı radyasyonu terapöt�k olarak tek başına ya da d�ğer tedav� (b�yoloj�k 

tedav�ler, cerrah�, kemoterap�, oks�jen ve h�perterm� g�b�) yöntemler�yle b�rl�kte ele alınmaktadır. Ayrıca, radyasyon 

onkoloj�s�, kanser b�yoloj�s�n�n temel prens�pler�n�n araştırılması, radyasyonun normal ve mal�gn doku �le b�yoloj�k etk�leş�m� 

ve terapöt�k radyasyonun fiz�ksel temel� �le de �lg�lenmekted�r [1].

Radyasyon tedav�s�n�n amacı, tanımlanmış b�r tümör hacm�ne, çevreleyen sağlıklı dokuya mümkün olan en az zarar 

verecek şek�lde kes�n olarak ölçülmüş b�r radyasyon dozunu vererek tümörün yok ed�lmes�n� sağlamaktır. Ayrıca hastanın 

yaşam kal�tes� ve yaşam süres�n�n uzaması ana hedefler �ç�nde yer almaktadır. Kanser yönet�m�nde �y�leşt�r�c� çabalara ek 

olarak, radyasyon tedav�s�, hastalığın semptomlarının etk�n b�r şek�lde hafiflet�lmes�nde veya önlenmes�nde öneml� b�r rol 

oynar. (Ağrı hafiflet�leb�l�r, lümen açıklığı düzelt�leb�l�r, �skelet bütünlüğü korunab�l�r ve organ �şlev� yen�den 

oluşturulab�l�r) [1]. 

Radyoterap� (RT) kürat�f, palyat�f ve profilakt�k olmak üzere üç amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Kürat�f tedav�de 

bütünüyle tümörün yok ed�lmes� hedef alınmıştır. Bu amaçla ya tek başına ya da d�ğer tedav�lerle komb�ne kullanılmaktadır. 

Erken larenks kanser� g�b� baş boyun kanserler�nde, erken nazofarenks kanser�nde, bazı lenfomalarda, prostat kanser�nde 

tek başına RT kullanılab�l�r. Akc�ğer, m�de, meme, rektum, sarkom, bey�n tümörler� g�b� hastalıklarda �se cerrah�ye yardımcı 

ya da kemoradyoterap� şekl�nde komb�ne uygulamaları bulunmaktadır. Kürat�f amaçlı uygulanan RT’de genell�kle uzun 

sürel� tedav�ler seç�lmekted�r. Palyat�f tedav�lerde �se hastanın rahatsız olduğu semptomlardan kurtarılması 

amaçlanmaktadır. Kem�k, bey�n ve c�lt metastazlarının, vena kava süper�or sendromunun ve medulla sp�nal�s basısının RT �le 

rahatlatılması palyat�f tedav�lerden b�rkaçıdır. Genell�kle h�pofraks�yone adı ver�len kısa soluklu tedav� şemaları palyat�f 

tedav�lerde terc�h ed�lmekted�r. Profilakt�k tedav�lerde �se metastaz olasılığı yüksek olan organların korunması �ç�n yapılan 

RT’d�r. Örneğ�n küçük hücrel� akc�ğer kanser�nde bey�n metastazı r�sk� yüksekt�r. Bu hastalarda bey�n metastazı gel�şmeden 

beyn�n ışınlanması hastaların yaşam süreler�n� uzatmaktadır.

Bu bölümde, kanser tedav�s�n�n öneml� b�r kısmını oluşturan RT’n�n tar�hçes�, radyob�yoloj�, RT uygulama şek�ller�, RT 

planlaması ve RT yan etk�ler�nden söz ed�lecekt�r.

2. Tar�hçes�

1885 yılında Alman fiz�kç� W�lhelm Conrad Roentgen’n�n ‘x’ fotonunu keşfetmes�yle RT’n�n tar�hçes� başlamıştır. Bu 

keş�ften sonra 1896 yıllında Anto�ne Henr� Bequerel uranyumun ve 1898 yıllında da P�erre/Mar�e Cur�e ç�ft� polonyum ve 

radyumun radyoakt�f özell�ğ�n� bulmuşlardır. 1900 yılında Paul Ulr�ch V�llard çek�rdekler�n yayınladığı elektromagnet�k 

dalgalar olarak ‘g’ fotonu,1903’de Rutherfort ‘a’ part�külünü, 1932 yılında da Chadw�ck ber�lyumun a part�külü �le 

bombardımanı sonucunda nötronları keşfetm�şt�r. 1903 yılında Radyum �le �lk defa serv�ks kanser�n�n tedav�s� yapılmıştır [1]. 

1919’da Regaud kısa dönemde akut reaks�yonlar neden�yle hastalar kaybed�l�nce fraks�nasyon (radyasyonun bölünmüş 

dozlarla ver�lmes�) fikr�n� öne sürmüş ve hastaların tedav�ler� fraks�yonlar �le ver�lmeye başlanmıştır [2]. 1950’lerde cobalt 

c�hazı gel�şt�r�lm�ş ve megavoltaj tedav�lere başlanmıştır. Y�ne aynı yıllarda Dr. Leksel, Gamakn�fe c�hazını gel�şt�rm�ş ve 

bey�n tümörler�nde stereotakt�k RT kullanılmaya başlanmıştır [3]. 1980’lerde l�nak c�hazı, 2000 yıllarda da yoğunluk ayarlı RT 

ve görüntü eşl�ğ�nde RT yapan c�hazlar gel�şt�r�lm�şt�r. Günümüzde bunlara ek olarak bey�n dışında stereotakt�k RT ve arc 

tekn�ğ� uygulayan çok gel�şm�ş c�hazlar kullanılmaktadır.

Ülkem�zde �lk olarak Osmanlı İmparatorluğunda 1897 yılında Dr. Rıfat Osman ve Dr. Esad Fevz� �lk kez x-ışınları üzer�ne 

çalışmaya başlamışlar, aynı yıl Asker� Tıp Akadem�s�’n�n fiz�k laboratuarında b�r röntgen c�hazı kurmuşlardır [4]. İlk olarak, 

Ham�d�ye Etfal Hastanes�nde Op. Dr. Cem�l Topuzlu Paşa, Dr. Ras�h Em�n Bey ve Dr. Süfyan Bey kanserl� hastaları x-ışınları �le 

tedav� etmeye başlamışlardır [5]. 1903 yılında �se hastaneye daha gel�şm�ş b�r röntgen c�hazı kurulmuştur. Dr. Ras�h Em�n Bey 

tarafından 1904 yılında yayımlanan raporda on dokuz hasta üzer�nde RT uygulandığı ve yed� hastada başarı kayded�ld�ğ� 

bel�rt�lm�şt�r. Dr. Ras�h Em�n Bey’�n b�r sonrak� raporunda �se otuz hastada tedav� uygulandığı ve on sek�z hastada başarılı 

olunduğu yazılmıştır [6]. Bunlara ek olarak 1905 yılında Gülhane Asker� Hastanes�nde Dr. İbrah�m Vasıf Bey tarafından da 

hastalar üzer�nde radyasyon onkoloj�s� çalışmalarına başlanmıştır. Bu dönemde radyasyon onkoloj�s�, dünyada olduğu 

üzere Osmanlı’da da radyoloj�n�n b�r yan uğraşı olarak görülmüş ve RT �ç�n özel tasarlanmış c�hazlar yer�ne tanı amaçlı 

röntgen c�hazları kullanılmıştır. Tedav� amaçlı üret�len x-ışını c�hazının �se ülkem�ze gel�ş� 1927 yılını bulmuştur [5].

3. Radyob�yoloj�

3.1. Radyasyon çeş�tler�

Radyasyon ned�r? Radyasyon, elektromanyet�k dalgalar veya parçacıklar b�ç�m�ndek� enerj� yayımı ya da aktarımıdır. 

Yan� radyasyon maddeler arasında enerj� taşınma �ş�n� yapmaktadır. Elektromanyet�k ve parçacık radyasyon olmak üzere �k� 

ana çeş�d� bulunmaktadır. 

a. Elektromanyet�k radyasyonları: x ışını, gama fotonu, radar, radyodalgaları, ultrav�ole, görünen ışık. Şek�l 1’de 

elektomaynet�k radyasyonun spektrumu göster�lm�şt�r [7]. 

 

Şek�l 1. Elektromaynet�k radyasyonun spektrumu [7].

b. Part�küler yan� parçacık radyasyonlar: a ve b part�küller�, elektronlar, protonlar, nötronlar, ağır yüklü �yonlar 

(karbon, neon, argon, dem�r). 

Doğada kararsız bazı elementler, dış etkenler�n etk�s� olmaksızın kend�l�ğ�nden çevreler�ne part�küller (a, b part�külü) 

veya elektromanyet�k radyasyon (g fotonu) vererek daha kararlı hale gelmeler�ne radyoakt�v�te den�r. Doğal radyoakt�f 

elementler per�yod�k cetvel�n atom numaraları Z=81-92 arasında kalan bölgeler� kapsar. Yapay radyoakt�f elementler; 

kararlı elementler�n nükleer reaktörlerde elektromanyet�k alan �çer�s�nde hızlandırılmış part�küller �le bombardıman 

ed�lmes� �le elde ed�l�r. 

3.2. Radyasyonun madde ve dokuyla etk�leş�m�

Radyasyon madde �le nasıl etk�leş�r? 

Elektromanyet�k radyasyonun madde �le etk�leş�m�: Elektromanyet�k radyasyon hem parçacık hem de dalga özell�ğ� 

göster�r. Manyet�k ve elektr�ksel olmak üzere �k� vektörel yöne sah�p s�nüzo�dal b�r dalga şekl�nded�r. Yüksüz oldukları �ç�n 

elektr�ksel ve elektromanyet�k alandan etk�lenmezler ve maddeyle beş yolla etk�leşerek enerj�ler�n� kaybederler 

(fotoelektr�k, compton, ç�ft oluşum, fotod�sentegrasyon ve koherent saçılma).

Fotoelektr�k olayı; 0.5 MeV’den küçük fotonlar atoma en yakın yörüngedek� elektrona tüm enerj�s�n� vererek elektron 

koparırlar (fırlayan elektrona fotoelektron den�r). Radyoloj�k tetk�klerde en sık gerçekleşen olaydır. 

Compton olayı �se radyoterap�de en sık gerçekleşen olaydır. Enerj�s� 0.5-10 MeV olan fotonların madde �ç�nde 

absorblanması �le oluşur. Foton atomun en dış yörünges�ndek� elektrona çarpar. Enerj�s�n�n b�r kısmını elektrona ver�r ve 

yoluna devam eder. Kopan elektron compton elektronu adını alır ve d�ğer moleküllerle �yonlaşmaya neden olur. 
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noktasında var olan b�r d�s�pl�n olarak, �yonlaştırıcı radyasyonu terapöt�k olarak tek başına ya da d�ğer tedav� (b�yoloj�k 

tedav�ler, cerrah�, kemoterap�, oks�jen ve h�perterm� g�b�) yöntemler�yle b�rl�kte ele alınmaktadır. Ayrıca, radyasyon 

onkoloj�s�, kanser b�yoloj�s�n�n temel prens�pler�n�n araştırılması, radyasyonun normal ve mal�gn doku �le b�yoloj�k etk�leş�m� 

ve terapöt�k radyasyonun fiz�ksel temel� �le de �lg�lenmekted�r [1].

Radyasyon tedav�s�n�n amacı, tanımlanmış b�r tümör hacm�ne, çevreleyen sağlıklı dokuya mümkün olan en az zarar 

verecek şek�lde kes�n olarak ölçülmüş b�r radyasyon dozunu vererek tümörün yok ed�lmes�n� sağlamaktır. Ayrıca hastanın 

yaşam kal�tes� ve yaşam süres�n�n uzaması ana hedefler �ç�nde yer almaktadır. Kanser yönet�m�nde �y�leşt�r�c� çabalara ek 

olarak, radyasyon tedav�s�, hastalığın semptomlarının etk�n b�r şek�lde hafiflet�lmes�nde veya önlenmes�nde öneml� b�r rol 

oynar. (Ağrı hafiflet�leb�l�r, lümen açıklığı düzelt�leb�l�r, �skelet bütünlüğü korunab�l�r ve organ �şlev� yen�den 

oluşturulab�l�r) [1]. 

Radyoterap� (RT) kürat�f, palyat�f ve profilakt�k olmak üzere üç amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Kürat�f tedav�de 

bütünüyle tümörün yok ed�lmes� hedef alınmıştır. Bu amaçla ya tek başına ya da d�ğer tedav�lerle komb�ne kullanılmaktadır. 

Erken larenks kanser� g�b� baş boyun kanserler�nde, erken nazofarenks kanser�nde, bazı lenfomalarda, prostat kanser�nde 

tek başına RT kullanılab�l�r. Akc�ğer, m�de, meme, rektum, sarkom, bey�n tümörler� g�b� hastalıklarda �se cerrah�ye yardımcı 

ya da kemoradyoterap� şekl�nde komb�ne uygulamaları bulunmaktadır. Kürat�f amaçlı uygulanan RT’de genell�kle uzun 

sürel� tedav�ler seç�lmekted�r. Palyat�f tedav�lerde �se hastanın rahatsız olduğu semptomlardan kurtarılması 

amaçlanmaktadır. Kem�k, bey�n ve c�lt metastazlarının, vena kava süper�or sendromunun ve medulla sp�nal�s basısının RT �le 

rahatlatılması palyat�f tedav�lerden b�rkaçıdır. Genell�kle h�pofraks�yone adı ver�len kısa soluklu tedav� şemaları palyat�f 

tedav�lerde terc�h ed�lmekted�r. Profilakt�k tedav�lerde �se metastaz olasılığı yüksek olan organların korunması �ç�n yapılan 

RT’d�r. Örneğ�n küçük hücrel� akc�ğer kanser�nde bey�n metastazı r�sk� yüksekt�r. Bu hastalarda bey�n metastazı gel�şmeden 

beyn�n ışınlanması hastaların yaşam süreler�n� uzatmaktadır.

Bu bölümde, kanser tedav�s�n�n öneml� b�r kısmını oluşturan RT’n�n tar�hçes�, radyob�yoloj�, RT uygulama şek�ller�, RT 

planlaması ve RT yan etk�ler�nden söz ed�lecekt�r.

2. Tar�hçes�

1885 yılında Alman fiz�kç� W�lhelm Conrad Roentgen’n�n ‘x’ fotonunu keşfetmes�yle RT’n�n tar�hçes� başlamıştır. Bu 

keş�ften sonra 1896 yıllında Anto�ne Henr� Bequerel uranyumun ve 1898 yıllında da P�erre/Mar�e Cur�e ç�ft� polonyum ve 

radyumun radyoakt�f özell�ğ�n� bulmuşlardır. 1900 yılında Paul Ulr�ch V�llard çek�rdekler�n yayınladığı elektromagnet�k 

dalgalar olarak ‘g’ fotonu,1903’de Rutherfort ‘a’ part�külünü, 1932 yılında da Chadw�ck ber�lyumun a part�külü �le 

bombardımanı sonucunda nötronları keşfetm�şt�r. 1903 yılında Radyum �le �lk defa serv�ks kanser�n�n tedav�s� yapılmıştır [1]. 

1919’da Regaud kısa dönemde akut reaks�yonlar neden�yle hastalar kaybed�l�nce fraks�nasyon (radyasyonun bölünmüş 

dozlarla ver�lmes�) fikr�n� öne sürmüş ve hastaların tedav�ler� fraks�yonlar �le ver�lmeye başlanmıştır [2]. 1950’lerde cobalt 

c�hazı gel�şt�r�lm�ş ve megavoltaj tedav�lere başlanmıştır. Y�ne aynı yıllarda Dr. Leksel, Gamakn�fe c�hazını gel�şt�rm�ş ve 

bey�n tümörler�nde stereotakt�k RT kullanılmaya başlanmıştır [3]. 1980’lerde l�nak c�hazı, 2000 yıllarda da yoğunluk ayarlı RT 

ve görüntü eşl�ğ�nde RT yapan c�hazlar gel�şt�r�lm�şt�r. Günümüzde bunlara ek olarak bey�n dışında stereotakt�k RT ve arc 

tekn�ğ� uygulayan çok gel�şm�ş c�hazlar kullanılmaktadır.

Ülkem�zde �lk olarak Osmanlı İmparatorluğunda 1897 yılında Dr. Rıfat Osman ve Dr. Esad Fevz� �lk kez x-ışınları üzer�ne 

çalışmaya başlamışlar, aynı yıl Asker� Tıp Akadem�s�’n�n fiz�k laboratuarında b�r röntgen c�hazı kurmuşlardır [4]. İlk olarak, 

Ham�d�ye Etfal Hastanes�nde Op. Dr. Cem�l Topuzlu Paşa, Dr. Ras�h Em�n Bey ve Dr. Süfyan Bey kanserl� hastaları x-ışınları �le 

tedav� etmeye başlamışlardır [5]. 1903 yılında �se hastaneye daha gel�şm�ş b�r röntgen c�hazı kurulmuştur. Dr. Ras�h Em�n Bey 

tarafından 1904 yılında yayımlanan raporda on dokuz hasta üzer�nde RT uygulandığı ve yed� hastada başarı kayded�ld�ğ� 

bel�rt�lm�şt�r. Dr. Ras�h Em�n Bey’�n b�r sonrak� raporunda �se otuz hastada tedav� uygulandığı ve on sek�z hastada başarılı 

olunduğu yazılmıştır [6]. Bunlara ek olarak 1905 yılında Gülhane Asker� Hastanes�nde Dr. İbrah�m Vasıf Bey tarafından da 

hastalar üzer�nde radyasyon onkoloj�s� çalışmalarına başlanmıştır. Bu dönemde radyasyon onkoloj�s�, dünyada olduğu 

üzere Osmanlı’da da radyoloj�n�n b�r yan uğraşı olarak görülmüş ve RT �ç�n özel tasarlanmış c�hazlar yer�ne tanı amaçlı 

röntgen c�hazları kullanılmıştır. Tedav� amaçlı üret�len x-ışını c�hazının �se ülkem�ze gel�ş� 1927 yılını bulmuştur [5].

3. Radyob�yoloj�

3.1. Radyasyon çeş�tler�

Radyasyon ned�r? Radyasyon, elektromanyet�k dalgalar veya parçacıklar b�ç�m�ndek� enerj� yayımı ya da aktarımıdır. 

Yan� radyasyon maddeler arasında enerj� taşınma �ş�n� yapmaktadır. Elektromanyet�k ve parçacık radyasyon olmak üzere �k� 

ana çeş�d� bulunmaktadır. 

a. Elektromanyet�k radyasyonları: x ışını, gama fotonu, radar, radyodalgaları, ultrav�ole, görünen ışık. Şek�l 1’de 

elektomaynet�k radyasyonun spektrumu göster�lm�şt�r [7]. 

 

Şek�l 1. Elektromaynet�k radyasyonun spektrumu [7].

b. Part�küler yan� parçacık radyasyonlar: a ve b part�küller�, elektronlar, protonlar, nötronlar, ağır yüklü �yonlar 

(karbon, neon, argon, dem�r). 

Doğada kararsız bazı elementler, dış etkenler�n etk�s� olmaksızın kend�l�ğ�nden çevreler�ne part�küller (a, b part�külü) 

veya elektromanyet�k radyasyon (g fotonu) vererek daha kararlı hale gelmeler�ne radyoakt�v�te den�r. Doğal radyoakt�f 

elementler per�yod�k cetvel�n atom numaraları Z=81-92 arasında kalan bölgeler� kapsar. Yapay radyoakt�f elementler; 

kararlı elementler�n nükleer reaktörlerde elektromanyet�k alan �çer�s�nde hızlandırılmış part�küller �le bombardıman 

ed�lmes� �le elde ed�l�r. 

3.2. Radyasyonun madde ve dokuyla etk�leş�m�

Radyasyon madde �le nasıl etk�leş�r? 

Elektromanyet�k radyasyonun madde �le etk�leş�m�: Elektromanyet�k radyasyon hem parçacık hem de dalga özell�ğ� 

göster�r. Manyet�k ve elektr�ksel olmak üzere �k� vektörel yöne sah�p s�nüzo�dal b�r dalga şekl�nded�r. Yüksüz oldukları �ç�n 

elektr�ksel ve elektromanyet�k alandan etk�lenmezler ve maddeyle beş yolla etk�leşerek enerj�ler�n� kaybederler 

(fotoelektr�k, compton, ç�ft oluşum, fotod�sentegrasyon ve koherent saçılma).

Fotoelektr�k olayı; 0.5 MeV’den küçük fotonlar atoma en yakın yörüngedek� elektrona tüm enerj�s�n� vererek elektron 

koparırlar (fırlayan elektrona fotoelektron den�r). Radyoloj�k tetk�klerde en sık gerçekleşen olaydır. 

Compton olayı �se radyoterap�de en sık gerçekleşen olaydır. Enerj�s� 0.5-10 MeV olan fotonların madde �ç�nde 

absorblanması �le oluşur. Foton atomun en dış yörünges�ndek� elektrona çarpar. Enerj�s�n�n b�r kısmını elektrona ver�r ve 

yoluna devam eder. Kopan elektron compton elektronu adını alır ve d�ğer moleküllerle �yonlaşmaya neden olur. 
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Ç�ft oluşum; enerj�s� 1.02 MeV’den yüksek olan fotonların yol açtığı olaydır. D�ğer �k� olaydan daha az görülür. Ç�ft 

oluşumda gelen foton atom çek�rdeğ�n�n güçlü elektromanyet�k alanıyla etk�leşerek tüm enerj�s�n� b�r elektron-poz�tron 

ç�ft� oluşturarak harcar (enerj� maddeye dönüşmüştür). (-) yüklü elektronlar �yonlaşmaya neden olurken, poz�tron da d�ğer 

serbest elektronlarla etk�leş�me g�rerek enerj�s�n� kaybeder. Sonunda yavaşlayan poz�tron serbest elektronla b�rleşerek yok 

olur (anh�lasyon). Bu olay sonucunda enerj�ler� 0.51 MeV olan �k� g (gama) ışını oluşur. 

Fotod�sentegrasyon: Çok yüksek foton enerj�ler�nde oluşan olaydır (>10 MeV). Etk�leş�m foton ve atom çek�rdeğ� 

arasında olur. Gelen fotonun enerj�s� atomun çek�rdeğ� tarafından absorbe ed�l�r, böylece çek�rdeğ�n kararlılığı bozulur ve 

çek�rdek b�r nükleon (çoğu zaman nötron) fırlatarak kararlı hale gel�r. 

Koherent saçılma; Düşük enerj�l� foton ve yüksek atom numaralı madde arasında meydana gel�r. Gelen foton enerj�s�n� 

atomun dış yörünges�ndek� b�r elektrona ver�r. Elektron, fotonun dalga boyuna (enerj�s�ne) bağlı b�r frekansta t�treş�me 

başlar ve bu t�treş�m elektronun gelen fotonla aynı dalga boyunda b�r elektromagnet�k dalga yayınlanmasına neden olur. 

Enerj� değ�şmez ve ortamda enerj� absorblanmaz. Sadece foton küçük açı �le saçılır.

Part�küler radyasyonun madde �le etk�leş�m�: Part�küler radyasyon elektromanyet�k radyasyondan farklı olarak 

enerj�ler�n� �yon�zasyon ve eks�tasyon �le kaybederler. İyon�zasyonda gelen part�küler radyasyon atomun elektronunu 

kopararak atomun �yon�ze olmasını sağlarken eks�tasyonda part�küler radyasyonun enerj�s� atomun elektronunu 

koparmaya yetmez ve atomu uyarır. 

Radyasyon dokuyla nasıl etk�leş�r? 

Radyasyon dokuya g�rd�kten sonra etk�s�n� üç evrede gerçekleşt�r�r: fiz�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k evre. 

F�z�ksel evre: San�yeler �ç�nde gerçekleş�r (10-18 san�ye). Bu evrede yukarıda sayılan etk�leş�mlerden b�r� 

(radyasyonun c�ns� ve enerj�s�ne göre) meydana gel�r. Bu evrede RT’de compton olayı, radyoloj�de de fotoelektr�k olayı en sık 

gerçekleşen etk�leş�mlerd�r. 

K�myasal evre: Bu evre saatler �ç�nde gerçekleş�r. F�z�ksel evrede moleküllerden kopan elektron özell�kle suyla 
+ +etk�leşerek serbest rad�kaller�n (H O ® H O  +è, H O + H O ® H O+ OH) oluşmasına neden olur (�nd�rekt etk�), ya da 2 2 2 2 3

radyasyon DNA g�b� moleküllerde baz, z�nc�r kırıkları oluşturarak d�rekt etk�s�n� göster�r (d�rekt etk�). İnd�rekt etk� �le oluşan 

serbest rad�kaller oldukça reakt�f b�leş�klerd�r ve b�yoloj�k moleküllere zarar ver�rler. Sonuçta bu dönemde b�yoloj�k 

moleküller etk�len�r. Şek�l 2’de radyasyonun �nd�rekt ve d�rekt etk�s� göster�lm�şt�r [8]. 

 

B�yoloj�k evre: Dokuyla radyasyonun etk�leş�m�n�n son evres� �se 

b�yoloj�k evred�r. Bu evrede radyasyon hücren�n kr�t�k moleküller�n� 

etk�leyerek hücre b�yoloj�s�nde öneml� değ�ş�kl�ğe neden olur. 

K�myasal bağlar kırıldıktan sonra b�yoloj�k etk�n�n ortaya çıkması 

saatler, günler, aylar hatta yıllar alır. Sonuçta hücre ölümü, organ�zma 

ölümü, mutasyon ve kanser oluşumu meydana gel�r. 

3.3. Radyasyon sonrası hücre ölümü

Hücrede, onarılamayan �rrevers�bl hücre ölümüne yol açan 

hasarlara letal hasarlar den�r. Özell�kle onarılamayan ç�ft z�nc�r 

kırıklarında bu t�p hasarlar oluşur. Hücrede �k�nc� b�r doz eklenmemes� 

hal�nde b�rkaç saat �ç�nde onarılan hasarlar varsa bu t�p hasarlara 

subletal hasarlar, ışınlamadan sonra ortam koşullarına göre değ�şen 

hasarlara da potans�yel letal hasarlar den�r. RT’den sonra hücre ölümü 

b�rkaç yolla gerçekleşmekted�r. Bunlar:

Otofaj�: ‘Kend� kend�ne yeme’ anlamına gelen b�r ter�md�r ve hücreler�n küçük makromoleküller ve enerj� üretmek 

�ç�n kend� s�toplazmalarının parçalarını s�nd�rd�ğ� b�r �şlem� tar�f eder. Otofaj�, büyüme faktörler� veya açlığa tepk� olarak 

ortaya çıkarlar. Bu �şlem, enerj� sev�yeler�n�, oks�jen� ve büyüme faktörü s�nyal�n� algılayan genel b�r bes�n durum sensörü 

olan rapam�s�n (mTOR) k�naz tarafından düzenlen�r [9]. Bu ölüm formunun bazı yönler�, apoptoza morfoloj�k olarak 

benzerd�r, ancak kaspas akt�vasyonu veya DNA bölünmes� meydana gelmez. Otofaj� ayrıca apoptozun yaptığı g�b� b�r 

tümör baskılayıcı olarak da �şlev görür. Becl�n 1 gen�, otofaj�y� başlatmak �ç�n gereken b�r kompleks�n parçasıdır ve kaybı, 

farelerde artmış kanser gel�ş�m�ne yol açar. Otofaj� ayrıca radyasyon dah�l b�rçok ant�-kanser ajan �le yapılan tedav�den 

sonra gözlenm�şt�r [10]. 

Apoptoz�s: Programlı hücre ölümü (Hücre �nt�harı): Hücren�n kend� �ç�nden (DNA hasarından sonra olanlar g�b�) veya 

dış dokulardan (çevre dokular veya bağışıklık hücres�nden) gelen s�nyaller sonucu ortaya çıkab�len yüksek düzeyde 

düzenlenm�ş b�r hücre ölüm şekl�d�r [11]. Apoptoz embr�yon�k gel�ş�m, bağışıklık s�stem� ve doku homeostazının korunmasını 

�çeren b�rçok fizyoloj�k sürec�n öneml� ve normal b�r parçasıdır. Morfoloj�k olarak çek�rdekte ve hücrede büzüşme, 

membranda baloncuklaşma, çek�rdekte parçalanma görülür. Akt�f metabol�k b�r süreçt�r ve p53 gen� �le kontrol ed�l�r. 

Apoptot�k hücre ölümü, ‘caspase’ olarak b�l�nen b�rkaç farklı enz�m�n sıralı akt�vasyonu sonucu gerçekleş�r. Apoptoz�s, 

kanser gel�ş�m�ne karşı öneml� b�r hücresel savunmadır ve apoptot�k duyarlılığın kaybı, kanser�n temel b�r �şaret� olarak 

kabul ed�l�r. Radyasyon ve d�ğer ant�kanser ajanlar apoptoz�s� akt�ve edeb�lmekted�r. 

Nekroz�s: Akt�f metabol�k süreç gerekt�rmez. pH, enerj� kaybı ve �yon denges�zl�ğ�ndek� aşırı değ�ş�kl�kler nekroz�s� 

akt�ve edeb�l�r. Nekroz�s genell�kle kontrol ed�lemeyen, ger� dönüşümsüz ve kaot�k b�r hücre ölüm şekl� olarak düşünül-

mekted�r. Damarsal yetmezl�k doğal sonucu, hücre membranının bütünlüğü bozulması, hücre ş�şmes�, zar deformasyonu, 

organeller�n parçalanması ve hücreye saldıran l�zozomal enz�mler�n salınması �le karakter�ze ed�l�r. Bu durumlar enfeks�yon, 

�lt�haplanma veya �skem� sonrası ortaya çıkab�l�r. Nekroz ayrıca �nsan tümörler�nde de sıkça görülür ve radyasyon dah�l 

olmak üzere bel�rl� DNA'ya zarar veren ajanlarla yapılan tedav�n�n ardından �ndükleneb�l�r.

Yaşlılık: zaman �ç�nde normal hücreler�n kalıcı olarak bölünme yetenekler�n� kaybett�ğ� durum hücresel yaşlanma 

olarak n�telend�r�lmekted�r. Yaşlanan hücreler metabol�k olarak sağlam kalır ve fonks�yonel değ�ş�kl�kler göstereb�l�r veya 

göstermeyeb�l�r. İlk defa Leonard Hayfl�ck tarafından tar�f ed�lm�şt�r [12]. Repl�kat�f yaşlanma, yaşlanma sürec� �le �l�şk�l�d�r 

ve eksponans�yel büyüme sırasında kromozomların uçlarındak� telomerler�n kademel� olarak kısalması sonucunda 

meydana gel�r. Erken yaşlanma onkojen akt�vasyonunun ya da radyasyona bağlı DNA hasarının neden olduğu çeş�tl� 

hücresel stresler �le de ortaya çıkarılab�l�r [13]. Repl�kat�f yaşlanma durumunda olduğu g�b�, ışınlama sonrası yaşlanmaya 

maruz kalan hücreler metabol�k olarak 'ölü değ�ld�r' ancak kalıcı olarak çoğalmayı bıraktıkları �ç�n doku veya tümörün 

�y�leşmes�ne katkıda bulunamazlar. Erken yaşlanma, �rradyasyondan sonra fibroblast hücreler�nde sıklıkla ortaya çıkar ve 

kısmen radyasyona bağlı c�lt fibroz�s�ne katkıda bulunur. Hem prematür hem de repl�kat�f yaşlanma, kanser gel�ş�m�n� 

potans�yel olarak engeller ve dolayısıyla bu sürec� kontrol eden yollar sıklıkla kanserde değ�şeb�l�r.

M�tot�k katastrofi: Bu durum, tam�r ed�lmem�ş veya yanlış DNA hasarına uğramış hücreler�n m�toz �ç�ne g�rmes� 

neden�yle hücreler�n uygun olmayan b�r şek�lde m�toz boyunca �lerlemes�yle ortaya çıktığı düşünülmekted�r. M�tot�k 

katastrofi, ışınlanmaya devam eden hücrelerde, sıklıkla m�toza g�rd�kler�nde farklı türlerde kromozom sapmaları gösteren 

b�r durumdur. Burada hücre ölümü (çoğaltma potans�yel�n�n kaybı olarak tanımlanır), genet�k materyal� doğru b�r şek�lde 

çoğaltma ve ayırmadak� fiz�ksel yeters�zl�kten veya bu �şlemle �l�şk�l� genet�k materyal kaybından kaynaklanmaktadır. Bu, 

büyük ölçüde ışınlanmış hücrelerde bulunab�lecek kromozom sapmaları tarafından bel�rlen�r. Morfoloj�k olarak 

yoğunlaştırılmamış kromozomları �çeren çok çek�rdekl�, dev hücreler�n b�r�kmes� ve kromozom sapmaları ve m�kronükleus 

�le �l�şk�l�d�r. M�tot�k katastrofi, hücre ölümünün b�r mekan�zması olarak hareket etmen�n yanı sıra, ışınlamanın neden olduğu 

�lk hasardan bağımsız olarak, d�ğer hücre ölüm yolları �ç�n b�r tet�kley�c� olarak da �şlev göreb�l�r. Bu nedenle, hücre füzyonu, 

pol�plo�d� veya s�tok�nez� gerçekleşt�rememes� �le Sonuçlanan m�tot�k katastrofi daha sonra apoptoz�s, yaşlanma, otofaj� 

veya nekroz �le hücre ölümüne yol açab�l�r [14]. M�tot�k aberasyonu önlemek �ç�n G2 ve m�toz boyunca çeş�tl� kontrol noktaları 
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Şek�l 2. Radyasyonun dokudak� �nd�rekt ve d�rekt etk�s� [8].
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Ç�ft oluşum; enerj�s� 1.02 MeV’den yüksek olan fotonların yol açtığı olaydır. D�ğer �k� olaydan daha az görülür. Ç�ft 

oluşumda gelen foton atom çek�rdeğ�n�n güçlü elektromanyet�k alanıyla etk�leşerek tüm enerj�s�n� b�r elektron-poz�tron 

ç�ft� oluşturarak harcar (enerj� maddeye dönüşmüştür). (-) yüklü elektronlar �yonlaşmaya neden olurken, poz�tron da d�ğer 

serbest elektronlarla etk�leş�me g�rerek enerj�s�n� kaybeder. Sonunda yavaşlayan poz�tron serbest elektronla b�rleşerek yok 

olur (anh�lasyon). Bu olay sonucunda enerj�ler� 0.51 MeV olan �k� g (gama) ışını oluşur. 

Fotod�sentegrasyon: Çok yüksek foton enerj�ler�nde oluşan olaydır (>10 MeV). Etk�leş�m foton ve atom çek�rdeğ� 

arasında olur. Gelen fotonun enerj�s� atomun çek�rdeğ� tarafından absorbe ed�l�r, böylece çek�rdeğ�n kararlılığı bozulur ve 

çek�rdek b�r nükleon (çoğu zaman nötron) fırlatarak kararlı hale gel�r. 

Koherent saçılma; Düşük enerj�l� foton ve yüksek atom numaralı madde arasında meydana gel�r. Gelen foton enerj�s�n� 

atomun dış yörünges�ndek� b�r elektrona ver�r. Elektron, fotonun dalga boyuna (enerj�s�ne) bağlı b�r frekansta t�treş�me 

başlar ve bu t�treş�m elektronun gelen fotonla aynı dalga boyunda b�r elektromagnet�k dalga yayınlanmasına neden olur. 

Enerj� değ�şmez ve ortamda enerj� absorblanmaz. Sadece foton küçük açı �le saçılır.

Part�küler radyasyonun madde �le etk�leş�m�: Part�küler radyasyon elektromanyet�k radyasyondan farklı olarak 

enerj�ler�n� �yon�zasyon ve eks�tasyon �le kaybederler. İyon�zasyonda gelen part�küler radyasyon atomun elektronunu 

kopararak atomun �yon�ze olmasını sağlarken eks�tasyonda part�küler radyasyonun enerj�s� atomun elektronunu 

koparmaya yetmez ve atomu uyarır. 

Radyasyon dokuyla nasıl etk�leş�r? 

Radyasyon dokuya g�rd�kten sonra etk�s�n� üç evrede gerçekleşt�r�r: fiz�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k evre. 

F�z�ksel evre: San�yeler �ç�nde gerçekleş�r (10-18 san�ye). Bu evrede yukarıda sayılan etk�leş�mlerden b�r� 

(radyasyonun c�ns� ve enerj�s�ne göre) meydana gel�r. Bu evrede RT’de compton olayı, radyoloj�de de fotoelektr�k olayı en sık 

gerçekleşen etk�leş�mlerd�r. 

K�myasal evre: Bu evre saatler �ç�nde gerçekleş�r. F�z�ksel evrede moleküllerden kopan elektron özell�kle suyla 
+ +etk�leşerek serbest rad�kaller�n (H O ® H O  +è, H O + H O ® H O+ OH) oluşmasına neden olur (�nd�rekt etk�), ya da 2 2 2 2 3

radyasyon DNA g�b� moleküllerde baz, z�nc�r kırıkları oluşturarak d�rekt etk�s�n� göster�r (d�rekt etk�). İnd�rekt etk� �le oluşan 

serbest rad�kaller oldukça reakt�f b�leş�klerd�r ve b�yoloj�k moleküllere zarar ver�rler. Sonuçta bu dönemde b�yoloj�k 

moleküller etk�len�r. Şek�l 2’de radyasyonun �nd�rekt ve d�rekt etk�s� göster�lm�şt�r [8]. 

 

B�yoloj�k evre: Dokuyla radyasyonun etk�leş�m�n�n son evres� �se 

b�yoloj�k evred�r. Bu evrede radyasyon hücren�n kr�t�k moleküller�n� 

etk�leyerek hücre b�yoloj�s�nde öneml� değ�ş�kl�ğe neden olur. 

K�myasal bağlar kırıldıktan sonra b�yoloj�k etk�n�n ortaya çıkması 

saatler, günler, aylar hatta yıllar alır. Sonuçta hücre ölümü, organ�zma 

ölümü, mutasyon ve kanser oluşumu meydana gel�r. 

3.3. Radyasyon sonrası hücre ölümü

Hücrede, onarılamayan �rrevers�bl hücre ölümüne yol açan 

hasarlara letal hasarlar den�r. Özell�kle onarılamayan ç�ft z�nc�r 

kırıklarında bu t�p hasarlar oluşur. Hücrede �k�nc� b�r doz eklenmemes� 

hal�nde b�rkaç saat �ç�nde onarılan hasarlar varsa bu t�p hasarlara 

subletal hasarlar, ışınlamadan sonra ortam koşullarına göre değ�şen 

hasarlara da potans�yel letal hasarlar den�r. RT’den sonra hücre ölümü 

b�rkaç yolla gerçekleşmekted�r. Bunlar:

Otofaj�: ‘Kend� kend�ne yeme’ anlamına gelen b�r ter�md�r ve hücreler�n küçük makromoleküller ve enerj� üretmek 

�ç�n kend� s�toplazmalarının parçalarını s�nd�rd�ğ� b�r �şlem� tar�f eder. Otofaj�, büyüme faktörler� veya açlığa tepk� olarak 

ortaya çıkarlar. Bu �şlem, enerj� sev�yeler�n�, oks�jen� ve büyüme faktörü s�nyal�n� algılayan genel b�r bes�n durum sensörü 

olan rapam�s�n (mTOR) k�naz tarafından düzenlen�r [9]. Bu ölüm formunun bazı yönler�, apoptoza morfoloj�k olarak 

benzerd�r, ancak kaspas akt�vasyonu veya DNA bölünmes� meydana gelmez. Otofaj� ayrıca apoptozun yaptığı g�b� b�r 

tümör baskılayıcı olarak da �şlev görür. Becl�n 1 gen�, otofaj�y� başlatmak �ç�n gereken b�r kompleks�n parçasıdır ve kaybı, 

farelerde artmış kanser gel�ş�m�ne yol açar. Otofaj� ayrıca radyasyon dah�l b�rçok ant�-kanser ajan �le yapılan tedav�den 

sonra gözlenm�şt�r [10]. 

Apoptoz�s: Programlı hücre ölümü (Hücre �nt�harı): Hücren�n kend� �ç�nden (DNA hasarından sonra olanlar g�b�) veya 

dış dokulardan (çevre dokular veya bağışıklık hücres�nden) gelen s�nyaller sonucu ortaya çıkab�len yüksek düzeyde 

düzenlenm�ş b�r hücre ölüm şekl�d�r [11]. Apoptoz embr�yon�k gel�ş�m, bağışıklık s�stem� ve doku homeostazının korunmasını 

�çeren b�rçok fizyoloj�k sürec�n öneml� ve normal b�r parçasıdır. Morfoloj�k olarak çek�rdekte ve hücrede büzüşme, 

membranda baloncuklaşma, çek�rdekte parçalanma görülür. Akt�f metabol�k b�r süreçt�r ve p53 gen� �le kontrol ed�l�r. 

Apoptot�k hücre ölümü, ‘caspase’ olarak b�l�nen b�rkaç farklı enz�m�n sıralı akt�vasyonu sonucu gerçekleş�r. Apoptoz�s, 

kanser gel�ş�m�ne karşı öneml� b�r hücresel savunmadır ve apoptot�k duyarlılığın kaybı, kanser�n temel b�r �şaret� olarak 

kabul ed�l�r. Radyasyon ve d�ğer ant�kanser ajanlar apoptoz�s� akt�ve edeb�lmekted�r. 

Nekroz�s: Akt�f metabol�k süreç gerekt�rmez. pH, enerj� kaybı ve �yon denges�zl�ğ�ndek� aşırı değ�ş�kl�kler nekroz�s� 

akt�ve edeb�l�r. Nekroz�s genell�kle kontrol ed�lemeyen, ger� dönüşümsüz ve kaot�k b�r hücre ölüm şekl� olarak düşünül-

mekted�r. Damarsal yetmezl�k doğal sonucu, hücre membranının bütünlüğü bozulması, hücre ş�şmes�, zar deformasyonu, 

organeller�n parçalanması ve hücreye saldıran l�zozomal enz�mler�n salınması �le karakter�ze ed�l�r. Bu durumlar enfeks�yon, 

�lt�haplanma veya �skem� sonrası ortaya çıkab�l�r. Nekroz ayrıca �nsan tümörler�nde de sıkça görülür ve radyasyon dah�l 

olmak üzere bel�rl� DNA'ya zarar veren ajanlarla yapılan tedav�n�n ardından �ndükleneb�l�r.

Yaşlılık: zaman �ç�nde normal hücreler�n kalıcı olarak bölünme yetenekler�n� kaybett�ğ� durum hücresel yaşlanma 

olarak n�telend�r�lmekted�r. Yaşlanan hücreler metabol�k olarak sağlam kalır ve fonks�yonel değ�ş�kl�kler göstereb�l�r veya 

göstermeyeb�l�r. İlk defa Leonard Hayfl�ck tarafından tar�f ed�lm�şt�r [12]. Repl�kat�f yaşlanma, yaşlanma sürec� �le �l�şk�l�d�r 

ve eksponans�yel büyüme sırasında kromozomların uçlarındak� telomerler�n kademel� olarak kısalması sonucunda 

meydana gel�r. Erken yaşlanma onkojen akt�vasyonunun ya da radyasyona bağlı DNA hasarının neden olduğu çeş�tl� 

hücresel stresler �le de ortaya çıkarılab�l�r [13]. Repl�kat�f yaşlanma durumunda olduğu g�b�, ışınlama sonrası yaşlanmaya 

maruz kalan hücreler metabol�k olarak 'ölü değ�ld�r' ancak kalıcı olarak çoğalmayı bıraktıkları �ç�n doku veya tümörün 

�y�leşmes�ne katkıda bulunamazlar. Erken yaşlanma, �rradyasyondan sonra fibroblast hücreler�nde sıklıkla ortaya çıkar ve 

kısmen radyasyona bağlı c�lt fibroz�s�ne katkıda bulunur. Hem prematür hem de repl�kat�f yaşlanma, kanser gel�ş�m�n� 

potans�yel olarak engeller ve dolayısıyla bu sürec� kontrol eden yollar sıklıkla kanserde değ�şeb�l�r.

M�tot�k katastrofi: Bu durum, tam�r ed�lmem�ş veya yanlış DNA hasarına uğramış hücreler�n m�toz �ç�ne g�rmes� 

neden�yle hücreler�n uygun olmayan b�r şek�lde m�toz boyunca �lerlemes�yle ortaya çıktığı düşünülmekted�r. M�tot�k 

katastrofi, ışınlanmaya devam eden hücrelerde, sıklıkla m�toza g�rd�kler�nde farklı türlerde kromozom sapmaları gösteren 

b�r durumdur. Burada hücre ölümü (çoğaltma potans�yel�n�n kaybı olarak tanımlanır), genet�k materyal� doğru b�r şek�lde 

çoğaltma ve ayırmadak� fiz�ksel yeters�zl�kten veya bu �şlemle �l�şk�l� genet�k materyal kaybından kaynaklanmaktadır. Bu, 

büyük ölçüde ışınlanmış hücrelerde bulunab�lecek kromozom sapmaları tarafından bel�rlen�r. Morfoloj�k olarak 

yoğunlaştırılmamış kromozomları �çeren çok çek�rdekl�, dev hücreler�n b�r�kmes� ve kromozom sapmaları ve m�kronükleus 

�le �l�şk�l�d�r. M�tot�k katastrofi, hücre ölümünün b�r mekan�zması olarak hareket etmen�n yanı sıra, ışınlamanın neden olduğu 

�lk hasardan bağımsız olarak, d�ğer hücre ölüm yolları �ç�n b�r tet�kley�c� olarak da �şlev göreb�l�r. Bu nedenle, hücre füzyonu, 

pol�plo�d� veya s�tok�nez� gerçekleşt�rememes� �le Sonuçlanan m�tot�k katastrofi daha sonra apoptoz�s, yaşlanma, otofaj� 

veya nekroz �le hücre ölümüne yol açab�l�r [14]. M�tot�k aberasyonu önlemek �ç�n G2 ve m�toz boyunca çeş�tl� kontrol noktaları 
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Şek�l 2. Radyasyonun dokudak� �nd�rekt ve d�rekt etk�s� [8].
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mevcuttur. Kontrol noktası akt�vasyonunda kusurlu hücreler erken m�toz �ç�ne g�rer ve m�tot�k katastrofiden ölürler. Şek�l 

3’de RT sonrasında meydana gelen hücre ölümü şemat�k olarak göster�lm�şt�r [15].

 

Şek�l 3. Radyasyona bağlı hücre ölümü [15].

3.4. Radyoduyarlılık

Dokuların radyasyona duyarlılığı farklıdır ve bu farklılık hücreler�n�n çoğalma özell�kler� (m�tot�k akt�v�tes�), farklılaşma 

dereces� (d�ferans�asyon), hücre s�klusu ve a/b oranına göre değ�şmekted�r. 

Hücren�n çoğalma ve kaynaklandığı dokuya benzerl�ğ�ne göre radyoduyarlılık, Bergon� ve Tr�bondeau yasası �le 

tar�flenmekted�r. Bu yasaya göre b�r dokunun radyasyon duyarlılığı m�tot�k akt�v�tes� �le doğru, farklılaşma dereces� �le ters 

orantılıdır. Yan� hızlı çoğalan dokular radyasyona oldukça duyarlı �ken yavaş çoğalan hücreler daha az duyarlıdır. Y�ne 

kaynaklandığı dokuya benzerl�k ne kadar az �se o kadar duyarlılık fazladır [16-18]. 

Hücreler�n �ç�nde bulunduğu faz, radyasyon duyarlılığı �ç�n öneml�d�r. M ve G2 fazı en duyarlı fazla olup en d�rençl� faz S 

fazıdır, G1 fazı da başlangıçta d�rençl� �ken sonlara doğru duyarlı hale gel�r. 

Absorblanan radyasyon dozu, �yon�zan radyasyon �le ışınlanan doku veya organların b�r�m kütles�ne aktarılan enerj�n�n 

b�r ölçüsüdür. İyon�zan radyasyonun doku veya organa verd�ğ� zararın m�ktarını �se hücre sağkalım eğr�ler� �le göstermek 
5mümkündür. x-ışınları �le 1 Gray’l�k (Gy) ışınlama, 10  �yon�zasyon, DNA’da yaklaşık olarak 1000’den fazla baz kırığı, 1000 

kadar tek z�nc�r kırığı, 20-40 arası ç�ft z�nc�r kırığı oluşturmaktadır [19]. Dokunun radyasyona verd�ğ� cevabı bel�rlemek �ç�n 

b�rkaç tane model gel�şt�r�lm�şt�r. Bu modellerden b�r� l�near quadrat�k modeld�r. L�near quadrat�k model, 1-3 Gy’l�k frak-

s�yon dozunda hücreler�n RT yanıtını �y� öngörmekted�r. Modelde sağkalım formülü P (sağkalım)= exp.(-aD-bD2) şekl�nde 

göster�lm�şt�r. L�neer-kuadrat�k modele göre radyasyon tarafından hücre ölümü �k� yolla gerçekleşmekted�r. Sağkalım 

eğr�s�nde a sab�t� eğ�m�n l�neer kısmını oluşturur ve tek vuruşta oluşan akut etk�den sorumlu olan hücreler�n ölümünü 

göster�r. b sab�t� kuadrat�k kısmını oluşturur ve b�rden fazla vuruşla oluşan sublethal hasarın b�r�k�m� �le ortaya çıkan geç 

etk�lerden sorumlu hücreler�n ölümünü göster�r. a/b oranı, hücre hasarına l�neer katkının (aD), kuadrat�k katkıya (bD2) eş�t 

olduğu dozu göster�rken aynı zamanda tümörün ve normal 

dokuların radyasyona verd�ğ� cevabı da bel�rlemekted�r. a/b 

oranı dokuların radyoduyarlılığını gösteren göstergelerden 

b�r�d�r. a/b oranı yüksek olan dokular radyasyona daha erken 

cevap ver�rken, a/b oranı düşük dokularda daha geç cevap 

ver�rler [20-22]. Şek�l 4’de L�neer-quadret�k modele göre 

sağkalım eğr�ler� göster�lm�şt�r [22].

3.5. Fraks�yonasyon 

Rt’n�n �lk uygulamaları yüksek dozlar şekl�nde olmuş 

ancak bu uygulamada yan etk�lerle baş etmek mümkün 

olmamıştır. Yan etk�ler� kontrol edeb�lmek �ç�n fraks�yonasyon fikr� ortaya atılarak 1920’lerde fraks�yonasyon deneyler� 

başlamıştır. Claud�us Regaud 1920’lerde keç� skrotumunu nekroze etmeden ster�l�ze etmen�n yolunu fraks�yonasyon deney� 

�le test etm�şt�r [2]. Regaud’un keç� deney� sonrası Henr� Coutard baş-boyun kanser�nde küçük fraks�yonasyonlar �le tedav� 

ed�ld�ğ�nde daha �y� pr�mer tümör kontrolü, daha �y� 5 yıllık hastalıksız sağkalım ve daha az normal doku kompl�kasyonu 

olduğunu b�ld�rm�şt�r [23]. Böylece tedav�ler fraks�yonlarla yan� bölünmüş dozlarla ver�lmeye başlanmıştır. Fraks�yonas-

yonun mantığı radyasyonunu 5R’s�ne dayanmaktadır. Bunlar:

Repa�r: Tam�r

Reassortment, red�str�but�on: Tekrar düzenleme, hücreler�n s�klusta �lerlemes�

Repopulasyon: Tekrar çoğalama, hücre bölünmeler�ne bağlı sağ kalan hücreler�n artışı

Reoxygenat�on: Tekrar oks�jenlenme, h�poks�k hücreler�n yen�den oks�jenlenme

Radyosens�t�v�te: hücreler�n radyasyona duyarlılığı

Rt’n�n �lk fraks�yonunda, tümör dokusunda olduğu g�b� normal dokular da zarar görmekted�r. İk�nc� doza kadar, 

terapöt�k yararı elde edeb�lmek �ç�n, normal dokunun �y�leşmes�, tümörün de radyasyona daha duyarlı hala gelmes� arzu 

ed�l�r. İk� fraks�yon arasında normal dokuda, doku tam�r� ve tekrar çoğalması, tümör dokusunda �se reoks�jenasyon ve tekrar 

düzenlenme gerçekleş�r. Yan�, b�r sonrak� ışınlamaya kadar normal doku kend�n� tam�r ederken (repa�r) hücre ölümüne 

homeostat�k b�r cevap olarak hücre sayısını da arttırır (repopulasyon). Tümör dokusu �se �k�nc� ışınlamaya kadar tekrar 

oks�jenlenmeye başlar k�, oks�jenl� ortamda radyasyonun etk�s� daha fazladır. Ayrıca tümör dokusunda ışınlama sırasında S 

fazında olan ve bu nedenle ölmekten kurtulan hücreler de �k�nc� ışınlamaya kadar daha duyarlı b�r faza geçer. Tümör dokusu, 

normal dokulardan farklı olarak tam�re ve tekrar çoğalmaya daha geç başlar. Bu nedenle �k�nc� ışınlamada, tümör tam olarak 

toparlanmamış olduğu �ç�n terapöt�k kazanç sağlanmış olur. Ancak �k� fraks�yon arası, herhang� b�r nedenle uzatıldığında 

uzama süres�ne bağlı olarak tümörde de repopulasyon gerçekleş�r ve d�rençl� tümör hücreler�n�n oluşmasına neden olur. 

Tedav� yararını azaltmamak amacıylaRT’ye mümkün olduğunca ara ver�lmemes� �ç�n çaba harcanır. Radyosens�t�v�te 

dokuların ve farklı tümörler�n radyasyona verd�ğ� cevabın farklı olduğunu �fade etmekted�r. Fraks�yon seç�m�nde 

radyosens�v�te öneml�d�r. Tedav�de kullanılan RT şemaları şu şek�lded�r (Şek�l 5) [1]:

1. Konvans�yonel fraks�yon (standart): günde b�r kez, haftada 5 gün, fraks�yon dozu 1.8-2 Gy, toplam 45-70 Gy.

2. H�perfraks�yone: günde 2-3 kez, haftada 5 gün, fraks�yon dozu 1.1-1.2-1.5 Gy, toplam doz %10 arttırılmıştır. 

3. Akselere fraks�yon: günde 2-3 kez, haftada 5’den fazla, fraks�yon dozu 1.1-1.2-1.5 Gy, toplam doz h�perfraks�yone �le 

aynı

4. H�pofraks�yone: günde b�r kez, haftada 5 veya daha az, fraks�yon dozu 3-4 Gy veya daha fazla, toplam doz daha düşük

5. H�br�d fraks�yonlar

� S�multaneous �ntegrated boost 

� Konkom�tant boost

DNA Hasarı

M�toz

M�tot�k Katastrofi

Klonojen�k Sağkalım

Erken Hücre Ölümü
(Apoptoz�s, yaşlılık, 

otofaj�, nekroz�s)

Geç Hücre Ölümü
(Apoptoz�s, yaşlılık, 

otofaj�, nekroz�s)
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1
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Şek�l 4. L�neer-quadret�k modele göre sağkalım eğr�s� [22].
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Mod�fiye akselere fraks�yon
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500 cGy/day

H�pofraks�yone
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 Şek�l 5. RT’de kullanılan fraks�yon şemaları [1].
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mevcuttur. Kontrol noktası akt�vasyonunda kusurlu hücreler erken m�toz �ç�ne g�rer ve m�tot�k katastrofiden ölürler. Şek�l 

3’de RT sonrasında meydana gelen hücre ölümü şemat�k olarak göster�lm�şt�r [15].

 

Şek�l 3. Radyasyona bağlı hücre ölümü [15].

3.4. Radyoduyarlılık

Dokuların radyasyona duyarlılığı farklıdır ve bu farklılık hücreler�n�n çoğalma özell�kler� (m�tot�k akt�v�tes�), farklılaşma 

dereces� (d�ferans�asyon), hücre s�klusu ve a/b oranına göre değ�şmekted�r. 

Hücren�n çoğalma ve kaynaklandığı dokuya benzerl�ğ�ne göre radyoduyarlılık, Bergon� ve Tr�bondeau yasası �le 

tar�flenmekted�r. Bu yasaya göre b�r dokunun radyasyon duyarlılığı m�tot�k akt�v�tes� �le doğru, farklılaşma dereces� �le ters 

orantılıdır. Yan� hızlı çoğalan dokular radyasyona oldukça duyarlı �ken yavaş çoğalan hücreler daha az duyarlıdır. Y�ne 

kaynaklandığı dokuya benzerl�k ne kadar az �se o kadar duyarlılık fazladır [16-18]. 

Hücreler�n �ç�nde bulunduğu faz, radyasyon duyarlılığı �ç�n öneml�d�r. M ve G2 fazı en duyarlı fazla olup en d�rençl� faz S 

fazıdır, G1 fazı da başlangıçta d�rençl� �ken sonlara doğru duyarlı hale gel�r. 

Absorblanan radyasyon dozu, �yon�zan radyasyon �le ışınlanan doku veya organların b�r�m kütles�ne aktarılan enerj�n�n 

b�r ölçüsüdür. İyon�zan radyasyonun doku veya organa verd�ğ� zararın m�ktarını �se hücre sağkalım eğr�ler� �le göstermek 
5mümkündür. x-ışınları �le 1 Gray’l�k (Gy) ışınlama, 10  �yon�zasyon, DNA’da yaklaşık olarak 1000’den fazla baz kırığı, 1000 

kadar tek z�nc�r kırığı, 20-40 arası ç�ft z�nc�r kırığı oluşturmaktadır [19]. Dokunun radyasyona verd�ğ� cevabı bel�rlemek �ç�n 

b�rkaç tane model gel�şt�r�lm�şt�r. Bu modellerden b�r� l�near quadrat�k modeld�r. L�near quadrat�k model, 1-3 Gy’l�k frak-

s�yon dozunda hücreler�n RT yanıtını �y� öngörmekted�r. Modelde sağkalım formülü P (sağkalım)= exp.(-aD-bD2) şekl�nde 

göster�lm�şt�r. L�neer-kuadrat�k modele göre radyasyon tarafından hücre ölümü �k� yolla gerçekleşmekted�r. Sağkalım 

eğr�s�nde a sab�t� eğ�m�n l�neer kısmını oluşturur ve tek vuruşta oluşan akut etk�den sorumlu olan hücreler�n ölümünü 

göster�r. b sab�t� kuadrat�k kısmını oluşturur ve b�rden fazla vuruşla oluşan sublethal hasarın b�r�k�m� �le ortaya çıkan geç 

etk�lerden sorumlu hücreler�n ölümünü göster�r. a/b oranı, hücre hasarına l�neer katkının (aD), kuadrat�k katkıya (bD2) eş�t 

olduğu dozu göster�rken aynı zamanda tümörün ve normal 

dokuların radyasyona verd�ğ� cevabı da bel�rlemekted�r. a/b 

oranı dokuların radyoduyarlılığını gösteren göstergelerden 

b�r�d�r. a/b oranı yüksek olan dokular radyasyona daha erken 

cevap ver�rken, a/b oranı düşük dokularda daha geç cevap 

ver�rler [20-22]. Şek�l 4’de L�neer-quadret�k modele göre 

sağkalım eğr�ler� göster�lm�şt�r [22].

3.5. Fraks�yonasyon 

Rt’n�n �lk uygulamaları yüksek dozlar şekl�nde olmuş 

ancak bu uygulamada yan etk�lerle baş etmek mümkün 

olmamıştır. Yan etk�ler� kontrol edeb�lmek �ç�n fraks�yonasyon fikr� ortaya atılarak 1920’lerde fraks�yonasyon deneyler� 

başlamıştır. Claud�us Regaud 1920’lerde keç� skrotumunu nekroze etmeden ster�l�ze etmen�n yolunu fraks�yonasyon deney� 

�le test etm�şt�r [2]. Regaud’un keç� deney� sonrası Henr� Coutard baş-boyun kanser�nde küçük fraks�yonasyonlar �le tedav� 

ed�ld�ğ�nde daha �y� pr�mer tümör kontrolü, daha �y� 5 yıllık hastalıksız sağkalım ve daha az normal doku kompl�kasyonu 

olduğunu b�ld�rm�şt�r [23]. Böylece tedav�ler fraks�yonlarla yan� bölünmüş dozlarla ver�lmeye başlanmıştır. Fraks�yonas-

yonun mantığı radyasyonunu 5R’s�ne dayanmaktadır. Bunlar:

Repa�r: Tam�r

Reassortment, red�str�but�on: Tekrar düzenleme, hücreler�n s�klusta �lerlemes�

Repopulasyon: Tekrar çoğalama, hücre bölünmeler�ne bağlı sağ kalan hücreler�n artışı

Reoxygenat�on: Tekrar oks�jenlenme, h�poks�k hücreler�n yen�den oks�jenlenme

Radyosens�t�v�te: hücreler�n radyasyona duyarlılığı

Rt’n�n �lk fraks�yonunda, tümör dokusunda olduğu g�b� normal dokular da zarar görmekted�r. İk�nc� doza kadar, 

terapöt�k yararı elde edeb�lmek �ç�n, normal dokunun �y�leşmes�, tümörün de radyasyona daha duyarlı hala gelmes� arzu 

ed�l�r. İk� fraks�yon arasında normal dokuda, doku tam�r� ve tekrar çoğalması, tümör dokusunda �se reoks�jenasyon ve tekrar 

düzenlenme gerçekleş�r. Yan�, b�r sonrak� ışınlamaya kadar normal doku kend�n� tam�r ederken (repa�r) hücre ölümüne 

homeostat�k b�r cevap olarak hücre sayısını da arttırır (repopulasyon). Tümör dokusu �se �k�nc� ışınlamaya kadar tekrar 

oks�jenlenmeye başlar k�, oks�jenl� ortamda radyasyonun etk�s� daha fazladır. Ayrıca tümör dokusunda ışınlama sırasında S 

fazında olan ve bu nedenle ölmekten kurtulan hücreler de �k�nc� ışınlamaya kadar daha duyarlı b�r faza geçer. Tümör dokusu, 

normal dokulardan farklı olarak tam�re ve tekrar çoğalmaya daha geç başlar. Bu nedenle �k�nc� ışınlamada, tümör tam olarak 

toparlanmamış olduğu �ç�n terapöt�k kazanç sağlanmış olur. Ancak �k� fraks�yon arası, herhang� b�r nedenle uzatıldığında 

uzama süres�ne bağlı olarak tümörde de repopulasyon gerçekleş�r ve d�rençl� tümör hücreler�n�n oluşmasına neden olur. 

Tedav� yararını azaltmamak amacıylaRT’ye mümkün olduğunca ara ver�lmemes� �ç�n çaba harcanır. Radyosens�t�v�te 

dokuların ve farklı tümörler�n radyasyona verd�ğ� cevabın farklı olduğunu �fade etmekted�r. Fraks�yon seç�m�nde 

radyosens�v�te öneml�d�r. Tedav�de kullanılan RT şemaları şu şek�lded�r (Şek�l 5) [1]:

1. Konvans�yonel fraks�yon (standart): günde b�r kez, haftada 5 gün, fraks�yon dozu 1.8-2 Gy, toplam 45-70 Gy.

2. H�perfraks�yone: günde 2-3 kez, haftada 5 gün, fraks�yon dozu 1.1-1.2-1.5 Gy, toplam doz %10 arttırılmıştır. 

3. Akselere fraks�yon: günde 2-3 kez, haftada 5’den fazla, fraks�yon dozu 1.1-1.2-1.5 Gy, toplam doz h�perfraks�yone �le 

aynı

4. H�pofraks�yone: günde b�r kez, haftada 5 veya daha az, fraks�yon dozu 3-4 Gy veya daha fazla, toplam doz daha düşük

5. H�br�d fraks�yonlar

� S�multaneous �ntegrated boost 

� Konkom�tant boost

DNA Hasarı

M�toz

M�tot�k Katastrofi

Klonojen�k Sağkalım

Erken Hücre Ölümü
(Apoptoz�s, yaşlılık, 

otofaj�, nekroz�s)

Geç Hücre Ölümü
(Apoptoz�s, yaşlılık, 

otofaj�, nekroz�s)

10

1

0.1

0.01

0.001

4 8 12 16

H�gh LET

0

aD
2bD

a/b

Rad�at�on Dose (Gy)

Şek�l 4. L�neer-quadret�k modele göre sağkalım eğr�s� [22].

200 cGy/day

Konvans�yonel Fraks�yon

115 cGy x 2/day

H�perfraks�yone

115 cGy x 2/day

Akseler H�perfraks�yone (orta doz)

Boost

Mod�fiye akselere fraks�yon

> 250 cGy/day

Spl�t course

500 cGy/day

H�pofraks�yone

Rest

 Şek�l 5. RT’de kullanılan fraks�yon şemaları [1].
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3.6. Radyasyon doz b�r�mler�

Doz b�r�mler� Tablo 1’de göster�lm�şt�r.

    Esk�/yen� b�r�m
Ölçü (m�ktar) Yen� b�r�m (sembol) SI b�r�m� Esk� b�r�m (sembol) B�rb�rler� �le �lg�s�

Exposure (ışınlama dozu: kaynağın ş�ddet�) - C/kg Röntgen (R) 1R=2.58x10-4 C/kg

Absorbe doz (soğrulan doz) Gray (Gy) J/kg Rad (rad) 1rad=0.01 Gy

Eşdeğer doz  S�evert (Sv) J/kg Rem (rem) 1 rem=0.01 Sv

Radyoakt�v�te (kaynağın gücü)  Becquerel (Bq) sn-1 Cur�e (C�) 1 C�=3.7x1010

4. Radyoterap� Uygulamaları

RT temel olarak �k� şek�lde uygulanmaktadır. Bunlar eksternal RT (vücudun dışından) ve brak�terap� (doku �ç�ne veya 

tümör �çer�s�ne). Bu �k� tedav� tek başlarına ya da ardışık olarak uygulanab�l�r. Eksternal RT’n�n kullanımı daha yaygındır.

4.1. Eksternal RT: İyon�ze radyasyonun, hastanın vücudunun dışından bell� b�r mesafeden (genell�kle 80-100 cm) 

uygulanmasıdır. Eksternal RT’de, radyoakt�f b�r kaynağın kullanıldığı Kobalt 60 c�hazı ya da elektr�k enerj�s�yle üret�len 

yüksek enerj�l� ‘x’ ışınları ve elektron part�küller� kullanan L�neer Hızlandırıcı c�hazları (L�nac) kullanılmaktadır. RT’de en sık 

kullanılan c�haz L�nac c�hazlarıdır. Eksternal RT’de hastalar RT c�hazının masasına yattıktan sonra, c�haz hasta etrafında 

bel�rl� açılardan durarak veya dönerek, hasta �le herhang� b�r temas oluşturmadan tedav� yapmaktadır. Eksternal RT farklı 

şek�llerde uygulanmaktadır. Bunlar: 

4.2. 2 Boyutlu RT (2D-RT): İlk kullanılan RT planlama s�stem� olup özell�kle 1950’lerde gel�şt�r�len kobalt c�hazların-

dak� planlama s�stem�d�r. Burada hastanın RT planlaması konvans�yonel s�mülatör (d�rekt grafi çeker) �le çek�len d�rekt 

grafin�n üzer�nde yapılmaktadır. Hastanın konturu bu grafi üzer�nde elle g�r�l�r, ayrıca doz dağılımları ve RT planının değer-

lend�r�lmes� bu düzlemde yapılır (tek kes�t üzer�nde). Bas�t hesaplama algor�tması kullanılan bu planlama tekn�ğ�nde volüm 

kavramı bulunmaz ve doz homojen�te düzeltmes� yapılmaz. Bu nedenle de normal dokuların aldığı radyasyon dozu tam 

olarak hesaplanamaz. Tedav� alanı �ç�ndek� tüm kr�t�k organlar tedav� dozunun tamamını alır. Bu nedenle normal dokuların 

korunması yeter�nce sağlanamaz. Genell�kle AP/PA (anter�oposter�r/poster�oanter�or) g�b� karşılıklı paralel alanlar kullanılır. 

Normal dokuların korunması kurşun bloklar �le sağlanmaktadır. Şek�l 6’de 2D-RT s�mülasyonu göster�lm�şt�r [24].

3 Boyutlu Konformal RT (3D-CRT): Tedav� bölges�nde, hedef (tümör) 

ve korunacak organlar hastanın tomografi film�n�n her kes�t�n�n üzer�nde 

�şaretlenerek üç boyutlu olarak tanımlanmaktadır. Işın geometr�s� üç boyutlu 

hedef volüme göre tesp�t ed�lmekted�r. RT planlamasında non-koplanar 

(karşılıklı olmayan) açılı ışınlar kullanılmaktadır. Transvers, sag�tal ve koronal 

planlarda, doz dağılımı görülmekte ve doz hesabı, bu üç boyutta yapılmak-

tadır. Doz hesap algor�tması, ışın d�verjansını ve homojen�te düzeltmes�n� 3 

boyutlu (sag�ttal transvers koronal) olarak hesaba katmaktadır. Tedav� planı 

üç boyutta anal�z ed�l�r ve değerlend�r�l�r. Şek�l 7’de b�r hastanın 3D-CRT 

planı görülmekted�r. Doz-volüm h�stogramları (DVH) �le tümör kontrol 

�ht�mal� ve normal doku kompl�kasyon �ht�mal� hesaplanır. 2D-RT’den farklı 

olarak normal dokuların korunması MLC (mult�leaf col�mator) �le sağlanır. 

MLC, RT c�hazlarının kafasında bulunan, b�rb�r�nden bağımsız hareket 

edeb�len 1-0.5 cm çapında olan metal yaprakçıklardır. Düzens�z şek�llere 

sah�p RT alanının şekl�n� alarak normal dokuların 

korunmasını sağlamaktadırlar [25]. Şek�l 8’de MLC 

göster�lm�şt�r [25].

 

b. Yoğunluk Ayarlı Radyoterap� (YART) 

veya IMRT (Intens�ty Modulated Rad�otherapy): 

IMRT 2000 yıllarda gel�şt�r�len sofist�ke b�r RT 

planlama yöntem�d�r. Şek�l 9’da RT’n�n tar�hsel 

gel�ş�m� göster�lm�şt�r [26]. IMRT’de tümör dokusu 

ve normal dokulara göre ışın demet� ayarlanır. Yan� 

ışınlama ayarlanab�l�r ‘ışın demetç�kler�’ �le yapılır. 

IMRT’de 5-9 adet karşılıklı olmayan alanlar seç�l�r. 

Nötron saçılmasını azaltmak �ç�n 6 MV’dan daha 

yüksek enerj�ler terc�h ed�lmez. Daha fazla saha 

kullanılması ve daha fazla mon�tör ün�te neden� �le 

düşük doz alan normal doku volümü artmaktadır. 

Vücuttak� düşük doz alan volumler attığı �ç�n �k�nc�l 

mal�gn�te r�sk�n�n de artacağı düşünülmekted�r 

[27-29]. 3D-CRT’ye göre normal dokuyu daha �y� 

korumaktadır (özell�kle parot�s, medulla sp�nal�s, 

�nce barsak vb.). Planlaması oldukça karışık 

olduğu �ç�n hastanın RT planı, b�lg�sayar software’� 

tarafından yapılır. Şek�l 10’da b�r IMRT planı 

göster�lm�şt�r. 

c. Stereotakt�k RT: Radyoloj�k olarak 

saptanmış küçük hac�ml� b�r tümöre, stereotakt�k 

olarak odaklanmış çok sayıda ışınlarla, öldürücü 

dozda yüksek dozun b�r defada veya b�rkaç 

seansta ver�lmes�d�r. Normal dokulara daha az zarar vermek �ç�n 

çok sayıda ışınlar eş merkezde b�rleşt�r�l�r ve tümörün olduğu 

merkezde küresel yoğun b�r doz alanı oluşturulur. Yüksek dozda 

radyasyon b�r seferde ver�lerek, mal�gn hücreler�n nekroz veya 

apop�toz yoluyla destrükte ed�lmes� amaçlanır. Stereotakt�k RT, Dr. 

Leksell’�n, 1951 yılında gamakn�fe gel�şt�rmes� �le ortaya atılmıştır 

ve bu uygulama o dönemde sadece bey�ndek� tümörler �ç�n 

yapılmıştır [3]. Eğer yüksek radyasyon dozu tek b�r seansta 

ver�l�yorsa rad�osurgery (SRS), doz konvans�yonel uygulamaya 

göre y�ne yüksek dozda ancak bölünerek ver�l�yorsa stereotact�c 

body RT (SBRT) olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde SRS/SBRT bey�n dışındak� tümörlerde de uygulanmaktadır. 

Radyasyonun yüksek dozda uygulanması �le DNA hasarı (daha fazla ç�ft z�nc�r hasarı), tam�r mekan�zmalarının yeters�z 

kalması, vasküler/stromal hasar (endotel hücre apop�tozu, m�krovasküler d�sfonks�yon, T hücre �ndüks�yonu) ve �mmün 

s�stem akt�vasyonu (T hücreler�n sayıca artışının b�r sonucu) meydana gelerek tümör hücreler�n�n ölümüne yol açmaktadır. 

Tablo 1. Doz b�r�mler�

Şek�l 6. 2D-RT [24]. 

Şek�l 7. 3 boyutlu konformal RT planlaması

Şek�l 8. A. Mult�leaf kol�matör B. Tümörün şekl�n� almış MLC C. MLC’n�n 
şemat�k görünümü [25].

Dose Sculpt�ng
2D Plan�ng 3D Conformal IMRT

Şek�l 9. RT’n�n tar�hsel gel�ş�m� [26].

Şek�l 10. IMRT planlaması.
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3.6. Radyasyon doz b�r�mler�

Doz b�r�mler� Tablo 1’de göster�lm�şt�r.

    Esk�/yen� b�r�m
Ölçü (m�ktar) Yen� b�r�m (sembol) SI b�r�m� Esk� b�r�m (sembol) B�rb�rler� �le �lg�s�

Exposure (ışınlama dozu: kaynağın ş�ddet�) - C/kg Röntgen (R) 1R=2.58x10-4 C/kg

Absorbe doz (soğrulan doz) Gray (Gy) J/kg Rad (rad) 1rad=0.01 Gy

Eşdeğer doz  S�evert (Sv) J/kg Rem (rem) 1 rem=0.01 Sv

Radyoakt�v�te (kaynağın gücü)  Becquerel (Bq) sn-1 Cur�e (C�) 1 C�=3.7x1010

4. Radyoterap� Uygulamaları

RT temel olarak �k� şek�lde uygulanmaktadır. Bunlar eksternal RT (vücudun dışından) ve brak�terap� (doku �ç�ne veya 

tümör �çer�s�ne). Bu �k� tedav� tek başlarına ya da ardışık olarak uygulanab�l�r. Eksternal RT’n�n kullanımı daha yaygındır.

4.1. Eksternal RT: İyon�ze radyasyonun, hastanın vücudunun dışından bell� b�r mesafeden (genell�kle 80-100 cm) 

uygulanmasıdır. Eksternal RT’de, radyoakt�f b�r kaynağın kullanıldığı Kobalt 60 c�hazı ya da elektr�k enerj�s�yle üret�len 

yüksek enerj�l� ‘x’ ışınları ve elektron part�küller� kullanan L�neer Hızlandırıcı c�hazları (L�nac) kullanılmaktadır. RT’de en sık 

kullanılan c�haz L�nac c�hazlarıdır. Eksternal RT’de hastalar RT c�hazının masasına yattıktan sonra, c�haz hasta etrafında 

bel�rl� açılardan durarak veya dönerek, hasta �le herhang� b�r temas oluşturmadan tedav� yapmaktadır. Eksternal RT farklı 

şek�llerde uygulanmaktadır. Bunlar: 

4.2. 2 Boyutlu RT (2D-RT): İlk kullanılan RT planlama s�stem� olup özell�kle 1950’lerde gel�şt�r�len kobalt c�hazların-

dak� planlama s�stem�d�r. Burada hastanın RT planlaması konvans�yonel s�mülatör (d�rekt grafi çeker) �le çek�len d�rekt 

grafin�n üzer�nde yapılmaktadır. Hastanın konturu bu grafi üzer�nde elle g�r�l�r, ayrıca doz dağılımları ve RT planının değer-

lend�r�lmes� bu düzlemde yapılır (tek kes�t üzer�nde). Bas�t hesaplama algor�tması kullanılan bu planlama tekn�ğ�nde volüm 

kavramı bulunmaz ve doz homojen�te düzeltmes� yapılmaz. Bu nedenle de normal dokuların aldığı radyasyon dozu tam 

olarak hesaplanamaz. Tedav� alanı �ç�ndek� tüm kr�t�k organlar tedav� dozunun tamamını alır. Bu nedenle normal dokuların 

korunması yeter�nce sağlanamaz. Genell�kle AP/PA (anter�oposter�r/poster�oanter�or) g�b� karşılıklı paralel alanlar kullanılır. 

Normal dokuların korunması kurşun bloklar �le sağlanmaktadır. Şek�l 6’de 2D-RT s�mülasyonu göster�lm�şt�r [24].

3 Boyutlu Konformal RT (3D-CRT): Tedav� bölges�nde, hedef (tümör) 

ve korunacak organlar hastanın tomografi film�n�n her kes�t�n�n üzer�nde 

�şaretlenerek üç boyutlu olarak tanımlanmaktadır. Işın geometr�s� üç boyutlu 

hedef volüme göre tesp�t ed�lmekted�r. RT planlamasında non-koplanar 

(karşılıklı olmayan) açılı ışınlar kullanılmaktadır. Transvers, sag�tal ve koronal 

planlarda, doz dağılımı görülmekte ve doz hesabı, bu üç boyutta yapılmak-

tadır. Doz hesap algor�tması, ışın d�verjansını ve homojen�te düzeltmes�n� 3 

boyutlu (sag�ttal transvers koronal) olarak hesaba katmaktadır. Tedav� planı 

üç boyutta anal�z ed�l�r ve değerlend�r�l�r. Şek�l 7’de b�r hastanın 3D-CRT 

planı görülmekted�r. Doz-volüm h�stogramları (DVH) �le tümör kontrol 

�ht�mal� ve normal doku kompl�kasyon �ht�mal� hesaplanır. 2D-RT’den farklı 

olarak normal dokuların korunması MLC (mult�leaf col�mator) �le sağlanır. 

MLC, RT c�hazlarının kafasında bulunan, b�rb�r�nden bağımsız hareket 

edeb�len 1-0.5 cm çapında olan metal yaprakçıklardır. Düzens�z şek�llere 

sah�p RT alanının şekl�n� alarak normal dokuların 

korunmasını sağlamaktadırlar [25]. Şek�l 8’de MLC 

göster�lm�şt�r [25].

 

b. Yoğunluk Ayarlı Radyoterap� (YART) 

veya IMRT (Intens�ty Modulated Rad�otherapy): 

IMRT 2000 yıllarda gel�şt�r�len sofist�ke b�r RT 

planlama yöntem�d�r. Şek�l 9’da RT’n�n tar�hsel 

gel�ş�m� göster�lm�şt�r [26]. IMRT’de tümör dokusu 

ve normal dokulara göre ışın demet� ayarlanır. Yan� 

ışınlama ayarlanab�l�r ‘ışın demetç�kler�’ �le yapılır. 

IMRT’de 5-9 adet karşılıklı olmayan alanlar seç�l�r. 

Nötron saçılmasını azaltmak �ç�n 6 MV’dan daha 

yüksek enerj�ler terc�h ed�lmez. Daha fazla saha 

kullanılması ve daha fazla mon�tör ün�te neden� �le 

düşük doz alan normal doku volümü artmaktadır. 

Vücuttak� düşük doz alan volumler attığı �ç�n �k�nc�l 

mal�gn�te r�sk�n�n de artacağı düşünülmekted�r 

[27-29]. 3D-CRT’ye göre normal dokuyu daha �y� 

korumaktadır (özell�kle parot�s, medulla sp�nal�s, 

�nce barsak vb.). Planlaması oldukça karışık 

olduğu �ç�n hastanın RT planı, b�lg�sayar software’� 

tarafından yapılır. Şek�l 10’da b�r IMRT planı 

göster�lm�şt�r. 

c. Stereotakt�k RT: Radyoloj�k olarak 

saptanmış küçük hac�ml� b�r tümöre, stereotakt�k 

olarak odaklanmış çok sayıda ışınlarla, öldürücü 

dozda yüksek dozun b�r defada veya b�rkaç 

seansta ver�lmes�d�r. Normal dokulara daha az zarar vermek �ç�n 

çok sayıda ışınlar eş merkezde b�rleşt�r�l�r ve tümörün olduğu 

merkezde küresel yoğun b�r doz alanı oluşturulur. Yüksek dozda 

radyasyon b�r seferde ver�lerek, mal�gn hücreler�n nekroz veya 

apop�toz yoluyla destrükte ed�lmes� amaçlanır. Stereotakt�k RT, Dr. 

Leksell’�n, 1951 yılında gamakn�fe gel�şt�rmes� �le ortaya atılmıştır 

ve bu uygulama o dönemde sadece bey�ndek� tümörler �ç�n 

yapılmıştır [3]. Eğer yüksek radyasyon dozu tek b�r seansta 

ver�l�yorsa rad�osurgery (SRS), doz konvans�yonel uygulamaya 
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Tablo 1. Doz b�r�mler�

Şek�l 6. 2D-RT [24]. 

Şek�l 7. 3 boyutlu konformal RT planlaması

Şek�l 8. A. Mult�leaf kol�matör B. Tümörün şekl�n� almış MLC C. MLC’n�n 
şemat�k görünümü [25].

Dose Sculpt�ng
2D Plan�ng 3D Conformal IMRT

Şek�l 9. RT’n�n tar�hsel gel�ş�m� [26].

Şek�l 10. IMRT planlaması.
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Ancak yüksek dozlarda normal dokuların toleransı az olduğu �ç�n 3-4 cm geçmeyen küçük tümörlerde uygulanmaktadır. 

Şek�l 11’de stereotakt�k RT planlaması göster�lm�şt�r [30].

 d. Arc tekn�ğ�: Radyasyon dozunun tek b�r 360 portal rotasyonunda doğru ve ver�ml� b�r şek�lde �let�lmes�n� sağlayan 

yen� b�r IMRT opt�m�zasyonu şekl�d�r. Arc tekn�ğ� Volumetr�c modulated arc therapy (VMAT) ve Tomotherapy g�b� c�hazlarla 

uygulanmaktadır. Gantry (RT c�hazının ışın çıkan kafası) hasta etrafında dönerken, MLC ve hasta masası da bell� b�r hızla 

hareket ederek hasta ışınlaması yapılır. Bu ışınlamada, rotasyon hızı ve doz hızı değ�şkend�r. Şek�l 12’de prostat kanser�nde 

üç tekn�ğ�n (3D-CRT, IMRT ve arc tekn�ğ�) planlaması göster�lm�şt�r [31].

e. Görüntü kılavuzluğunda RT (IGRT: Image-gu�ded rad�otherapy): Bu uygulamanın amacı, hastanın planlamasına 

uygun olarak hedefe en doğru şek�lde RT’n�n ver�lmes�n� sağlamaktır. Hastanın RT’s� planlanırken organ hareket�, tümör ve 

normal dokulardak� değ�ş�kl�kler b�l�nmed�ğ� �ç�n tedav� sırasında bel�rs�zl�k oluşur. Bu durumda, hedef volümün en doğru 

şek�lde tedav� alma olasılığını azaltır (s�stem�k hata). Ayrıca RT tekn�kerler�n�n �şaretlemede yapmış oldukları ufak 

kaydırmalar tedav� sırasında başka b�r bel�rs�zl�ğe yol açar (random hata). IGRT’de, her RT fraks�yonunun başlangıcında 

hastaların görüntüler� elde ed�l�r ve planlamadak� görüntüler� �le karşılaştırılır. Günlük görüntüleme tekn�kler�n�n 

kullanılması �le tedav� sırasında tümörün gerçek boyutunun, yerleş�m�n�n ve koord�natlarının doğru olarak bel�rlenmes�ne 

olanak sağlamaktadır. Böylece, tümörde ve normal dokudak� değ�ş�kl�kler tak�p ed�leb�l�r, tüm bel�rs�zl�kler en aza 

�nd�r�lerek hastanın tedav�s�n�n doğruluğu arttırılmış olur.

f. İntra-operat�f RT: Cerrah� sırasında, r�skl� organları uzaklaştırılarak der�n yerleş�ml� tümörlerde (abdom�no-

pelv�k), çıkarılamayan tümöre veya tümör yatağına, eksternal RT’ye ek olarak uygulanan radyoterap� tekn�ğ�d�r. 

Amel�yathane hal�ne get�r�lm�ş radyoterap� odasında yapılır. Şek�l 13’de �ntraoperat�f RT yapılan hastanın görüntüsü 

ver�lm�şt�r [32]. Yalnızca cerrah� �le yeterl� lokal kontrol sağlanamayacak ve lokal kontrolün sağlanab�lmes� �ç�n gereken RT 

dozlarının doku toleransından yüksek olması hal�nde kullanılab�l�r. Uygulamanın en büyük avantajı ışınlanacak dokunun 

gözle görünür olması ve �şlem sırasında normal dokuların tedav� sahasından uzaklaştırılmasıdır. L�nac’larla 4-9 cm’de 

konüsler� kullanılarak uygun enerj�dek� elektronlar ve radyoakt�f kaynaklarla 10-20 Gy uygulanab�l�r.

g. Parçacık RT’s�: Parçacık tedav�s� eksternal radyoterap�n�n özel b�r formudur. Proton veya nötron tedav�s� şekl�nde 

uygulanab�l�r. En sık kullanılan parçacık tedav�s� proton tedav�s�d�r. Proton tedav�s�n en büyük avantajı, tümörlü dokunun 

etrafındak� sağlıklı dokularda radyasyon dozunun hızla düşeb�lmes�, böylece bu dokuların �y� b�r şek�lde korunmasıdır. 

Proton tedav�s�nde enerj�n�n büyük bölümü sadece tümörlü dokuya transfer ed�l�r. Konvans�yonel foton ışın demet� en 

yüksek dozda radyasyonu tümörün ön kısmında transfer eder ve ardından radyasyon tümörün �ç�ne ve tümörün arkasında 

bulunan sağlıklı dokulara nüfuz eder. Buna karşın proton ışınları m�n�mal dozda radyasyonu tümörün ön kısmında transfer 

ederek, tümörlü bölgede maks�mum dozda radyasyon olması sağlanır ve tümörün arkasındak� bölgede radyasyon dozu 

hızla düşer. Böylel�kle hedefin arkasındak� sağlıklı dokular korunmuş olur. Proton tedav�s� başta çocukluk çağı tümörler� 

olmak üzere, bey�n tümörler�, göz tümörler�, baş-boyun tümörler�, akc�ğer kanser� g�b� pek çok kanserde kullanılmaktadır. 

Ülkem�zde henüz proton tedav�s� uygulayan b�r merkez bulunmamaktadır.  

4.2. Brak�terap�: Kapalı radyoakt�f kaynakların vücut 

yüzey�ne, vücut boşluklarına ve doku �ç�ne yerleşt�r�lmes� 

yoluyla mal�gn tümörler�n ve mal�gn olmayan lezyonların 

tedav�s�nde kullanılan b�r kısa mesafe radyasyon tedav�-

s�d�r. Şek�l 14’de brak�terap� şemat�k olarak göster�lm�şt�r. 

Radyoakt�f kaynakların etrafındak� hızlı doz düşme özel-

l�ğ�nden yararlanılan b�r metodudur. Apl�kasyonun mer-

kez�, per�fer�nden daha yüksek doz alır ve teor�k olarak 

tümörün anoks�k ve radyod�rençl� komponent�ne yüksek 

doz ver�lm�ş olur. Böylece anoks�k ve radyorez�stans hüc-

reler�n öldürülmes� kolaylaşır. Tedav� hacm� �ç�nde yüksek 

doz, tedav� alanı dışında düşük doz oluşmasıyla daha �y� 

hastalık kontrolü ve daha az kompl�kasyon olasılığı sağ-

lanır. Ancak, doz dağılımının ün�form olmamasından dolayı 

bazı tümör hücreler�n�n geometr�k olarak ıskalanma şansı 

vardır.

Brak�terap�de �k� çeş�t kaynak kullanılmaktadır. 

Bunlardan b�r�nc�s� geç�c� kaynaklar: Doz kısa zamanda 

ver�l�r ve tanımlanan doza ulaşıldığında kaynak çıkarılır. 

Orta ve uzun ömürlü kaynaklardır. Der�ne nüfus eden 

yüksek enerj�l� radyasyonlar olmalıdır. Co-60, Cs-137, Ir-

192 kullanılan radyoakt�fler buna örnekt�r. J�nekoloj�k 

tümörlerde, baş boyun tümörler�nde, meme, yumuşak 

doku tümörler�nde kullanılır. D�ğer kaynak �se kalıcı 

kaynaklardır: Kaynaklar �mplante ed�ld�ğ� yerde bırakılır. 

Kısa yarılanma ömrüne sah�p, yüksek spes�fik akt�v�tel� ve düşük enerj�l� olmalıdır. Düşük enerj�l� gama radyasyonu veren I-

125 ve Pd-103 seed’ler� örnek teşk�l eder. Prostat kanserler�n brak�terap�s�nde kullanılırlar.

Brak�terap� uygulama yer�ne göre b�rkaç çeş�d� bulunmaktadır. Bunlar:

a. İnterst�syel (endokur�terap�): Radyoakt�f kaynakların tümör �ç�ne kalıcı veya geç�c� olarak (�mplante ed�lmes�) 

yerleşt�r�lmes�yle yapılır. Radyoakt�f kaynak organın parank�m�ne yerleşt�r�l�r (meme, prostat, baş-boyun kanser�nde). Şek�l 

15’de meme hastasında yapılan �ntert�syel brak�terap� göster�lm�şt�r [33].

Şek�l 11. Sterotakt�k RT (30) A. Akc�ğer kanser�nde SBRT planı B. Bey�n tümöründe SRS planı. 

Şek�l 13. Prostat Kanser�nde Üç Tekn�ğ�n Karşılaştırılması [31]. A) 3 boyutlu Conformal radyoterap�, B) Arc tekn�ğ�, C) Yoğunluk ayarlı 
radyoterap�

Şek�l 14. Brak�terap�

Şek�l 13. İntra-operat�f RT [32]. 
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Şek�l 11’de stereotakt�k RT planlaması göster�lm�şt�r [30].
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b. İntrakav�ter brak�terap�: Radyoakt�f kaynakların vücut boşluklarına yerleşt�r�lmes�yle yapılan tedav� şekl�d�r. Or-

ganın kav�tes� veya lumen�ne yerleşt�r�l�r (endometr�um, serv�ks kanser�nde). Şek�l 16’da vag�nal olarak yapılan �ntrakav�ter 

brak�terap�ye örnek ver�lm�şt�r [34].

 

c. İntralum�nal (Ples�o) brak�terap�: Radyoakt�f kaynakların bronkus, özofagus veya safra kanalının lümen�ne 

yerleşt�r�lmes�yle yapılan tedav�d�r. 192Ir (�r�dyum) g�b� kaynaklar kullanılab�l�r. Şek�l 17’de treakaya yerleşt�r�lm�ş �ntralu-

m�nal bark�terap� göster�lm�şt�r [35,36].

  

e. İntravasküler brak�terap�: Tek kaynak küçük veya gen�ş b�r arter�n �ç�ne yerleşt�r�l�r (koroner ve per�fer�k arterlerde 

anj�oplast� sonrası neo�nt�mal h�perplaz�den korumak �ç�n). 90Sr/90Y (strons�yum/yttr�um) g�b� kaynaklar kullanılmaktadır. 

Şek�l 18’de �ntravasküler brak�terap�ye örnek ver�lm�şt�r [37].

f. Mould veya plak brak�terap�s�: Radyoakt�f kaynakların mold veya plak şekl�nde tümörün yüzey�ne yerleşt�r�lmes�yle 

yapılan tedav�d�r. Şek�l 19’da kulak arkasında c�lt skuamöz hücrel� kars�nomu olan b�r hastanın mould/plak brak�terap�s� ve 

doz dağılımın göster�lm�şt�r [38].

  

5. Eksternal Radyoterap� Planlaması

Eksternal RT planlaması 5 basamaktan oluşmaktadır. 

5.1. Hasta poz�syonu ve �mmob�l�zasyonu: Hastanın en rahat edeceğ� ancak planlama �ç�n en uygun olan hasta 

poz�syonu bel�rlen�r. Hasta poz�syonunu uzun süre devam ett�ren baş ve boyun maskes�, hastaya özel yatak, w�ngboard g�b� 

fiksasyon araçları �le hasta �mmob�l�zasyonu sağlanır (Şek�l 20).

5.2. Hasta tomografi görüntüler�n�n elde ed�lmes�: CT (computed tomography) s�mülatör c�hazları �le hastanın 

görüntüler�n�n alınması ve planlama s�stem�ne aktarılması bu basamakta sağlanmaktadır. CT s�mülatör c�hazları RT 

planlaması �ç�n görüntü sağlayan c�hazlardır. Normal tomografi c�hazından farkı, düz b�r masa ve laser s�stem�ne sah�p 

olması ayrıca gantry açıklığının normal tomografiden daha gen�ş olmasıdır. Lazerlerle refarans noktaları bel�rlen�r. Bu 

referans noktaları hastanın tedav�ye alınması sırasında hedef volümün koord�natlarını bel�rlemede kullanılır. Şek�l 21’de CT 

s�mülatör c�hazı göster�lm�şt�r [39]. 

Şek�l 15. İntert�syel brak�terap� A. Memeye yerleşt�r�lm�ş radyoakt�f kaynaklar B. Doz dağılımı C. Meme brak�terap�s�n�n şemat�k 
görünümü [33].

Şek�l 16. İntrakav�ter brak�terap�. A. Vag�nal brak�terap�, B. Doz dağılımı [34].

Şek�l 17. İntralum�nal brak�terap� A. Trakeaya yerleşt�r�lm�ş radyoakt�f kaynak B. Doz dağılımı [35,36].

Şek�l 18. İntravasküler brak�terap� A. Koroner artere yerleştr�lm�ş radyoakt�k kaynak B. Damarların �ntravasküler brak�terap�den 
6 ay sonra C. 15 ay sonra D. İntravasküler brak�terap�n�n şemat�k görünümü [37].

Şek�l 19. Mould veya plak brak�terap�s� A. Kulak arkasında skuamöz hücrel� kars�nom B. Kulağa yerleşt�r�lm�ş radyoakt�f plak 
C. Aynı hastanın doz dağılımı D. Mould ve plaklar [38].

Şek�l 20. Hasta poz�syonu ve �mmob�l�zasyonu A. Meme board’u B. Baş boyun termoplast�k maskes� C. Hastaya özel yatak 
D. Pelv�k bölge termoplast�k maskes�
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b. İntrakav�ter brak�terap�: Radyoakt�f kaynakların vücut boşluklarına yerleşt�r�lmes�yle yapılan tedav� şekl�d�r. Or-

ganın kav�tes� veya lumen�ne yerleşt�r�l�r (endometr�um, serv�ks kanser�nde). Şek�l 16’da vag�nal olarak yapılan �ntrakav�ter 

brak�terap�ye örnek ver�lm�şt�r [34].

 

c. İntralum�nal (Ples�o) brak�terap�: Radyoakt�f kaynakların bronkus, özofagus veya safra kanalının lümen�ne 

yerleşt�r�lmes�yle yapılan tedav�d�r. 192Ir (�r�dyum) g�b� kaynaklar kullanılab�l�r. Şek�l 17’de treakaya yerleşt�r�lm�ş �ntralu-

m�nal bark�terap� göster�lm�şt�r [35,36].

  

e. İntravasküler brak�terap�: Tek kaynak küçük veya gen�ş b�r arter�n �ç�ne yerleşt�r�l�r (koroner ve per�fer�k arterlerde 

anj�oplast� sonrası neo�nt�mal h�perplaz�den korumak �ç�n). 90Sr/90Y (strons�yum/yttr�um) g�b� kaynaklar kullanılmaktadır. 

Şek�l 18’de �ntravasküler brak�terap�ye örnek ver�lm�şt�r [37].

f. Mould veya plak brak�terap�s�: Radyoakt�f kaynakların mold veya plak şekl�nde tümörün yüzey�ne yerleşt�r�lmes�yle 

yapılan tedav�d�r. Şek�l 19’da kulak arkasında c�lt skuamöz hücrel� kars�nomu olan b�r hastanın mould/plak brak�terap�s� ve 

doz dağılımın göster�lm�şt�r [38].

  

5. Eksternal Radyoterap� Planlaması

Eksternal RT planlaması 5 basamaktan oluşmaktadır. 

5.1. Hasta poz�syonu ve �mmob�l�zasyonu: Hastanın en rahat edeceğ� ancak planlama �ç�n en uygun olan hasta 

poz�syonu bel�rlen�r. Hasta poz�syonunu uzun süre devam ett�ren baş ve boyun maskes�, hastaya özel yatak, w�ngboard g�b� 

fiksasyon araçları �le hasta �mmob�l�zasyonu sağlanır (Şek�l 20).

5.2. Hasta tomografi görüntüler�n�n elde ed�lmes�: CT (computed tomography) s�mülatör c�hazları �le hastanın 

görüntüler�n�n alınması ve planlama s�stem�ne aktarılması bu basamakta sağlanmaktadır. CT s�mülatör c�hazları RT 

planlaması �ç�n görüntü sağlayan c�hazlardır. Normal tomografi c�hazından farkı, düz b�r masa ve laser s�stem�ne sah�p 

olması ayrıca gantry açıklığının normal tomografiden daha gen�ş olmasıdır. Lazerlerle refarans noktaları bel�rlen�r. Bu 

referans noktaları hastanın tedav�ye alınması sırasında hedef volümün koord�natlarını bel�rlemede kullanılır. Şek�l 21’de CT 

s�mülatör c�hazı göster�lm�şt�r [39]. 

Şek�l 15. İntert�syel brak�terap� A. Memeye yerleşt�r�lm�ş radyoakt�f kaynaklar B. Doz dağılımı C. Meme brak�terap�s�n�n şemat�k 
görünümü [33].

Şek�l 16. İntrakav�ter brak�terap�. A. Vag�nal brak�terap�, B. Doz dağılımı [34].

Şek�l 17. İntralum�nal brak�terap� A. Trakeaya yerleşt�r�lm�ş radyoakt�f kaynak B. Doz dağılımı [35,36].

Şek�l 18. İntravasküler brak�terap� A. Koroner artere yerleştr�lm�ş radyoakt�k kaynak B. Damarların �ntravasküler brak�terap�den 
6 ay sonra C. 15 ay sonra D. İntravasküler brak�terap�n�n şemat�k görünümü [37].

Şek�l 19. Mould veya plak brak�terap�s� A. Kulak arkasında skuamöz hücrel� kars�nom B. Kulağa yerleşt�r�lm�ş radyoakt�f plak 
C. Aynı hastanın doz dağılımı D. Mould ve plaklar [38].

Şek�l 20. Hasta poz�syonu ve �mmob�l�zasyonu A. Meme board’u B. Baş boyun termoplast�k maskes� C. Hastaya özel yatak 
D. Pelv�k bölge termoplast�k maskes�
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5.3. Konturlama: Hastanın tomografi film� üzer�nde 

hedef volüm ve r�skl� organların �şaretlenerek üç boyutlu 

görüntüler�n oluşturulmasına konturlama denmekted�r. 

Konturlamada, dış anatom�k sınırlar, görüleb�l�r hedef 

volüm (GTV), kl�n�k hedef volüm (CTV), planlanan hedef 

volüm (PTV) ve r�skl� organlar (OAR) �şaretlenerek tüm bu 

yapıların üç boyutlu görünümü oluşturulur (Şek�l 22).

5.4. RT planlaması ve değerlend�r�lmes�: Kontur-

lamadan sonra yapılacak �şlem tedav� planlamasıdır. RT 

planlaması özel gel�şt�r�lm�ş b�lg�sayar programı �le yapıl-

maktadır. Planlama Beam-eye v�ew (BEV: ışın gözü) �le yan� 

c�hazın kafasından ışınların çıktığı del�kten bakarak yapıl-

maktadır. Burada, hedef volümün %100, çevre dokunun da 

%0 doz almasını hedefleyerek planlar oluşturulur. Hedef 

volümün ve normal dokuların almış oldukları radyasyon 

dozu planlama s�stem�nde otomat�k olarak hesaplanır. Şek�l 

23’de 3D-CRT planlaması göster�lm�şt�r.

 Bundan sonra hastanın yapılan RT planlaması de-

ğerlend�r�l�r. Plan değerlend�r�lmes� �k� şek�lde yapılır. Bun-

lardan b�r�nc�s� doz eğr�ler�n�n �ncelenmes�d�r. Bu �ncele-

mede sıcak ve soğuk noktalar değerlend�r�lerek hedef 

volümün dozu tam olarak alması sağlanır. Tümörün �deal 

olarak %95’l�k (%92-105) �zodoz eğr�s�n�n �ç�nde olması 

�sten�r. PTV �çer�s�nde %110’luk sıcak bölgeler�n 1 cm’� 

geçmemes� RT yan etk�s� yönünden, soğuk noktaların (PTV 

�ç�nde tanımlanan dozun <%93 olması) <%1 olması lokal 

kontrolün sağlanab�lmes� �ç�n öneml�d�r. Doz dağılımı üç 

düzlemde de (transvers, sag�tal, koronal) görüleb�l�r. Şek�l 

24’de bey�n tümörü olan b�r hastanın RT planlamasının doz 

dağılımı göster�lm�şt�r. 

 Tedav� değerlend�rmes�n�n d�ğer yöntem� �se DVH’ın 

�ncelenmes�d�r. DVH, hedef ve r�skl� organların almış oldukları radyasyon dozunu 

doz-volüm �l�şk�s� şekl�nde sunan h�stogramlardır. Konturlanan tüm volümler�n 

maks�mum, m�nu-mum, ortalama dozlarını gösterd�ğ� g�b� volümler�n�n aldığı 

dozu da bu h�stog-ramlar da görmek mümkündür. Şek�l 25’de doz volüm 

h�stogramı ver�lm�şt�r.

 

5.5. Hastanın tedav�ye alınması (Set-up): Hastanın planı değerlend�r�l�p 

kabul ed�ld�kten sonra hastanın sanal s�mülasyonunun DRR (D�j�tal olarak 

oluşturulmuş radyoloj�k görüntüler) görüntüler� tedav� c�hazına aktarılır (Şek�l 

26). Bundan sonrak� �şlem hasta set-up’ı yan� hastanın RT’ye alınmasıdır. Hasta 

CT s�mülatör çek�m�nde olduğu g�b� aynı poz�syon ve aynı fiksasyon araçları kullanılarak tedav� masasına yatırılır. CT 

s�mülasyonda lazerler�n yardımıyla �şaretlenen refarans noktalarına göre masa kaydırmaları yapılır (CT s�mülatör 

koord�natları g�r�l�r). Hastanın port filmler� çek�l�r ve 

DRR’lar �le karşılaştırılır. Gerçek hasta görüntüler� �le 

sanal ortamda oluşturulan görüntüler eşleşt�r�ld�kten ve 

gerçekten doğru yer�n ışınlanacağı doğrulandıktan 

sonra hastanın tedav�s� başlar (Şek�l 27). 

6. Radyoterap� Yan Etk�ler�

RT yan etk�ler�n�n genel özell�kler�: RT yan etk�ler�; 

RT alanı �ç�nde görülür, m�tot�k �ndeks �le doğru, d��e-

rans�yasyon dereces� �le ters orantılı ve a/b oranından etk�lenmekted�r. Yan�, 

hızlı çoğalan (m�tot�k �ndeks� yüksek olan) hücrelerde akut yan etk�ler fazla, 

yavaş çoğalan hücrelerde (m�tot�k �ndeks� düşük) hücrelerde geç yan etk� 

fazla görülür. Hücren�n d��erans�yasyon dereces� yan� kaynaklandığı dokuya 

benzerl�k dereces� �le ters orantılıdır. Dokuya daha az benzeyen dokularda 

erken yan etk�ler daha çok ortaya çıkar. a/b artıkça erken yan etk�ler, a/b 

azaldıkça da geç yan etk� artmaktadır. 

RT yan etk�ler�n�n ortaya çıkışını ve ş�ddet�n� etk�leyen faktörler: 

Doku duyarlılığı (tolerans doz, a/b oranı, tam�r yarı zamanı, repopülasyon), 

tedav�ye bağlı (enerj�, volüm, fraks�yon dozu ve fraks�yon aralığı, toplam doz, 

fraks�yon sayısı, toplam tedav� süres�), dış etkenler (bası-bandaj, g�ys�, koz-

met�k ajanlar), hastaya a�t etmenler (yaş, ırk, komorb�-

d�te, bazı genet�k sendromlar), d�ğer tedav�ler (cer-

rah�, kemoterap�) ve RT sırasında s�garanın kullanıl-

ması RT yan etk�ler�n�n ortaya çıkışını ve ş�ddet�n� 

etk�leyen durumlardır.

RT başlangıcından 90 güne kadar gel�şen yan 

etk�lere erken (akut) yan etk�ler, 90 günden sonra 

gel�şen yan etk�lere de geç yan etk�ler den�lmekted�r. 

Erken yan etk�ler; hızlı çoğalan dokularda yan� 

m�tot�k �ndeks� yüksek olan hücrelerde (c�lt, mukoza, kem�k �l�ğ�, 

�nce barsak, gonadlar, tükrük bezler�, arter�oller ve kap�ller) 

görülür. Kök hücreler radyasyona çok hassastır. a/b oranı 

yüksek olan hücrelerde erken yan etk�ler, RT zamanın uzamasıyla 

azalır ancak toplam tedav� süres� kısaldıkça artar. Fraks�yon 

büyüklüğüne bağımlılığı azdır ancak günlük ve/veya haftalık 

doza bağımlıdır. Işınlama sonrası b�rkaç saatler/gün/haftada 

oluşur. Büyük oranda ve kısa sürede onarılab�l�rler (kök hücreler 

hızla prol�fere olarak tam�r yapar). 

Geç yan etk�ler �se yavaş çoğalan veya h�ç çoğalmayan hücrelerde (akc�ğer, böbrek, kalp, karac�ğer, medulla sp�nal�s, 

bey�n, lenf damarları, h�pofiz, meme, kem�k, kart�laj, uterus, pankreas, safra kanalları) görülür. Toplam süren�n 

uzamasından etk�lenmez. Ancak fraks�yon büyüklüğü arttıkça geç etk�ler artar. Aylar, yıllar sonra ortaya çıkar. Damarsal 

hasar ve parank�m hücre ölümüyle meydana geld�ğ� �ç�n tamamen onarılamaz. Radyasyonun yan etk�ler� görüntüleme 

şekl�ne göre �k�ye ayrılır: Determ�n�st�k (non-stokast�k) ve stokast�k etk� (Şek�l 28).

Şek�l 21. CT s�mülatör c�hazı (Courtesy of Ph�l�ps Med�cal Systems, 
Cleveland, Oh�o) [39]. 

Şek�l 22. Hastanın konturlamadan sonra oluşan üç boyutlu görünümü; 
A. Hedef volümler B. R�skl� organlar 

Şek�l 23. RT planlaması

Şek�l 24. Doz eğr�ler�

Şek�l 25. Doz volüm h�stogramı

Şek�l 26. DRR ((D�j�tal olarak oluşturulmuş 

radyoloj�k görüntüler) görüntüsü

Şek�l 27. Hasta set-up’ı A. RT masasında tedav� alan b�r hasta 

B. Işınların hasta üzer�ndek� görüntüsü.

DETERMİNİSTİK ETKİ

Organ Ölümü

Organ Hasarı

Hücre Ölümü Fonks�yon Değ�ş�kl�ğ�

Somat�k Hücre Germ Hücres�

Kanser Kalıtsal Bozukluk

STOKASTİK ETKİ

Hücre Hasarı Onarım

İnd�rekt Etk�D�rekt Etk�

Şek�l 28. Radyasyonun etk�ler�
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5.3. Konturlama: Hastanın tomografi film� üzer�nde 

hedef volüm ve r�skl� organların �şaretlenerek üç boyutlu 

görüntüler�n oluşturulmasına konturlama denmekted�r. 

Konturlamada, dış anatom�k sınırlar, görüleb�l�r hedef 

volüm (GTV), kl�n�k hedef volüm (CTV), planlanan hedef 

volüm (PTV) ve r�skl� organlar (OAR) �şaretlenerek tüm bu 

yapıların üç boyutlu görünümü oluşturulur (Şek�l 22).

5.4. RT planlaması ve değerlend�r�lmes�: Kontur-

lamadan sonra yapılacak �şlem tedav� planlamasıdır. RT 

planlaması özel gel�şt�r�lm�ş b�lg�sayar programı �le yapıl-

maktadır. Planlama Beam-eye v�ew (BEV: ışın gözü) �le yan� 

c�hazın kafasından ışınların çıktığı del�kten bakarak yapıl-

maktadır. Burada, hedef volümün %100, çevre dokunun da 

%0 doz almasını hedefleyerek planlar oluşturulur. Hedef 

volümün ve normal dokuların almış oldukları radyasyon 

dozu planlama s�stem�nde otomat�k olarak hesaplanır. Şek�l 

23’de 3D-CRT planlaması göster�lm�şt�r.

 Bundan sonra hastanın yapılan RT planlaması de-

ğerlend�r�l�r. Plan değerlend�r�lmes� �k� şek�lde yapılır. Bun-

lardan b�r�nc�s� doz eğr�ler�n�n �ncelenmes�d�r. Bu �ncele-

mede sıcak ve soğuk noktalar değerlend�r�lerek hedef 

volümün dozu tam olarak alması sağlanır. Tümörün �deal 

olarak %95’l�k (%92-105) �zodoz eğr�s�n�n �ç�nde olması 

�sten�r. PTV �çer�s�nde %110’luk sıcak bölgeler�n 1 cm’� 

geçmemes� RT yan etk�s� yönünden, soğuk noktaların (PTV 

�ç�nde tanımlanan dozun <%93 olması) <%1 olması lokal 

kontrolün sağlanab�lmes� �ç�n öneml�d�r. Doz dağılımı üç 

düzlemde de (transvers, sag�tal, koronal) görüleb�l�r. Şek�l 

24’de bey�n tümörü olan b�r hastanın RT planlamasının doz 

dağılımı göster�lm�şt�r. 

 Tedav� değerlend�rmes�n�n d�ğer yöntem� �se DVH’ın 

�ncelenmes�d�r. DVH, hedef ve r�skl� organların almış oldukları radyasyon dozunu 

doz-volüm �l�şk�s� şekl�nde sunan h�stogramlardır. Konturlanan tüm volümler�n 

maks�mum, m�nu-mum, ortalama dozlarını gösterd�ğ� g�b� volümler�n�n aldığı 

dozu da bu h�stog-ramlar da görmek mümkündür. Şek�l 25’de doz volüm 

h�stogramı ver�lm�şt�r.

 

5.5. Hastanın tedav�ye alınması (Set-up): Hastanın planı değerlend�r�l�p 

kabul ed�ld�kten sonra hastanın sanal s�mülasyonunun DRR (D�j�tal olarak 

oluşturulmuş radyoloj�k görüntüler) görüntüler� tedav� c�hazına aktarılır (Şek�l 

26). Bundan sonrak� �şlem hasta set-up’ı yan� hastanın RT’ye alınmasıdır. Hasta 

CT s�mülatör çek�m�nde olduğu g�b� aynı poz�syon ve aynı fiksasyon araçları kullanılarak tedav� masasına yatırılır. CT 

s�mülasyonda lazerler�n yardımıyla �şaretlenen refarans noktalarına göre masa kaydırmaları yapılır (CT s�mülatör 

koord�natları g�r�l�r). Hastanın port filmler� çek�l�r ve 

DRR’lar �le karşılaştırılır. Gerçek hasta görüntüler� �le 

sanal ortamda oluşturulan görüntüler eşleşt�r�ld�kten ve 

gerçekten doğru yer�n ışınlanacağı doğrulandıktan 

sonra hastanın tedav�s� başlar (Şek�l 27). 

6. Radyoterap� Yan Etk�ler�

RT yan etk�ler�n�n genel özell�kler�: RT yan etk�ler�; 

RT alanı �ç�nde görülür, m�tot�k �ndeks �le doğru, d��e-

rans�yasyon dereces� �le ters orantılı ve a/b oranından etk�lenmekted�r. Yan�, 

hızlı çoğalan (m�tot�k �ndeks� yüksek olan) hücrelerde akut yan etk�ler fazla, 

yavaş çoğalan hücrelerde (m�tot�k �ndeks� düşük) hücrelerde geç yan etk� 

fazla görülür. Hücren�n d��erans�yasyon dereces� yan� kaynaklandığı dokuya 

benzerl�k dereces� �le ters orantılıdır. Dokuya daha az benzeyen dokularda 

erken yan etk�ler daha çok ortaya çıkar. a/b artıkça erken yan etk�ler, a/b 

azaldıkça da geç yan etk� artmaktadır. 

RT yan etk�ler�n�n ortaya çıkışını ve ş�ddet�n� etk�leyen faktörler: 

Doku duyarlılığı (tolerans doz, a/b oranı, tam�r yarı zamanı, repopülasyon), 

tedav�ye bağlı (enerj�, volüm, fraks�yon dozu ve fraks�yon aralığı, toplam doz, 

fraks�yon sayısı, toplam tedav� süres�), dış etkenler (bası-bandaj, g�ys�, koz-

met�k ajanlar), hastaya a�t etmenler (yaş, ırk, komorb�-

d�te, bazı genet�k sendromlar), d�ğer tedav�ler (cer-

rah�, kemoterap�) ve RT sırasında s�garanın kullanıl-

ması RT yan etk�ler�n�n ortaya çıkışını ve ş�ddet�n� 

etk�leyen durumlardır.

RT başlangıcından 90 güne kadar gel�şen yan 

etk�lere erken (akut) yan etk�ler, 90 günden sonra 

gel�şen yan etk�lere de geç yan etk�ler den�lmekted�r. 

Erken yan etk�ler; hızlı çoğalan dokularda yan� 

m�tot�k �ndeks� yüksek olan hücrelerde (c�lt, mukoza, kem�k �l�ğ�, 

�nce barsak, gonadlar, tükrük bezler�, arter�oller ve kap�ller) 

görülür. Kök hücreler radyasyona çok hassastır. a/b oranı 

yüksek olan hücrelerde erken yan etk�ler, RT zamanın uzamasıyla 

azalır ancak toplam tedav� süres� kısaldıkça artar. Fraks�yon 

büyüklüğüne bağımlılığı azdır ancak günlük ve/veya haftalık 

doza bağımlıdır. Işınlama sonrası b�rkaç saatler/gün/haftada 

oluşur. Büyük oranda ve kısa sürede onarılab�l�rler (kök hücreler 

hızla prol�fere olarak tam�r yapar). 

Geç yan etk�ler �se yavaş çoğalan veya h�ç çoğalmayan hücrelerde (akc�ğer, böbrek, kalp, karac�ğer, medulla sp�nal�s, 

bey�n, lenf damarları, h�pofiz, meme, kem�k, kart�laj, uterus, pankreas, safra kanalları) görülür. Toplam süren�n 

uzamasından etk�lenmez. Ancak fraks�yon büyüklüğü arttıkça geç etk�ler artar. Aylar, yıllar sonra ortaya çıkar. Damarsal 

hasar ve parank�m hücre ölümüyle meydana geld�ğ� �ç�n tamamen onarılamaz. Radyasyonun yan etk�ler� görüntüleme 

şekl�ne göre �k�ye ayrılır: Determ�n�st�k (non-stokast�k) ve stokast�k etk� (Şek�l 28).

Şek�l 21. CT s�mülatör c�hazı (Courtesy of Ph�l�ps Med�cal Systems, 
Cleveland, Oh�o) [39]. 

Şek�l 22. Hastanın konturlamadan sonra oluşan üç boyutlu görünümü; 
A. Hedef volümler B. R�skl� organlar 

Şek�l 23. RT planlaması

Şek�l 24. Doz eğr�ler�

Şek�l 25. Doz volüm h�stogramı

Şek�l 26. DRR ((D�j�tal olarak oluşturulmuş 

radyoloj�k görüntüler) görüntüsü

Şek�l 27. Hasta set-up’ı A. RT masasında tedav� alan b�r hasta 

B. Işınların hasta üzer�ndek� görüntüsü.

DETERMİNİSTİK ETKİ

Organ Ölümü

Organ Hasarı

Hücre Ölümü Fonks�yon Değ�ş�kl�ğ�

Somat�k Hücre Germ Hücres�

Kanser Kalıtsal Bozukluk

STOKASTİK ETKİ

Hücre Hasarı Onarım

İnd�rekt Etk�D�rekt Etk�

Şek�l 28. Radyasyonun etk�ler�
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6.1. Determ�n�st�k Etk� (nonstokast�k): Radyasyonun somat�k etk�ler�ne determ�n�st�k yan etk�ler den�r. Bu yan 

etk�ler�n ortaya çıkmasında b�r eş�k doz vardır ve bu eş�k doza kadar h�ç b�r b�yoloj�k etk�n�n görülmed�ğ� kabul ed�l�r. 

Radyasyon dokuya/organa zarar ver�r veya hücre ölümüne yol açar. Etk�n�n c�dd�yet� doz �le artar, yan� doz hızı, hasarın 

büyüklüğünü etk�lemekted�r. Bu etk�ler�n ortaya çıkışında fraks�yon dozun volümü, alan büyüklüğü, toplam doz ve fraks�yon 

şeması etk�l�d�r.

Tedav� alanı ve gen�şl�ğ�ne bağlı olarak hals�zl�k, �ştah kaybı g�b� yan etk�ler genel yan etk�lerd�r. RT alanı �ç�ndek� kem�k 

�l�ğ� oranına bağlı myelosüpresyon en sık rastlanan erken yan etk�lerdend�r. Duyarlılık sırasına göre lenfos�t, granülos�t, 

trombos�t, er�tros�tlerde yan etk�ler ortaya çıkar. Mukozal alanlarda hızlı çoğalan hücreler�n olması neden�yle mukoz�t, 

özefaj�t, radyasyon enter�t�, rekt�t, s�st�t g�b� yan etk�lerde erken dönemde ortaya çıkmaktadır. C�ltte h�perem�, ödem, kuru 

deskuamasyon, yaş deskuamasyon ve ülser c�lt dozuna bağlı olarak gel�şeb�l�r. Saç ve kıllar da radyasyona duyarlıdır ve 

düşük dozlarda bunların dökülmes� söz konusudur. Gözde konjunkt�v�t ve gözün tahr�ş�, dış kulak yolunda ot�t�s eksterna, 

bey�n ödem�, larenks ödem�, test�s ve overde ster�l�te ışınlama bölges�ne göre görüleb�lecek d�ğer erken yan etk�lerd�r. 

Erken yan etk�ler�n kontrol ed�leb�lmes� �ç�n hastaların tedav� sırasında yakın tak�b� gerekmekted�r. Yan etk� ortaya çıkar 

çıkmaz gerekl� önlemler�n alınması, gerek�rse de tedav�ye ara ver�lmes� düşünülmel�d�r.

Radyasyonun normal dokularda meydana get�rd�ğ� geç hasarın onarımının zor olması neden�yle d�kkat ed�lmes� 

gereken yan etk�lerd�r. Radyasyonun geç yan etk�ler�ne en duyarlı organ sırasıyla akc�ğer, böbrek ve karac�ğerd�r. Akc�ğerde 

radyasyon pnömon�s� ve fibroz�s�, böbrekte radyasyon nefr�t�, karac�ğerde de radyasyon hepat�t� şekl�nde kend�s�n� 

göstermekted�r. Baş boyun ışınlamasında oral kav�tede mukozal �ncelme ve tükrük bez�n�n etk�lenmes� sonucunda 

kserestom� (ağız kuruluğu), bey�n ışınlamasında bey�n dokusunda radyonekroz, medulla sp�nal�s ışınlamasında geç�c� 

myel�t olan L’Herm�tte bel�rt�s� ve kalıcı myel�t, gözde ve s�n�rler�n�n ışınlamasında (opt�k s�n�rler ve opt�k k�azma) körlük, 

kohlea ışınlamasında �ş�tme kaybı, kalp ışınlamasında per�kard�t, kard�yomyopat�, pankard�t, koroner arter hastalığı, t�ro�d 

ve h�pofiz bez�nde yetmezl�k, kem�k ve kıkırdakta ep�fizler�n erken kapanması, avasküler nekroz, görüleb�lecek d�ğer geç 

yan etk�lerd�r. Radyoterap� geç yan etk�ler�n�n azaltılmasının en �y� yolu tedav� planlaması sırasında normal dokuların aldığı 

radyasyon dozunun azaltılmasıdır. Özell�kle geç yan etk�ler�n azaltılmasında, tedav� ed�lmes� zor olduğu �ç�n, normal doku 

radyasyon dozu öneml�d�r. Tedav� planlamasında bu r�skl� organların l�m�tasyonları göz önünde bulundurulmalı ve doz 

aşımında hastayla ortak karar ver�lmel�d�r.

6.2. Stokast�k Etk�: (rastlantısal): Eş�k dozu yoktur. Radyasyonun eş�k dozu olmadan etk�n�n olma �ht�mal�, doğrudan 

radyasyonun dozuna bağlıdır. Doz hızı eğr�y� etk�lemez. Etk�n�n sıklığı doz �le artar ancak çok küçük dozlar b�le ortaya 

çıkab�l�r. Kanser gel�ş�m�, genet�k mutasyon, kromozom aberasyonu vb. yan etk�ler stokast�k etk�lere örnekt�r.

7. Sonuç

B�lg�sayar teknoloj�s�ndek� yen�l�klere paralel olarak radyoloj�k yöntemlerde de gel�şmeler olmuş, tüm bunlar 

radyoterap� tedav�s�nde daha kompleks planlar yapmaya olanak sağlamıştır. Radyasyon Onkoloj�s� alanındak� bu gel�şmeler 

3 boyutlu konformal radyoterap�, IMRT, IGRT ve stereotakt�k radyoterap� g�b� tümörün maks�mum radyasyon dozu alır �ken 

sağlıklı dokuların korunab�ld�ğ� modal�teler olarak özetleneb�l�r.
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6.1. Determ�n�st�k Etk� (nonstokast�k): Radyasyonun somat�k etk�ler�ne determ�n�st�k yan etk�ler den�r. Bu yan 

etk�ler�n ortaya çıkmasında b�r eş�k doz vardır ve bu eş�k doza kadar h�ç b�r b�yoloj�k etk�n�n görülmed�ğ� kabul ed�l�r. 

Radyasyon dokuya/organa zarar ver�r veya hücre ölümüne yol açar. Etk�n�n c�dd�yet� doz �le artar, yan� doz hızı, hasarın 

büyüklüğünü etk�lemekted�r. Bu etk�ler�n ortaya çıkışında fraks�yon dozun volümü, alan büyüklüğü, toplam doz ve fraks�yon 

şeması etk�l�d�r.

Tedav� alanı ve gen�şl�ğ�ne bağlı olarak hals�zl�k, �ştah kaybı g�b� yan etk�ler genel yan etk�lerd�r. RT alanı �ç�ndek� kem�k 

�l�ğ� oranına bağlı myelosüpresyon en sık rastlanan erken yan etk�lerdend�r. Duyarlılık sırasına göre lenfos�t, granülos�t, 

trombos�t, er�tros�tlerde yan etk�ler ortaya çıkar. Mukozal alanlarda hızlı çoğalan hücreler�n olması neden�yle mukoz�t, 

özefaj�t, radyasyon enter�t�, rekt�t, s�st�t g�b� yan etk�lerde erken dönemde ortaya çıkmaktadır. C�ltte h�perem�, ödem, kuru 

deskuamasyon, yaş deskuamasyon ve ülser c�lt dozuna bağlı olarak gel�şeb�l�r. Saç ve kıllar da radyasyona duyarlıdır ve 

düşük dozlarda bunların dökülmes� söz konusudur. Gözde konjunkt�v�t ve gözün tahr�ş�, dış kulak yolunda ot�t�s eksterna, 

bey�n ödem�, larenks ödem�, test�s ve overde ster�l�te ışınlama bölges�ne göre görüleb�lecek d�ğer erken yan etk�lerd�r. 

Erken yan etk�ler�n kontrol ed�leb�lmes� �ç�n hastaların tedav� sırasında yakın tak�b� gerekmekted�r. Yan etk� ortaya çıkar 

çıkmaz gerekl� önlemler�n alınması, gerek�rse de tedav�ye ara ver�lmes� düşünülmel�d�r.

Radyasyonun normal dokularda meydana get�rd�ğ� geç hasarın onarımının zor olması neden�yle d�kkat ed�lmes� 

gereken yan etk�lerd�r. Radyasyonun geç yan etk�ler�ne en duyarlı organ sırasıyla akc�ğer, böbrek ve karac�ğerd�r. Akc�ğerde 

radyasyon pnömon�s� ve fibroz�s�, böbrekte radyasyon nefr�t�, karac�ğerde de radyasyon hepat�t� şekl�nde kend�s�n� 

göstermekted�r. Baş boyun ışınlamasında oral kav�tede mukozal �ncelme ve tükrük bez�n�n etk�lenmes� sonucunda 

kserestom� (ağız kuruluğu), bey�n ışınlamasında bey�n dokusunda radyonekroz, medulla sp�nal�s ışınlamasında geç�c� 

myel�t olan L’Herm�tte bel�rt�s� ve kalıcı myel�t, gözde ve s�n�rler�n�n ışınlamasında (opt�k s�n�rler ve opt�k k�azma) körlük, 

kohlea ışınlamasında �ş�tme kaybı, kalp ışınlamasında per�kard�t, kard�yomyopat�, pankard�t, koroner arter hastalığı, t�ro�d 

ve h�pofiz bez�nde yetmezl�k, kem�k ve kıkırdakta ep�fizler�n erken kapanması, avasküler nekroz, görüleb�lecek d�ğer geç 

yan etk�lerd�r. Radyoterap� geç yan etk�ler�n�n azaltılmasının en �y� yolu tedav� planlaması sırasında normal dokuların aldığı 

radyasyon dozunun azaltılmasıdır. Özell�kle geç yan etk�ler�n azaltılmasında, tedav� ed�lmes� zor olduğu �ç�n, normal doku 

radyasyon dozu öneml�d�r. Tedav� planlamasında bu r�skl� organların l�m�tasyonları göz önünde bulundurulmalı ve doz 

aşımında hastayla ortak karar ver�lmel�d�r.

6.2. Stokast�k Etk�: (rastlantısal): Eş�k dozu yoktur. Radyasyonun eş�k dozu olmadan etk�n�n olma �ht�mal�, doğrudan 

radyasyonun dozuna bağlıdır. Doz hızı eğr�y� etk�lemez. Etk�n�n sıklığı doz �le artar ancak çok küçük dozlar b�le ortaya 

çıkab�l�r. Kanser gel�ş�m�, genet�k mutasyon, kromozom aberasyonu vb. yan etk�ler stokast�k etk�lere örnekt�r.

7. Sonuç

B�lg�sayar teknoloj�s�ndek� yen�l�klere paralel olarak radyoloj�k yöntemlerde de gel�şmeler olmuş, tüm bunlar 

radyoterap� tedav�s�nde daha kompleks planlar yapmaya olanak sağlamıştır. Radyasyon Onkoloj�s� alanındak� bu gel�şmeler 

3 boyutlu konformal radyoterap�, IMRT, IGRT ve stereotakt�k radyoterap� g�b� tümörün maks�mum radyasyon dozu alır �ken 

sağlıklı dokuların korunab�ld�ğ� modal�teler olarak özetleneb�l�r.
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ÖZET

Kanser, genel olarak b�r organ veya dokudak� kontrolsüz hücre çoğalmasıyla ortaya çıkan, hala tüm dünyada ve 

ülkem�zdek� en öneml� sağlık problemler�nden b�r�d�r. Ne yazık k�, başarılı kanser tedav�ler� sınırlı sayıda kanser türünde ve 

düşük evrel� hasta grubunda olup, çoğu kanser türü �ç�n hala tam etk�l� olab�lecek tedav� yöntemler� gel�şt�r�leb�lm�ş 

değ�ld�r. Günümüzde kanser tedav�s� �ç�n çok sayıda molekülün etk�nl�ğ�n�n b�l�n�yor olması, radyoakt�v�ten�n bu farmasöt�k 

taşıyıcılar �le hedef tümöre götürülmes�n� ve tümör dokusunun radyasyonun yıkıcı etk�s� �le yok ed�lmes�n� sağlamayı 

hedeflemekted�r. Bu bölümde Türk�ye’de kullanma �z�n� bulunan ve rut�nde sıklıkla kullanılan bazı Nükleer Tıp tedav� 

yöntemler�nden kısaca bahsed�lm�şt�r. 

Anahtar Kel�meler: Nükleer Tıp, Kanser, Radyonükl�d Tedav�

ABSTRACT

Cancer wh�ch �s caused by uncontrolled cell prol�ferat�on �n an organ or t�ssue �s st�ll one of the most �mportant health 

problems �n the world and �n our country. Unfortunately, successful cancer treatments are ava�lable �n a l�m�ted number of 

cancer types and low-stage pat�ents, and treatment modal�t�es that are st�ll fully e�ect�ve for most cancer types have not 

been developed. W�th the recogn�t�on of the e��cacy of a large number of molecules for the treatment of cancer today, �t �s 

a�med to del�ver the rad�oact�v�ty to the target tumor w�th these pharmaceut�cal carr�ers and to destroy the tumor t�ssue by 

the destruct�ve e�ect of rad�at�on. Th�s sect�on br�efly been ment�oned �n some of Nuclear Med�c�ne treatments wh�ch are 

used �n rout�ne cl�n�cal pract�se w�th perm�ss�on to use �n Turkey.
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1. G�r�ş

Nükleer Tıbbın Türk�ye’dek� �lk uygulamaları 1953’te İstanbul'da Prof. Dr. Suph� Artunkal ve arkadaşlarının çabalarıyla 

Hasek� Tedav� Kl�n�ğ�nde kurdukları radyo�zotop laboratuarında h�pert�ro�d� tedav�s�nde radyoakt�f �yot (I-131) kullanımıyla 

başlamış ve bu tar�h Türk�ye'de nükleer tıbbın kurulması ve gel�şmes�nde b�r dönüm noktası olmuştur. Nükleer Tıp bu 

tar�hten �t�baren hızla gel�şmes�n� sürdürmüş ve günümüzde tüm dünyada gel�şm�ş hemen tüm teknoloj�ler� ve tedav�ler� 

kullanab�len b�r �vme kazanmıştır. 

 Dünyada her yıl çok sayıda, yen� gel�şen kanser vakaları teşh�s ed�lmekte olup, hastaların çoğu uzun ve zorlu kanser 

tedav�ler� almakta, çok sayıda hasta, hastalığın rekürrens� neden�yle yen�den kanser tedav�ler�ne maruz kalmakta ve hatta 

bazıları bu süreçte yaşamlarını kaybetmekle b�rl�kte, b�rçoğu da oldukça efekt�f kanser tedav�ler� sayes�nde, kansers�z 

olarak yaşamlarını sürdüreb�lmekted�r. Ancak başarılı kanser tedav�ler� sınırlı sayıda kanser türünde ve düşük evrel� hasta 

grubunda olup, çoğu kanser türü �ç�n hala tam etk�l� olab�lecek tedav� yöntemler� gel�şt�r�leb�lm�ş değ�ld�r. Bu nedenle 

günümüzde b�l�m �nsanlarının üzer�nde en yoğun çalıştığı hastalık grubu kanserlerd�r. Nükleer Tıp hem moleküler 

görüntüleme yöntemler� hem de tedav�ler� sayes�nde kanserde etk�n rolünü sürdürmeye devam etmekted�r. Radyonükl�d 

tedav�lerde amaç tümör hücreler� �çer�s�ne gönder�len yüksek dozdak� alfa veya beta radyasyonunun yıkıcı etk�ler�nden 

faydalanmaktır. Hedefe yönel�k bu tedav�lerde teor�k olarak normal hücreler etk�lenmez. 

502   •   B�rsen Yücel, Eda Erd�ş



[31] Palma, D., Vollans, E., James, K., Nakano, S., Mo�seenko., & V., Otto, K. (2008). Volumetr�c modulated arc therapy for del�very of 

prostate rad�otherapy: compar�son w�th �ntens�ty-modulated rad�otherapy and three-d�mens�onal conformal rad�otherapy. 

Internat�onal Journal of Rad�at�on Oncology B�ology Phys�cs, 72(4):996-1001.

[32] Cz�to, B.G., W�llett, C.G. (2012). Intraoperat�ve Irrad�at�on. In: Gunderson, L.L., Tepper, J.E., eds. Cl�n�cal Rad�at�on Oncology, Th�rd 

Ed�t�on. Ph�ladelph�a, Elsev�er, p.317-30.

[33] Goyal, S., Buchholz, T.A., Ha�ty, B.G. (2013). Breast Cancer: Early Stage. In: Halper�n, E.C., Wazer, D.E., Perez, C.A., Brady, L.W., eds. 

Perez and Brady’s Pr�nc�ples and Pract�ce of Rad�at�on Oncolgy. 6the Ed�t�on. Wolters Kluwer/ L�pp�ncott W�ll�ams & W�lk�ns, 

Ph�ladelph�a, p.1044-140.

[34] Stewart, A.J., Halloway, C.L., Devl�n, P.M. (2013). Cl�n�cal Appl�cat�ons of Brachytherapy: Low-Dose Rate and Pulsed-Dose Rate. In: 

Halper�n, E.C., Wazer, D.E., Perez, C.A., Brady, L.W., eds. Perez and Brady’s Pr�nc�ples and Pract�ce of Rad�at�on Oncolgy. 6the Ed�t�on. 

Wolters Kluwer/ L�pp�ncott W�ll�ams & W�lk�ns, Ph�ladelph�a, p.468-87.

[35] Kennedy, M.P., J�menez, C.A., Chang, J., Fossella, F., Eapen, G.A., Mor�ce, R.C. (2008). Opt�m�sat�on of bronch�al brachytherapy 

catheter placement w�th a mod�fied a�rway stent. Eur Resp�r J, 31:902-3.

[36] Kawamura, H., Ebara, T., Katoh, H., Tamak�, T., Ish�kawa, H., & Nakono, T. (2012). Long-term results of curat�ve �ntralum�nal h�gh dose 

rate brachytherapy for endobronch�al carc�noma. Rad�at�on Oncology, 7:112.

[37] Costa, M.A., Sabaté, M., van der G�essen, W.J., Kay, I.P., Cerv�nka, P., & Serruys , P.W. (1999). Late Coronary Occlus�on After 

Intracoronary Brachytherapy. C�rculat�on, 100:789–92.

[38] Kuncman, L., Kozłowsk�, S., P�etraszek, A., P�etrzykowska-Kuncman, M., JDan�elska, J., & F�juth, P.J. (2016). H�ghly conformal CT 

based surface mould brachytherapy for non-melanoma sk�n cancers of earlobe and nose. J Contemp Brachytherapy, 8(3): 195-

200.

[39] Mut�c, S., Purdy, J.A., M�chalsk�, J.M., Perez, C.A. (2006). The s�mulat�on process �n the determ�nat�on and defin�t�on of the treatment 

volume and treatment plann�ng. In: Techn�cal Bas�s of Rad�at�on Therapy, Spr�nger, Berl�n, He�delberg, p.107-33.

NÜKLEER TIBBIN KANSERDE KULLANIM ESASLARI

THE PRINCIPLES OF THE USE OF NUCLEAR MEDICINE IN CANCER

Doç. Dr. Zek�ye HASBEK

S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� 

Nükleer Tıp Anab�l�m Dalı

e-ma�l: hasbekz@yahoo.com

ORCID ID: 0000-0002-8119-3363 

ÖZET

Kanser, genel olarak b�r organ veya dokudak� kontrolsüz hücre çoğalmasıyla ortaya çıkan, hala tüm dünyada ve 

ülkem�zdek� en öneml� sağlık problemler�nden b�r�d�r. Ne yazık k�, başarılı kanser tedav�ler� sınırlı sayıda kanser türünde ve 

düşük evrel� hasta grubunda olup, çoğu kanser türü �ç�n hala tam etk�l� olab�lecek tedav� yöntemler� gel�şt�r�leb�lm�ş 

değ�ld�r. Günümüzde kanser tedav�s� �ç�n çok sayıda molekülün etk�nl�ğ�n�n b�l�n�yor olması, radyoakt�v�ten�n bu farmasöt�k 

taşıyıcılar �le hedef tümöre götürülmes�n� ve tümör dokusunun radyasyonun yıkıcı etk�s� �le yok ed�lmes�n� sağlamayı 

hedeflemekted�r. Bu bölümde Türk�ye’de kullanma �z�n� bulunan ve rut�nde sıklıkla kullanılan bazı Nükleer Tıp tedav� 

yöntemler�nden kısaca bahsed�lm�şt�r. 

Anahtar Kel�meler: Nükleer Tıp, Kanser, Radyonükl�d Tedav�

ABSTRACT

Cancer wh�ch �s caused by uncontrolled cell prol�ferat�on �n an organ or t�ssue �s st�ll one of the most �mportant health 

problems �n the world and �n our country. Unfortunately, successful cancer treatments are ava�lable �n a l�m�ted number of 

cancer types and low-stage pat�ents, and treatment modal�t�es that are st�ll fully e�ect�ve for most cancer types have not 

been developed. W�th the recogn�t�on of the e��cacy of a large number of molecules for the treatment of cancer today, �t �s 

a�med to del�ver the rad�oact�v�ty to the target tumor w�th these pharmaceut�cal carr�ers and to destroy the tumor t�ssue by 

the destruct�ve e�ect of rad�at�on. Th�s sect�on br�efly been ment�oned �n some of Nuclear Med�c�ne treatments wh�ch are 

used �n rout�ne cl�n�cal pract�se w�th perm�ss�on to use �n Turkey.

Keywords: Nuclear Med�c�ne, Cancer, Rad�ocucl�de Therapy

1. G�r�ş

Nükleer Tıbbın Türk�ye’dek� �lk uygulamaları 1953’te İstanbul'da Prof. Dr. Suph� Artunkal ve arkadaşlarının çabalarıyla 

Hasek� Tedav� Kl�n�ğ�nde kurdukları radyo�zotop laboratuarında h�pert�ro�d� tedav�s�nde radyoakt�f �yot (I-131) kullanımıyla 

başlamış ve bu tar�h Türk�ye'de nükleer tıbbın kurulması ve gel�şmes�nde b�r dönüm noktası olmuştur. Nükleer Tıp bu 

tar�hten �t�baren hızla gel�şmes�n� sürdürmüş ve günümüzde tüm dünyada gel�şm�ş hemen tüm teknoloj�ler� ve tedav�ler� 

kullanab�len b�r �vme kazanmıştır. 

 Dünyada her yıl çok sayıda, yen� gel�şen kanser vakaları teşh�s ed�lmekte olup, hastaların çoğu uzun ve zorlu kanser 

tedav�ler� almakta, çok sayıda hasta, hastalığın rekürrens� neden�yle yen�den kanser tedav�ler�ne maruz kalmakta ve hatta 

bazıları bu süreçte yaşamlarını kaybetmekle b�rl�kte, b�rçoğu da oldukça efekt�f kanser tedav�ler� sayes�nde, kansers�z 

olarak yaşamlarını sürdüreb�lmekted�r. Ancak başarılı kanser tedav�ler� sınırlı sayıda kanser türünde ve düşük evrel� hasta 

grubunda olup, çoğu kanser türü �ç�n hala tam etk�l� olab�lecek tedav� yöntemler� gel�şt�r�leb�lm�ş değ�ld�r. Bu nedenle 

günümüzde b�l�m �nsanlarının üzer�nde en yoğun çalıştığı hastalık grubu kanserlerd�r. Nükleer Tıp hem moleküler 

görüntüleme yöntemler� hem de tedav�ler� sayes�nde kanserde etk�n rolünü sürdürmeye devam etmekted�r. Radyonükl�d 

tedav�lerde amaç tümör hücreler� �çer�s�ne gönder�len yüksek dozdak� alfa veya beta radyasyonunun yıkıcı etk�ler�nden 

faydalanmaktır. Hedefe yönel�k bu tedav�lerde teor�k olarak normal hücreler etk�lenmez. 

502   •   B�rsen Yücel, Eda Erd�ş



504   •   Zek�ye Hasbek Her Yönüyle Kanser   •   505

2. T�ro�d Kanserler�nde Tedav�

T�ro�d kanserler� foll�küler ve parafol�küler hücrelerden köken alan tümörler olarak �k� ana sınıfa ayrılır. Foll�küler 

hücrelerden köken alanlar, �y� d�ferans�ye (pap�ller ve foll�küler), orta d�ferans�ye ve and�ferans�ye olmak üzere de alt 

sınıflara ayrılırlar. D�ferans�ye t�ro�d kanserler� (DTK), t�ro�d kanserler�n�n en büyük kısmını oluşturur k� bunlardan pap�ller 

kanserler tüm t�ro�d kanserler�n�n yaklaşık % 85’�n�, Hürthle hücrel� kanser�n de �ç�nde yer aldığı foll�küler kanserler yaklaşık 

% 12’s�n� oluşturmaktadır. Ger� kalan % 3’ü �se and�ferans�ye/kötü d�ferans�ye ve medüller t�ro�d kanserler� oluşturur. 

Pap�ller ve foll�küler t�ro�d kanserler� oldukça �y� prognoza sah�p tümörlerd�r k� radyoakt�f �yot tedav�s�n�n hedefi bu �k� 

gruptan oluşur. I-131 (radyo�yot) �le yapılan radyo�yot ablasyon tedav�s� (halk arasında atom tedav�s� olarak da b�l�n�r) tüm 

dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de rut�nde uygulanan b�r tedav� yöntem�d�r. Pap�ller t�ro�d kanserler� esas olarak lenfojen 

yolla, foll�küler t�ro�d kanserler� �se genell�kle hematojen yolla metastaz yapar. En sık uzak metastaz yaptığı organlar akc�ğer, 

med�asten, kem�k, bey�n, karac�ğer ve c�lt olarak sayılab�l�r. 

D�ferans�ye t�ro�d kanserler�nde I-131 �le radyo�yot ablasyon tedav�s� �lk olarak 1946’da başlamıştır. Türk�ye’de �lk I-131 

tedav�s� 1955 yılında Hasek� Tedav� Kl�n�ğ�’nde ver�lm�şt�r. Bu tedav�n�n temel prens�b�n�, t�ro�d dokusunun ve normal t�ro�d 

dokusuna göre daha az derecede de olsa t�ro�d kanser dokusunun �yotu tutma yeteneğ� oluşturmaktadır. Hem t�ro�d 

hücreler� hem de t�ro�d kanser hücreler� normal �yot �le radyoakt�f �yot ayırımını yapamamaktadır. Bu nedenle hastaya ver�len 

I-131, t�ro�d hücreler�/kanser hücreler� tarafından hızlıca tutulmaktadır. I-131’�n mevcut beta ışıma etk�s�yle oluşan 

�yon�zasyon sayes�nde hem kanserl� hücreler�n hem de normal hücreler�n yok ed�lmes� sağlanır. Ancak beta ışıma etk�s� 

yaklaşık 2 mm kadardır. Bu nedenle t�ro�d kanserler�nde tedav�de �lk basamağı total t�ro�dektom� oluşturmaktadır. I-131 

tedav�s� ancak cerrah� sonrası kalan normal t�ro�d/kanserl� dokuların yok ed�lmes�n� sağlar.

Radyo�yot ablasyon tedav�s�, ancak TAEK (Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu) tarafından l�sans ver�lm�ş, radyasyon 

güvenl�ğ� açısından önlemler�n alındığı özel odalarda yatırılarak uygulanab�len b�r tedav� yöntem�d�r. Tedav�n�n ardından 

hastaların taburcu ed�leb�lmes� �ç�n üzer�ndek� akt�v�ten�n yönetmel�klerle bel�rlenen doza �nmes� gerek�r k� bu yatış süres� 

genell�kle 1-3 gün kadardır. Hatta bu hastalara taburculuk �şlem� sırasında vücutlarındak� akt�v�te m�ktarına göre bel�rl� 

sürelerde radyasyon güvenl�k tal�matları öner�ler� ver�l�r. 

Uluslararası kılavuzlara radyo�yot ablasyon tedav�s� yüksek r�skl� hastalarda end�ked�r (pT3, pT4, herhang� b�r lenf 

nodu tutulumu, uzak metastazı olan hastalar). Bununla b�rl�kte eğer tümör mult�fokalse, lenf nodu metastazı veya uzak 

metastaz varsa, tümör agres�f sey�rl� alt t�plerden b�r�n� �çer�yorsa, düşük r�skl� grupta olmasına rağmen (pT1, pT2) y�ne de 

radyo�yot ablasyon tedav�s� ver�leb�l�r. Çok düşük r�skl� hastalarda, tek taraflı, �y� d�ferans�ye alt gruplarda olan ve boyutu ≤ 

1cm olan tümörlerde genell�kle tak�p yeterl�d�r [1]. 

I-131, hem gama hem de beta ışıma yapan, yarı ömrü yaklaşık 8.1 gün olan, hastalara oral yolla ver�len b�r radyoakt�f 

madded�r. Total t�ro�dektom� yapılmasına rağmen kalan remnant doku �ç�n radyo�yot ablasyon tedav�s� ver�lmes�n�n temel 

nedenler�, lokorejyonal rekürrensler� önlemek, mortal�tey� azaltmak, ablasyon sonrası I-131 �le tüm vücut tarama s�nt�grafis� 

�le tedav� önces� b�l�nmeyen metastat�k odakları tesp�t etmek, tak�pte t�roglobul�n�n duyarlı b�r tümör bel�rtec� olmasını 

sağlamak olarak sayılab�l�r. T�roglobul�n, yalnızca t�ro�d hücreler� tarafından sentez ed�len b�r hormondur. Total 

t�ro�dektom�n�n ardından ver�len radyo�yot ablasyon tedav�s� �le vücuttak� tüm t�ro�d hücreler�n�n yok ed�lmes� sayes�nde 

t�roglobul�n�n�n tak�pte çok etk�n b�r tümör bel�rtec� olması sağlanır. Radyo�yot ablasyon tedav�s� önces� hastalarda bazı 

hazırlıklar yapılması gerekmekted�r. Total t�ro�dektom� sonrası hastalara mutlaka dışarıdan T4 hormon preparatı (sentet�k 

levot�roks�n (LT4)) ver�lmes� gerekmekted�r. Çünkü total t�ro�dektom� sonrası bazal metabol�zma �ç�n çok öneml� olan t�ro�d 

dokusu ortadan kaldırılmaktadır. Hastaların �yot duyarlılığını artırmak �ç�n radyo�yot ablasyon tedav�s� önces� yaklaşık 3-4 

hafta süreyle kullandıkları LT4 preparatını kesmeler� gerekmekted�r. Bu dönemde hastalarda der�n b�r h�pot�ro�d� ve buna 

bağlı olarak hals�zl�k, yorgunluk, kas ağrıları g�b� semptomlar �zleneb�lmekted�r. Ayrıca tedav� önces� son 1 hafta- 10 gün 

�yottan fak�r d�yette öner�l�r. Uzun dönem h�pot�ro�d�n�n etk�ler�n� tolere edemeyeceğ� b�l�nen hastalarda TSH’yı yükseltmek 

amacıyla rekomb�nant TSH’da dışarıdan ver�leb�l�r. Ancak çoğu zaman öner�len LT4 preparatı kes�lerek sağlanan �yot 

açlığıdır. Hasta radyo�yot tedav� ver�leb�lmes� �ç�n, TAEK tarafından ruhsatlandırılmış, bell� kalınlıklarda kurşun korumaları 

olan, başka hastaların kullanımına �z�n ver�lmeyen, kend� özel tuvalet� ve banyosu olan, hastanın çıkardığı atıkların hemen 

kanal�zasyona g�tmemes� �ç�n altında atık tankları bulunan, radyasyon güvenl�k kurallarına uygun özel odalarda 1-3 gün 

süreyle yatırılır. Tedav� sıvı veya kapsül olarak, tek sefer olmak üzere I-131’�n ağız yoluyla ver�lmes� şekl�nded�r. Hastalara 

yatışı sırasında m�de koruyucu ve ödem tedav�s�n�n dışında başka tedav� uygulaması gerekmez. Hastanın yatışı sırasında 

z�yaretç� ve refakatç� kabul ed�lmez. Hastanın yatırılarak tedav� ed�lmes�n�n çoğu zaman temel amacı aslında üzer�ndek� 

fazla radyoakt�v�te neden�yle çevre radyasyon güvenl�ğ�d�r. Hastanın yatışı sırasında I-131 �ç�r�lmes�nden önce, kandan 

mutlaka t�ro�d st�mülan hormon (TSH), t�roglobul�n (Tg) ve ant�-t�roglobul�n (Ant�-Tg) sev�yeler� bakılır. Tedav�n�n TSH 

sev�yes� > 30 mU/l olması durumunda ver�lmes� öner�l�r. Bu tedav�n�n kes�n kontrend�kasyonları gebel�k ve laktasyondur. 

Emz�ren anneler�n radyo�yot ablasyon tedav�s� önces� en az 6-8 hafta süreyle emz�rmey� bırakması öner�l�r. Çünkü I-131 süte 

geçer ve bebeğ�ne vermese dah� vücutta kalan, süte geçen I-131, meme dokusunda ışınlanmaya neden olarak �lerde meme 

kanser� r�sk�n� artırab�l�r. Rölat�f kontrend�kasyonlar olarak, c�dd� kem�k �l�ğ� depresyonu, pulmoner fibroz�s ve 

kserostom�d�r. Radyo�yot ablasyon tedav�s�n�n başlıca erken, geç�c� kompl�kasyonları, lokal boyun ağrısı, s�yaladen�t ve 

gastr�tt�r. Ancak yan etk�ler doza bağımlı olup, her hastada gözlenmeyeb�l�r. En sık kalıcı yan etk� kron�k s�yaladen�te bağlı 

olarak gel�şen, tat alma duyusunun kaybıyla g�den kserostom�d�r. Geç nad�r kompl�kasyonları, sekonder lösem� ve sol�d 

kanserlerd�r. Ancak bu kompl�kasyonlar oldukça nad�r olup, l�teratürde çoğunlukla sporad�k vakalar olarak b�ld�r�lmekted�r 

[2]. Radyo�yot ablasyon tedav� sonrası kadın hastaların 6-12 ay, erkek hastaların da yaklaşık 4 ay süreyle kontraseps�yonu 

öner�l�r. Hasta taburcu ed�l�rken LT4 preparatı başlanır ve TSH’nın supresyonu sağlanır (< 0.1 mU/l). Tedav�n�n genell�kle 3-

9. günler�nde hastaya tüm vücut tarama s�nt�grafis� yapılarak tedav� etk�nl�ğ� değerlend�r�l�r [Res�m 1]. Ablasyon sonrası 

hastalar öncel�kle 3-4 aylık per�yotlarla boyun ultrasonografis� ve kan tetk�kler� �le tak�p ed�l�r. Tedav� sonrası 8-12. aylarda, 

I-131’�n düşük dozları �le hastaya yen�den tüm vücut tarama s�nt�grafis� yapılır. Bu s�nt�grafi �şlem� sırasında da, tedav� 

sırasında olduğu g�b� hem d�yet, hem de LT4 preparatını kesme programı uygulanır. Düşük doz tüm vücut tarama 

s�nt�grafis�nde hem t�ro�d lojunda hem de uzak organlarda patoloj�k tutulum göstermeyen ve TSH st�mülasyonuna rağmen 

Tg düzeyler� ölçülemeyecek düzeyde olan hastalarda ablasyon başarılı olarak kabul ed�l�r ve tak�pler�nde şüphel� b�r 

bulguyla karşılaşılmadığı sürece yen�den radyo�yot tarama yapmaya gerek yoktur. Ancak tak�pler� sırasında Tg sev�yes�nde 

yükselme, boyun ultrasonografis�nde şüphel� lenf nodu, toraks BT �ncelemede şüphel� nodül vs bulunan hastalara yen�den 

I-131 tarama ve/veya yüksek doz radyo�yot tedav�s� yapılab�l�r. 

 

3. Prostat Kanserler�nde Tedav�

Prostat kanser� erkeklerde 2. sıklıkla görülen, yaygınlığı g�derek artan, erken evrede tanı konulduğunda tam olarak kür 

sağlanab�len b�r kanser türüdür. Ancak hastalığın metastat�k ve kastrasyona d�rençl� olan grubunda s�totoks�k kemoterap�, 

�mmunoterap� ve hormonal tedav�ler�n yanı sıra 177Lu-PSMA (Lutesyum 177-Prostat Spes�fik Membran Ant�jen) �le yapılan 

radyonükl�d tedav�ler de rut�n prat�kte kullanılmaya başlamıştır. Kastrasyona d�rençl� prostat kanser� (KDPK), serum 

testosteron düzey� kastrasyon sev�yes�nde olmasına rağmen (< 50 ng/dL), yükselen serum prostat spes�fik ant�jen (PSA) 

sev�yeler� (>2ng/mL) veya görüntüleme yöntemler�yle tesp�t ed�leb�len progres�f hastalık olarak tanımlanmaktadır. 177Lu-

PSMA tedav�s�n�n end�kasyonları; KDPK bulunması, standart ant�neoplast�k tedav�lere (örn. dosetaksel) refrakter olması 

veya bu tedav�ler�n uygulanamıyor olması, �k�nc� kuşak ant�androjen tedav�lere (örn. ab�raterone) refrakter olması veya bu 

tedav�ler�n uygulanamıyor olması, PSMA poz�tron em�syon tomografis� (PET) görüntülemes�nde lezyonlarda karac�ğer 

parank�m�nden fazla uptake bulunması ve en az 5 metastat�k lezyon bulunması olarak sayılab�l�r [3]. Lutesyum 177 yarılanma 

ömrü 6,7 gün olan, b (beta) ve g (gama) ışınları yayımlayarak bozunan b�r radyoakt�f madded�r PSMA (prostat spes�fik 

membran ant�jen), prostat hücreler�n�n yüzey�nde fizyoloj�k olarak bulunan b�r gl�koprote�nd�r. Sağlıklı prostat ep�tel 

hücreler�ndek� ekspresyonu düşük düzeyde olmakla b�rl�kte prostat kanser�nde salınımı 1000 kat kadar artar [4]. Bu 

nedenle PSMA prostat kanser�n�n hem görüntülemes�nde hem de tedav�s�nde hedef moleküldür. 
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2. T�ro�d Kanserler�nde Tedav�

T�ro�d kanserler� foll�küler ve parafol�küler hücrelerden köken alan tümörler olarak �k� ana sınıfa ayrılır. Foll�küler 

hücrelerden köken alanlar, �y� d�ferans�ye (pap�ller ve foll�küler), orta d�ferans�ye ve and�ferans�ye olmak üzere de alt 

sınıflara ayrılırlar. D�ferans�ye t�ro�d kanserler� (DTK), t�ro�d kanserler�n�n en büyük kısmını oluşturur k� bunlardan pap�ller 

kanserler tüm t�ro�d kanserler�n�n yaklaşık % 85’�n�, Hürthle hücrel� kanser�n de �ç�nde yer aldığı foll�küler kanserler yaklaşık 

% 12’s�n� oluşturmaktadır. Ger� kalan % 3’ü �se and�ferans�ye/kötü d�ferans�ye ve medüller t�ro�d kanserler� oluşturur. 

Pap�ller ve foll�küler t�ro�d kanserler� oldukça �y� prognoza sah�p tümörlerd�r k� radyoakt�f �yot tedav�s�n�n hedefi bu �k� 

gruptan oluşur. I-131 (radyo�yot) �le yapılan radyo�yot ablasyon tedav�s� (halk arasında atom tedav�s� olarak da b�l�n�r) tüm 

dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de rut�nde uygulanan b�r tedav� yöntem�d�r. Pap�ller t�ro�d kanserler� esas olarak lenfojen 

yolla, foll�küler t�ro�d kanserler� �se genell�kle hematojen yolla metastaz yapar. En sık uzak metastaz yaptığı organlar akc�ğer, 

med�asten, kem�k, bey�n, karac�ğer ve c�lt olarak sayılab�l�r. 

D�ferans�ye t�ro�d kanserler�nde I-131 �le radyo�yot ablasyon tedav�s� �lk olarak 1946’da başlamıştır. Türk�ye’de �lk I-131 

tedav�s� 1955 yılında Hasek� Tedav� Kl�n�ğ�’nde ver�lm�şt�r. Bu tedav�n�n temel prens�b�n�, t�ro�d dokusunun ve normal t�ro�d 

dokusuna göre daha az derecede de olsa t�ro�d kanser dokusunun �yotu tutma yeteneğ� oluşturmaktadır. Hem t�ro�d 

hücreler� hem de t�ro�d kanser hücreler� normal �yot �le radyoakt�f �yot ayırımını yapamamaktadır. Bu nedenle hastaya ver�len 

I-131, t�ro�d hücreler�/kanser hücreler� tarafından hızlıca tutulmaktadır. I-131’�n mevcut beta ışıma etk�s�yle oluşan 

�yon�zasyon sayes�nde hem kanserl� hücreler�n hem de normal hücreler�n yok ed�lmes� sağlanır. Ancak beta ışıma etk�s� 

yaklaşık 2 mm kadardır. Bu nedenle t�ro�d kanserler�nde tedav�de �lk basamağı total t�ro�dektom� oluşturmaktadır. I-131 

tedav�s� ancak cerrah� sonrası kalan normal t�ro�d/kanserl� dokuların yok ed�lmes�n� sağlar.

Radyo�yot ablasyon tedav�s�, ancak TAEK (Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu) tarafından l�sans ver�lm�ş, radyasyon 

güvenl�ğ� açısından önlemler�n alındığı özel odalarda yatırılarak uygulanab�len b�r tedav� yöntem�d�r. Tedav�n�n ardından 

hastaların taburcu ed�leb�lmes� �ç�n üzer�ndek� akt�v�ten�n yönetmel�klerle bel�rlenen doza �nmes� gerek�r k� bu yatış süres� 

genell�kle 1-3 gün kadardır. Hatta bu hastalara taburculuk �şlem� sırasında vücutlarındak� akt�v�te m�ktarına göre bel�rl� 

sürelerde radyasyon güvenl�k tal�matları öner�ler� ver�l�r. 

Uluslararası kılavuzlara radyo�yot ablasyon tedav�s� yüksek r�skl� hastalarda end�ked�r (pT3, pT4, herhang� b�r lenf 

nodu tutulumu, uzak metastazı olan hastalar). Bununla b�rl�kte eğer tümör mult�fokalse, lenf nodu metastazı veya uzak 

metastaz varsa, tümör agres�f sey�rl� alt t�plerden b�r�n� �çer�yorsa, düşük r�skl� grupta olmasına rağmen (pT1, pT2) y�ne de 

radyo�yot ablasyon tedav�s� ver�leb�l�r. Çok düşük r�skl� hastalarda, tek taraflı, �y� d�ferans�ye alt gruplarda olan ve boyutu ≤ 

1cm olan tümörlerde genell�kle tak�p yeterl�d�r [1]. 

I-131, hem gama hem de beta ışıma yapan, yarı ömrü yaklaşık 8.1 gün olan, hastalara oral yolla ver�len b�r radyoakt�f 

madded�r. Total t�ro�dektom� yapılmasına rağmen kalan remnant doku �ç�n radyo�yot ablasyon tedav�s� ver�lmes�n�n temel 

nedenler�, lokorejyonal rekürrensler� önlemek, mortal�tey� azaltmak, ablasyon sonrası I-131 �le tüm vücut tarama s�nt�grafis� 

�le tedav� önces� b�l�nmeyen metastat�k odakları tesp�t etmek, tak�pte t�roglobul�n�n duyarlı b�r tümör bel�rtec� olmasını 

sağlamak olarak sayılab�l�r. T�roglobul�n, yalnızca t�ro�d hücreler� tarafından sentez ed�len b�r hormondur. Total 

t�ro�dektom�n�n ardından ver�len radyo�yot ablasyon tedav�s� �le vücuttak� tüm t�ro�d hücreler�n�n yok ed�lmes� sayes�nde 

t�roglobul�n�n�n tak�pte çok etk�n b�r tümör bel�rtec� olması sağlanır. Radyo�yot ablasyon tedav�s� önces� hastalarda bazı 

hazırlıklar yapılması gerekmekted�r. Total t�ro�dektom� sonrası hastalara mutlaka dışarıdan T4 hormon preparatı (sentet�k 

levot�roks�n (LT4)) ver�lmes� gerekmekted�r. Çünkü total t�ro�dektom� sonrası bazal metabol�zma �ç�n çok öneml� olan t�ro�d 

dokusu ortadan kaldırılmaktadır. Hastaların �yot duyarlılığını artırmak �ç�n radyo�yot ablasyon tedav�s� önces� yaklaşık 3-4 

hafta süreyle kullandıkları LT4 preparatını kesmeler� gerekmekted�r. Bu dönemde hastalarda der�n b�r h�pot�ro�d� ve buna 

bağlı olarak hals�zl�k, yorgunluk, kas ağrıları g�b� semptomlar �zleneb�lmekted�r. Ayrıca tedav� önces� son 1 hafta- 10 gün 

�yottan fak�r d�yette öner�l�r. Uzun dönem h�pot�ro�d�n�n etk�ler�n� tolere edemeyeceğ� b�l�nen hastalarda TSH’yı yükseltmek 

amacıyla rekomb�nant TSH’da dışarıdan ver�leb�l�r. Ancak çoğu zaman öner�len LT4 preparatı kes�lerek sağlanan �yot 

açlığıdır. Hasta radyo�yot tedav� ver�leb�lmes� �ç�n, TAEK tarafından ruhsatlandırılmış, bell� kalınlıklarda kurşun korumaları 

olan, başka hastaların kullanımına �z�n ver�lmeyen, kend� özel tuvalet� ve banyosu olan, hastanın çıkardığı atıkların hemen 

kanal�zasyona g�tmemes� �ç�n altında atık tankları bulunan, radyasyon güvenl�k kurallarına uygun özel odalarda 1-3 gün 

süreyle yatırılır. Tedav� sıvı veya kapsül olarak, tek sefer olmak üzere I-131’�n ağız yoluyla ver�lmes� şekl�nded�r. Hastalara 

yatışı sırasında m�de koruyucu ve ödem tedav�s�n�n dışında başka tedav� uygulaması gerekmez. Hastanın yatışı sırasında 

z�yaretç� ve refakatç� kabul ed�lmez. Hastanın yatırılarak tedav� ed�lmes�n�n çoğu zaman temel amacı aslında üzer�ndek� 

fazla radyoakt�v�te neden�yle çevre radyasyon güvenl�ğ�d�r. Hastanın yatışı sırasında I-131 �ç�r�lmes�nden önce, kandan 

mutlaka t�ro�d st�mülan hormon (TSH), t�roglobul�n (Tg) ve ant�-t�roglobul�n (Ant�-Tg) sev�yeler� bakılır. Tedav�n�n TSH 

sev�yes� > 30 mU/l olması durumunda ver�lmes� öner�l�r. Bu tedav�n�n kes�n kontrend�kasyonları gebel�k ve laktasyondur. 

Emz�ren anneler�n radyo�yot ablasyon tedav�s� önces� en az 6-8 hafta süreyle emz�rmey� bırakması öner�l�r. Çünkü I-131 süte 

geçer ve bebeğ�ne vermese dah� vücutta kalan, süte geçen I-131, meme dokusunda ışınlanmaya neden olarak �lerde meme 

kanser� r�sk�n� artırab�l�r. Rölat�f kontrend�kasyonlar olarak, c�dd� kem�k �l�ğ� depresyonu, pulmoner fibroz�s ve 

kserostom�d�r. Radyo�yot ablasyon tedav�s�n�n başlıca erken, geç�c� kompl�kasyonları, lokal boyun ağrısı, s�yaladen�t ve 

gastr�tt�r. Ancak yan etk�ler doza bağımlı olup, her hastada gözlenmeyeb�l�r. En sık kalıcı yan etk� kron�k s�yaladen�te bağlı 

olarak gel�şen, tat alma duyusunun kaybıyla g�den kserostom�d�r. Geç nad�r kompl�kasyonları, sekonder lösem� ve sol�d 

kanserlerd�r. Ancak bu kompl�kasyonlar oldukça nad�r olup, l�teratürde çoğunlukla sporad�k vakalar olarak b�ld�r�lmekted�r 

[2]. Radyo�yot ablasyon tedav� sonrası kadın hastaların 6-12 ay, erkek hastaların da yaklaşık 4 ay süreyle kontraseps�yonu 

öner�l�r. Hasta taburcu ed�l�rken LT4 preparatı başlanır ve TSH’nın supresyonu sağlanır (< 0.1 mU/l). Tedav�n�n genell�kle 3-

9. günler�nde hastaya tüm vücut tarama s�nt�grafis� yapılarak tedav� etk�nl�ğ� değerlend�r�l�r [Res�m 1]. Ablasyon sonrası 

hastalar öncel�kle 3-4 aylık per�yotlarla boyun ultrasonografis� ve kan tetk�kler� �le tak�p ed�l�r. Tedav� sonrası 8-12. aylarda, 

I-131’�n düşük dozları �le hastaya yen�den tüm vücut tarama s�nt�grafis� yapılır. Bu s�nt�grafi �şlem� sırasında da, tedav� 

sırasında olduğu g�b� hem d�yet, hem de LT4 preparatını kesme programı uygulanır. Düşük doz tüm vücut tarama 

s�nt�grafis�nde hem t�ro�d lojunda hem de uzak organlarda patoloj�k tutulum göstermeyen ve TSH st�mülasyonuna rağmen 

Tg düzeyler� ölçülemeyecek düzeyde olan hastalarda ablasyon başarılı olarak kabul ed�l�r ve tak�pler�nde şüphel� b�r 

bulguyla karşılaşılmadığı sürece yen�den radyo�yot tarama yapmaya gerek yoktur. Ancak tak�pler� sırasında Tg sev�yes�nde 

yükselme, boyun ultrasonografis�nde şüphel� lenf nodu, toraks BT �ncelemede şüphel� nodül vs bulunan hastalara yen�den 

I-131 tarama ve/veya yüksek doz radyo�yot tedav�s� yapılab�l�r. 

 

3. Prostat Kanserler�nde Tedav�

Prostat kanser� erkeklerde 2. sıklıkla görülen, yaygınlığı g�derek artan, erken evrede tanı konulduğunda tam olarak kür 

sağlanab�len b�r kanser türüdür. Ancak hastalığın metastat�k ve kastrasyona d�rençl� olan grubunda s�totoks�k kemoterap�, 

�mmunoterap� ve hormonal tedav�ler�n yanı sıra 177Lu-PSMA (Lutesyum 177-Prostat Spes�fik Membran Ant�jen) �le yapılan 

radyonükl�d tedav�ler de rut�n prat�kte kullanılmaya başlamıştır. Kastrasyona d�rençl� prostat kanser� (KDPK), serum 

testosteron düzey� kastrasyon sev�yes�nde olmasına rağmen (< 50 ng/dL), yükselen serum prostat spes�fik ant�jen (PSA) 

sev�yeler� (>2ng/mL) veya görüntüleme yöntemler�yle tesp�t ed�leb�len progres�f hastalık olarak tanımlanmaktadır. 177Lu-

PSMA tedav�s�n�n end�kasyonları; KDPK bulunması, standart ant�neoplast�k tedav�lere (örn. dosetaksel) refrakter olması 

veya bu tedav�ler�n uygulanamıyor olması, �k�nc� kuşak ant�androjen tedav�lere (örn. ab�raterone) refrakter olması veya bu 

tedav�ler�n uygulanamıyor olması, PSMA poz�tron em�syon tomografis� (PET) görüntülemes�nde lezyonlarda karac�ğer 

parank�m�nden fazla uptake bulunması ve en az 5 metastat�k lezyon bulunması olarak sayılab�l�r [3]. Lutesyum 177 yarılanma 

ömrü 6,7 gün olan, b (beta) ve g (gama) ışınları yayımlayarak bozunan b�r radyoakt�f madded�r PSMA (prostat spes�fik 

membran ant�jen), prostat hücreler�n�n yüzey�nde fizyoloj�k olarak bulunan b�r gl�koprote�nd�r. Sağlıklı prostat ep�tel 

hücreler�ndek� ekspresyonu düşük düzeyde olmakla b�rl�kte prostat kanser�nde salınımı 1000 kat kadar artar [4]. Bu 

nedenle PSMA prostat kanser�n�n hem görüntülemes�nde hem de tedav�s�nde hedef moleküldür. 



Bu tedav� 177Lu-PSMA 3-8 GBq dozunda, �ntravenöz olarak 4-6 kür şekl�nde ver�l�r. Hastalara doz�metr� hesabı 

yapılarak doz ayarlaması yapılab�leceğ� g�b� sab�t doz uygulamaları da yapılab�lmekted�r. 177Lu-PSMA tedav�s� ancak uygun 

şek�lde zırhlaması yapılmış ve TAEK tarafından ruhsatlandırılmış olan özel radyonükl�d tedav� odalarının bulunduğu 

merkezlerde ver�leb�l�r. Hastalar tedav� sonrası 2 gün hastanede gözet�m altında bulundurulur. Lutesyum-177 tedav�s� 

sonrasında hastanın vücudunda kalan radyoakt�v�te m�ktarının ve hastadan 1 metre uzaklıktak� doz hızının müsaade ed�len 

sev�yeler� aşmaması koşuluyla ve hasta �le hasta yakınları tarafından kontam�nasyona karşı gerekl� önlemler�n 

alınacağından ve tal�matlara uyulacağından em�n olursa taburcu ed�l�r. Taburcu �şlem� �ç�n hastadan 1 m uzaklıkta ölçülen 

doz hızı 20 µSv/saat’�n altına düşmel�d�r. Ancak ham�le ve/veya küçük çocuk yakını olan hastaların, hastadan 1 m uzaklıkta 

ölçülen doz hızı 10 µSv/saat’e düşünceye kadar hastanede kalması sağlanır [5].

Prostat kanserler�n�n tedav�s�nde kullanılan d�ğer b�r ajan olan Radyum- 223 (Ra-223) d�ğer adıyla Alfarad�n, 

kastrasyona d�rençl� semptomat�k kem�k metastazı olan prostat kanserl� hastalarda tedav� amacıyla kullanılan, kals�yuma 

benzer k�myasal özell�ğ� sayes�nde kem�kte tutulum gösteren, alfa ışınımı yayan b�r radyonükl�dd�r. Alfa part�külünün doku 

�çer�s�nde g�deb�ld�ğ� mesafen�n çok kısa (2-10 hücre) olması neden�yle yan etk� oranları oldukça düşüktür. NCCN 

kılavuzuna göre v�seral organ metastazı olmayan hastalarda semptomat�k kem�k metastazı olan hastalarda kullanımı 

öner�lmekted�r [6].

4. Nöroendokr�n Tümörlerde Tedav�

Nöroendokr�n tümörler (NET) köken aldığı lokal�zasyona bağlı olarak farklı patofizyoloj�k ve kl�n�k prezentasyonlarda 

karşımıza çıkan nad�r, sol�d tümörlerd�r. NET’ler başta somatostat�n reseptörler� (SSTR) olmak üzere bazı farklı pept�d 

reseptörler�n�n yüksek m�ktarda salınımına neden olmaktadır. Nöroendokr�n tümörler, K�-67 prol�ferasyon �ndeks� ve 

m�tot�k akt�v�teler�n�n d�kkate alındığı d�ferans�yasyon dereces�ne göre G1, G2 ve G3 tümörler olarak sınıflandırılırlar. G1 

(M�tot�k akt�v�te < 2 ve K�-67 ≤ %3) ve G2 (m�tot�k akt�v�te 2-20 ve K�-67 % 3-20) tümörler yüksek somatostat�n reseptör 

(SSTR) salınımları neden�yle pept�d reseptör radyonükl�d tedav� (PRRT) �ç�n hedef tümörlerd�r. G3 tümörler m�tot�k 

akt�v�teler� (> 20) ve K�-67 �ndeks� (> % 20) yüksek tümörler olup, bunlar da kend� �çer�s�nde �y� d�ferans�ye NET ve kötü 

d�ferans�ye NET olarak 2 gruba ayrılmaktadır. G1 ve G2 NET’lerde everol�mus, sun�t�n�b g�b� somatostat�n analogları ve 

�nterferon yeters�z kalab�lmekted�r. Bu grup hastalarda PRRT alternat�f tedav� seçeneğ� olarak kullanılab�l�r [7]. Kanserl� 

hücrelerde somatostat�n reseptörler� normal hücrelere göre daha fazla eksprese ed�l�r. Bu nedenle PRRT sağlıklı dokulara 

daha az etk� eder. Somatostat�n �şaretl� radyükl�d tedav�ler�n özell�kle metastat�k gastroenteropankreat�k NET’lerde yaşam 

süres�n� artırdığı ve semptomat�k düzelme sağladığı b�rçok kl�n�k çalışmada b�ld�r�lmekted�r. Günümüzde çoğu merkezde 

kullanılan ajan, yarı ömrü yaklaşık 162 saat, maks�mum enerj�s� 0.498 MeV, maks�mum tedav� menz�l� yaklaşık 2 mm olan 

177Lu DOTATATE’d�r. Tedav� protokolünü bel�rlemede PET/BT görüntülemede elde ed�len ver�ler yol göster�c�d�r. 

Görüntülemede eğer tümör Ga-68 DOTATATE �le tutulum göster�yorsa Lu-177-DOTATATE tedav� etk�nken, tümör 18F-FDG 

tutulumu göster�yorsa tedav�de kemoterap� veya d�ğer tedav� modal�teler� daha etk�nd�r. Lu-177 tedav�s�n�n yan etk�ler� 

kemoterap� �le karşılaştırıldığında oldukça tolere ed�leb�l�r düzeyded�r. Yapılan b�r çalışmada s�nd�r�m s�stem� yan etk�ler� % 

25, hematoloj�k yan etk�ler % 3.6 olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada myelod�splast�k sendrom, akut lösem� ve karac�ğer 

toks�s�tes� g�b� c�dd� yan etk�ler�n % 1 kadar olduğu rapor ed�lm�şt�r [8]. M�dgut nöroendokr�n kanserl� 229 hastada yapılan 

NETTER-1 faz 3 kl�n�k çalışmasında, b�r gruba 177Lu-DOTATATE tedav�s� �le beraber octreot�de-LAR tedav�s� ver�l�rken, d�ğer 

gruba yalnızca yüksek doz octreot�de-LAR tedav�s� ver�lm�ş ve tedav�ye 177Lu-DOTATATE eklenen grupta 20 aylık hastalıksız 

sağkalım % 65.2 �ken, d�ğer grupta % 10.8 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada m�yelosupresyon hastaların % 10’undan daha 

azında bulunmuş ve renal toks�s�te �zlenmem�şt�r [9]. 

5. Kem�k Metastazlarının Ağrı Tedav�s�nde Radyonükl�dler�n Kullanımı

Radyonükl�d tedav� osteoblast�k kem�k metastazlı hastalarda ağrının palyat�f tedav�s� �ç�n de kullanılmaktadır. Kem�k 

metastazlarında, kem�k �nvazyonu, lokal destrüks�yon, per�ost�t, refleks kontraktür, müsküler spazm, s�n�r kökü basısı, 

patoloj�k fraktür, vertebral kollaps, yumuşak doku �nfiltrasyonu ve eklem değ�ş�kl�kler� neden�yle hastalar çok c�dd� ağrılar 

h�ssetmekted�r. Kanserl� hastalarda ağrının g�der�lmes�, hastanın yaşam kal�tes� �ç�n oldukça öneml�d�r. Günümüzde en sık 

kullanılan 2 ajan; 89Sr-klor�d (Strons�yum-89) ve 153Sm-lex�dronam (Samaryum-153)’dır. Her �k� radyonükl�d de beta 

ışımaları sayes�nde tedav� etk�nl�ğ� göster�r. 153Sm-lex�dronam, 89Sr-klor�d’den farklı olarak gama ışını salınımı da yapar. 

Bu sayede tedav� sonrası görüntüleme de yapılab�l�r. Hastalarda tedav� önces� kan sayımları yapılmalıdır. Öner�len, 

plateletler�n ≥ 60,000/µl; lökos�tler�n ≥2400/µl ve granülos�tler�n ≥2000/µl olmasıdır. Bu radyonükl�dler �ntravenöz (�.v.) 

olarak ver�l�şler�n�n ardından hızlıca kandan tem�zlenerek kem�ğe lokal�ze olur. Bu ajanların hedefi asıl olarak osteoblast�k 

(sklerot�k) akt�v�ten�n yüksek olduğu alanlardır. Metastat�k kem�k bölgeler�nde normal kem�ğe göre yaklaşık beş kat daha 

yüksek tutulum göster�r. Bu tedav�ler sırasında hastanın hastanede yatışı gerekmez. Herhang� b�r �laç etk�leş�m� yoktur. 

Ancak genell�kle bu tedav�n�n ardından 6-12 hafta süreyle kemoterap� ve/veya radyoterap� ver�lmes� öner�lmez. Tedav�n�n 

ardından ağrı, 1- 3 hafta �çer�s�nde azalmaya başlar ve etk�nl�kler� 3-6 ay kadar sürer. 

6. Y-90 M�kroküre �le Selekt�f İnternal Radyasyon 

Tedav�s� 

Pr�mer ve metastat�k karac�ğer kanserler� er�şk�nlerde 

kanserlere bağlı ölümler�n büyük b�r bölümünü oluştur-

maktadır. Karac�ğer, abdom�nal organların kanserler�n�n 

metastazında en sık g�tt�ğ� organdır. Çoğu hastada amel�-

yat şansı olmaması sebeb�yle kemoterap�, radyoterap� �le 

b�rl�kte veya tek başına yapılan hepat�k transarteryel 

kemoembol�zasyon (TAKE), radyofrekans ablasyon (RFA) 

alternat�f tedav� yöntemler� olarak kullanılmaktadır. Nor-

mal karac�ğer parank�m� kanlanma �ht�yacının büyük kıs-

mını (>75%) portal venden almakta �ken, karac�ğer tü-

mörler� beslend�kler� kanın neredeyse tamamına yakın 

büyük b�r kısmını hepat�k arter dallarından almaktadırlar. 

Üstel�k karac�ğer tümörler�n�n vaskülar�tes� de artmıştır. Bu 

nedenle hepat�k arteryel embol�zasyon tedav�ler�, ağırlıklı 

olarak tümörler� hedef almakta ve tümör dışı karac�ğer 

parank�m�n� de mümkün olduğunca korumaktadırlar. Selekt�f �nternal radyoterap� (SIRT) veya d�ğer adıyla transarteryal 

radyoembol�zasyonda (TARE) bu amaçla kemoterapöt�k ajan yer�ne radyasyon yüklü part�küller ver�lmekte olup, uygulama 

şekl� açısından TAKE �le benzerd�r. Ancak radyasyon uygulandığı dokuda, tümör t�p�nden veya �laç d�renc�nden bağımsız 

olarak nekroza sebep olur k� bu da yeterl� dozda ver�ld�ğ�nde SIRT tedav�s�n� TAKE'ye üstün kılar. Ytr�um-90 (Y-90) part�küller� 

(TheraSphere Y-90 glass veya SIR-Spheres Y-90 res�n m�krosfer) hepat�k arter yoluyla tümöre geç�şe �z�n ver�rken venöz 

s�rkülasyona geç�ş sınırlıdır [10]. Son zamanlarda bu tedav� �ç�n Y-90 yer�ne Holm�um-166 m�kroküre tedav�s� de kullanılmaya 

başlamıştır. M�kroküre tedav�s�, karac�ğere radyoterap� almış, as�t� olan, k�n�k olarak karac�ğer yetmezl�ğ� bulunan, karac�ğer 

fonks�yon testler� bozuk, akc�ğere şant % 20’n�n üzer�nde olan, anormal vasküler anatom�s� olan, d�ssem�ne ekstrahepat�k 

mal�gn hastalaığı olan, son �k� ayda kapas�tab�n tedav�s� alan ve portal ven trombozu olan hastalarda kontrend�ked�r. Y-90 

saf beta yayıcı olduğundan çevreye verd�ğ� radyasyon ışıması çevre doğal radyasyondan da çok düşük sev�yeded�r. Bu 

nedenle tedav� sonrası hastanın hastanede kalması gerekmez. Ayrıca ac�l kl�n�k durumlar har�c�nde taburcu sonrası önlem 

alınması da gerekmez. 

Res�m 1. 50 yaşında kadın hastada yüksek doz I-131 �le radyo�yot 
ablasyon tedav�s� sonrası 8. günde yapılan tüm vücut tarama 
s�nt�grafis�nde boyun bölges�nde rez�dü t�ro�d dokusu �le uyumlu 
akt�v�te tutulumu mevcut. 
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Bu tedav� 177Lu-PSMA 3-8 GBq dozunda, �ntravenöz olarak 4-6 kür şekl�nde ver�l�r. Hastalara doz�metr� hesabı 

yapılarak doz ayarlaması yapılab�leceğ� g�b� sab�t doz uygulamaları da yapılab�lmekted�r. 177Lu-PSMA tedav�s� ancak uygun 

şek�lde zırhlaması yapılmış ve TAEK tarafından ruhsatlandırılmış olan özel radyonükl�d tedav� odalarının bulunduğu 

merkezlerde ver�leb�l�r. Hastalar tedav� sonrası 2 gün hastanede gözet�m altında bulundurulur. Lutesyum-177 tedav�s� 

sonrasında hastanın vücudunda kalan radyoakt�v�te m�ktarının ve hastadan 1 metre uzaklıktak� doz hızının müsaade ed�len 

sev�yeler� aşmaması koşuluyla ve hasta �le hasta yakınları tarafından kontam�nasyona karşı gerekl� önlemler�n 

alınacağından ve tal�matlara uyulacağından em�n olursa taburcu ed�l�r. Taburcu �şlem� �ç�n hastadan 1 m uzaklıkta ölçülen 

doz hızı 20 µSv/saat’�n altına düşmel�d�r. Ancak ham�le ve/veya küçük çocuk yakını olan hastaların, hastadan 1 m uzaklıkta 

ölçülen doz hızı 10 µSv/saat’e düşünceye kadar hastanede kalması sağlanır [5].

Prostat kanserler�n�n tedav�s�nde kullanılan d�ğer b�r ajan olan Radyum- 223 (Ra-223) d�ğer adıyla Alfarad�n, 

kastrasyona d�rençl� semptomat�k kem�k metastazı olan prostat kanserl� hastalarda tedav� amacıyla kullanılan, kals�yuma 

benzer k�myasal özell�ğ� sayes�nde kem�kte tutulum gösteren, alfa ışınımı yayan b�r radyonükl�dd�r. Alfa part�külünün doku 

�çer�s�nde g�deb�ld�ğ� mesafen�n çok kısa (2-10 hücre) olması neden�yle yan etk� oranları oldukça düşüktür. NCCN 

kılavuzuna göre v�seral organ metastazı olmayan hastalarda semptomat�k kem�k metastazı olan hastalarda kullanımı 

öner�lmekted�r [6].

4. Nöroendokr�n Tümörlerde Tedav�

Nöroendokr�n tümörler (NET) köken aldığı lokal�zasyona bağlı olarak farklı patofizyoloj�k ve kl�n�k prezentasyonlarda 

karşımıza çıkan nad�r, sol�d tümörlerd�r. NET’ler başta somatostat�n reseptörler� (SSTR) olmak üzere bazı farklı pept�d 

reseptörler�n�n yüksek m�ktarda salınımına neden olmaktadır. Nöroendokr�n tümörler, K�-67 prol�ferasyon �ndeks� ve 

m�tot�k akt�v�teler�n�n d�kkate alındığı d�ferans�yasyon dereces�ne göre G1, G2 ve G3 tümörler olarak sınıflandırılırlar. G1 

(M�tot�k akt�v�te < 2 ve K�-67 ≤ %3) ve G2 (m�tot�k akt�v�te 2-20 ve K�-67 % 3-20) tümörler yüksek somatostat�n reseptör 

(SSTR) salınımları neden�yle pept�d reseptör radyonükl�d tedav� (PRRT) �ç�n hedef tümörlerd�r. G3 tümörler m�tot�k 

akt�v�teler� (> 20) ve K�-67 �ndeks� (> % 20) yüksek tümörler olup, bunlar da kend� �çer�s�nde �y� d�ferans�ye NET ve kötü 

d�ferans�ye NET olarak 2 gruba ayrılmaktadır. G1 ve G2 NET’lerde everol�mus, sun�t�n�b g�b� somatostat�n analogları ve 

�nterferon yeters�z kalab�lmekted�r. Bu grup hastalarda PRRT alternat�f tedav� seçeneğ� olarak kullanılab�l�r [7]. Kanserl� 

hücrelerde somatostat�n reseptörler� normal hücrelere göre daha fazla eksprese ed�l�r. Bu nedenle PRRT sağlıklı dokulara 

daha az etk� eder. Somatostat�n �şaretl� radyükl�d tedav�ler�n özell�kle metastat�k gastroenteropankreat�k NET’lerde yaşam 

süres�n� artırdığı ve semptomat�k düzelme sağladığı b�rçok kl�n�k çalışmada b�ld�r�lmekted�r. Günümüzde çoğu merkezde 
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tutulumu göster�yorsa tedav�de kemoterap� veya d�ğer tedav� modal�teler� daha etk�nd�r. Lu-177 tedav�s�n�n yan etk�ler� 

kemoterap� �le karşılaştırıldığında oldukça tolere ed�leb�l�r düzeyded�r. Yapılan b�r çalışmada s�nd�r�m s�stem� yan etk�ler� % 

25, hematoloj�k yan etk�ler % 3.6 olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada myelod�splast�k sendrom, akut lösem� ve karac�ğer 

toks�s�tes� g�b� c�dd� yan etk�ler�n % 1 kadar olduğu rapor ed�lm�şt�r [8]. M�dgut nöroendokr�n kanserl� 229 hastada yapılan 

NETTER-1 faz 3 kl�n�k çalışmasında, b�r gruba 177Lu-DOTATATE tedav�s� �le beraber octreot�de-LAR tedav�s� ver�l�rken, d�ğer 

gruba yalnızca yüksek doz octreot�de-LAR tedav�s� ver�lm�ş ve tedav�ye 177Lu-DOTATATE eklenen grupta 20 aylık hastalıksız 

sağkalım % 65.2 �ken, d�ğer grupta % 10.8 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada m�yelosupresyon hastaların % 10’undan daha 

azında bulunmuş ve renal toks�s�te �zlenmem�şt�r [9]. 

5. Kem�k Metastazlarının Ağrı Tedav�s�nde Radyonükl�dler�n Kullanımı

Radyonükl�d tedav� osteoblast�k kem�k metastazlı hastalarda ağrının palyat�f tedav�s� �ç�n de kullanılmaktadır. Kem�k 

metastazlarında, kem�k �nvazyonu, lokal destrüks�yon, per�ost�t, refleks kontraktür, müsküler spazm, s�n�r kökü basısı, 

patoloj�k fraktür, vertebral kollaps, yumuşak doku �nfiltrasyonu ve eklem değ�ş�kl�kler� neden�yle hastalar çok c�dd� ağrılar 

h�ssetmekted�r. Kanserl� hastalarda ağrının g�der�lmes�, hastanın yaşam kal�tes� �ç�n oldukça öneml�d�r. Günümüzde en sık 

kullanılan 2 ajan; 89Sr-klor�d (Strons�yum-89) ve 153Sm-lex�dronam (Samaryum-153)’dır. Her �k� radyonükl�d de beta 

ışımaları sayes�nde tedav� etk�nl�ğ� göster�r. 153Sm-lex�dronam, 89Sr-klor�d’den farklı olarak gama ışını salınımı da yapar. 

Bu sayede tedav� sonrası görüntüleme de yapılab�l�r. Hastalarda tedav� önces� kan sayımları yapılmalıdır. Öner�len, 

plateletler�n ≥ 60,000/µl; lökos�tler�n ≥2400/µl ve granülos�tler�n ≥2000/µl olmasıdır. Bu radyonükl�dler �ntravenöz (�.v.) 

olarak ver�l�şler�n�n ardından hızlıca kandan tem�zlenerek kem�ğe lokal�ze olur. Bu ajanların hedefi asıl olarak osteoblast�k 

(sklerot�k) akt�v�ten�n yüksek olduğu alanlardır. Metastat�k kem�k bölgeler�nde normal kem�ğe göre yaklaşık beş kat daha 

yüksek tutulum göster�r. Bu tedav�ler sırasında hastanın hastanede yatışı gerekmez. Herhang� b�r �laç etk�leş�m� yoktur. 

Ancak genell�kle bu tedav�n�n ardından 6-12 hafta süreyle kemoterap� ve/veya radyoterap� ver�lmes� öner�lmez. Tedav�n�n 

ardından ağrı, 1- 3 hafta �çer�s�nde azalmaya başlar ve etk�nl�kler� 3-6 ay kadar sürer. 

6. Y-90 M�kroküre �le Selekt�f İnternal Radyasyon 

Tedav�s� 

Pr�mer ve metastat�k karac�ğer kanserler� er�şk�nlerde 

kanserlere bağlı ölümler�n büyük b�r bölümünü oluştur-

maktadır. Karac�ğer, abdom�nal organların kanserler�n�n 

metastazında en sık g�tt�ğ� organdır. Çoğu hastada amel�-

yat şansı olmaması sebeb�yle kemoterap�, radyoterap� �le 

b�rl�kte veya tek başına yapılan hepat�k transarteryel 

kemoembol�zasyon (TAKE), radyofrekans ablasyon (RFA) 

alternat�f tedav� yöntemler� olarak kullanılmaktadır. Nor-

mal karac�ğer parank�m� kanlanma �ht�yacının büyük kıs-

mını (>75%) portal venden almakta �ken, karac�ğer tü-

mörler� beslend�kler� kanın neredeyse tamamına yakın 

büyük b�r kısmını hepat�k arter dallarından almaktadırlar. 

Üstel�k karac�ğer tümörler�n�n vaskülar�tes� de artmıştır. Bu 

nedenle hepat�k arteryel embol�zasyon tedav�ler�, ağırlıklı 

olarak tümörler� hedef almakta ve tümör dışı karac�ğer 

parank�m�n� de mümkün olduğunca korumaktadırlar. Selekt�f �nternal radyoterap� (SIRT) veya d�ğer adıyla transarteryal 

radyoembol�zasyonda (TARE) bu amaçla kemoterapöt�k ajan yer�ne radyasyon yüklü part�küller ver�lmekte olup, uygulama 

şekl� açısından TAKE �le benzerd�r. Ancak radyasyon uygulandığı dokuda, tümör t�p�nden veya �laç d�renc�nden bağımsız 

olarak nekroza sebep olur k� bu da yeterl� dozda ver�ld�ğ�nde SIRT tedav�s�n� TAKE'ye üstün kılar. Ytr�um-90 (Y-90) part�küller� 

(TheraSphere Y-90 glass veya SIR-Spheres Y-90 res�n m�krosfer) hepat�k arter yoluyla tümöre geç�şe �z�n ver�rken venöz 
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başlamıştır. M�kroküre tedav�s�, karac�ğere radyoterap� almış, as�t� olan, k�n�k olarak karac�ğer yetmezl�ğ� bulunan, karac�ğer 

fonks�yon testler� bozuk, akc�ğere şant % 20’n�n üzer�nde olan, anormal vasküler anatom�s� olan, d�ssem�ne ekstrahepat�k 

mal�gn hastalaığı olan, son �k� ayda kapas�tab�n tedav�s� alan ve portal ven trombozu olan hastalarda kontrend�ked�r. Y-90 

saf beta yayıcı olduğundan çevreye verd�ğ� radyasyon ışıması çevre doğal radyasyondan da çok düşük sev�yeded�r. Bu 

nedenle tedav� sonrası hastanın hastanede kalması gerekmez. Ayrıca ac�l kl�n�k durumlar har�c�nde taburcu sonrası önlem 

alınması da gerekmez. 

Res�m 1. 50 yaşında kadın hastada yüksek doz I-131 �le radyo�yot 
ablasyon tedav�s� sonrası 8. günde yapılan tüm vücut tarama 
s�nt�grafis�nde boyun bölges�nde rez�dü t�ro�d dokusu �le uyumlu 
akt�v�te tutulumu mevcut. 

506   •   Zek�ye Hasbek Her Yönüyle Kanser   •   507



KAYNAKLAR

[1] Haugen, B. R., Alexander, E. K., B�ble, K. C., Doherty, G. M., Mandel, S. J., N�k�forov, Y. E., ... & Schu�, K. G. (2016). 2015 

Amer�can Thyro�d Assoc�at�on management gu�del�nes for adult pat�ents w�th thyro�d nodules and d��erent�ated 

thyro�d cancer: the Amer�can Thyro�d Assoc�at�on gu�del�nes task force on thyro�d nodules and d��erent�ated thyro�d 

cancer. Thyro�d, 26(1), 1-133.

[2] Schroeder, T., Kuendgen, A., Kayser, S., Kröger, N., Braulke, F., Platzbecker, U., ... & Schlenk, R. (2012). Therapy-related 

myelo�d neoplasms follow�ng treatment w�th rad�o�od�ne. Haematolog�ca, 97(2), 206-212. 

[3] Emmett, L., W�llowson, K., V�olet, J., Sh�n, J., Blanksby, A., & Lee, J. (2017). Lutet�um 177 PSMA rad�onucl�de therapy for 

men w�th prostate cancer: a rev�ew of the current l�terature and d�scuss�on of pract�cal aspects of therapy. Journal of 

med�cal rad�at�on sc�ences, 64(1), 52-60. 

[4] Radyonükl�t Tedav�s� Gören Hastaların Taburcu Ed�lmes�ne İl�şk�n Kılavuz (RSGD-KLV-009). Türk�ye Atom Enerj�s� 

Kurumu, http://www.taek.gov.tr/tr/belgeler-formlar/func-startdown/1507. 

[5] Dem�rc� E, Kabasakal L. (2018). Prostat Kanser�nde Lu-177 Prostat Spes�fik Membran Ant�jen� Tedav�s�. Nucl Med 

Sem�n;4(3):245-250.

[6] NCCN (Nat�onal comprehens�ve cancer network) Gu�del�nes Vers�on 4.2018 Prostate Cancer.

[7] Thomas, K. E., Voros, B. A., Boudreaux, J. P., Th�agarajan, R., Wolter�ng, E. A., & Ram�rez, R. A. (2019). Current Treatment 

Opt�ons �n Gastroenteropancreat�c Neuroendocr�ne Carc�noma. The oncolog�st, 24(8), 1076-1088. 

[8] Kwekkeboom, D. J., de Herder, W. W., Kam, B. L., van E�jck, C. H., van Essen, M., Koo�j, P. P., ... & Krenn�ng, E. P. (2008). 

Treatment W�th the Rad�olabeled Somatostat�n Analog [^ 1^ 7^ 7Lu-DOTA^ 0, Tyr^ 3] Octreotate: Tox�c�ty, E��cacy, and 

Surv�val. Journal of Cl�n�cal Oncology, 26(13), 2124-2130. 

[9] Strosberg, J., El-Haddad, G., Wol�n, E., Hend�far, A., Yao, J., Chasen, B., ... & Bushnell, D. (2017). Phase 3 tr�al of 177Lu-

Dotatate for m�dgut neuroendocr�ne tumors. New England Journal of Med�c�ne, 376(2), 125-135. 

[10] Nuclear Med�c�ne and PET/CT Technology and Techn�ques. Eds Chr�st�an PE, Waterstram-R�ch KM. Chapter 22. 

Thomas KS, neagley FL. Inflamatory/Tumor/Oncology Imag�ng and Therapy, Elsev�er-Mosby Inc. p:628-641.2012. 

 

KANSER İMMÜNOLOJİSİ VE İMMUNOTERAPİLERİN KANSERDEKİ YERİ

CANCER IMMUNOLOGY AND THE ROLE OF IMMUNOTHERAPIES IN CANCER

Uzm. Dr. Necla DEMİR

Özel S�vas Med�cana Hastanes�

Med�kal Onkoloj� Bölümü

e-ma�l: dralcen@hotma�l.com

ORCID ID: 0000-0003-1051-4032

ÖZET

İmmünoloj� ve kanser b�yoloj�s� arasındak� �l�şk� her geçen gün daha da aydınlatılmaktadır. Böylece kanser tedav�s�nde 

devam eden umut ver�c� ve olumlu çalışmaların sayısı her geçen gün artmakta ve heyecan uyandırmaktadır. İmmün kontrol 

noktası �nh�b�syonu, günümüzde b�r çok kanser t�p�nde hal� hazırda b�r�nc�l tedav� yöntem� hal�ne gelm�şt�r ve bazı 

hastalarda öneml� ölçüde uzun sürel� sağkalım sağlamıştır. Bu nedenle kanser �mmünolj�s�n�n daha �y� anlaşılması 

�mmünoloj�k mekan�zmaların b�l�nmes�n� zorunlu hale get�rmekted�r. Günümüzde çok çeş�tl� �mmünoterap� 

komb�nasyonlarını araştıran denemeler devam etmekted�r ve bunların Sonuçları beklenmekted�r.

Anahtar Kel�meler: Kanser, İmmunoterap�, İmmun Kontrol Noktası

ABSTRACT

The relat�onsh�p between �mmunology and cancer b�ology �s be�ng clar�fied day by day. Thus, the number of prom�s�ng 

and pos�t�ve stud�es �n cancer treatment �s �ncreas�ng and arous�ng exc�tement. Immune check po�nt �nh�b�t�on has already 

become the pr�mary treatment modal�ty �n many types of cancer today and has prov�ded s�gn�ficant long-term surv�val �n 

some pat�ents. Therefore, a better understand�ng of cancer �mmunology makes �t �mperat�ve to know the �mmunolog�cal 

mechan�sms.

Keywords: Cancer, Immunotherapy, Immune Checkpo�nt

1. G�r�ş

Geçm�şten günümüze standart ve halen kullanılmakta olan kanser tedav� modal�teler� cerrah�, kemoterap� ve 

radyoterap�d�r. Zaman �çer�s�nde kanserl� hücreler�n moleküler ve genet�k özell�kler�n�n yanında çoğalma mekan�zmalarının 

aydınlatılması ve bunlara spes�fik hedefe yönel�k �laçların keşfiyle kansere spes�fik sağkalım süreler� uzamıştır. Kanser 

tedav�s�nde yen� b�r yaklaşım olan �mmünoterap� de 19. yüzyılın başında cerrah W�ll�am Coley’�n, ölü bakter�ler� sarkomlu 

hücrelere enjekte ed�p tümör küçülmes�n� b�ld�rmes�yle başlamış ve son 20 yılda �mmün s�stem�n kanserle �l�şk�s�n�n daha �y� 

aydınlatılmasıyla yen� moleküller�n keşfed�lmes�ne, ardından kötü prognozlu kanserler de dah�l çoğu kanserlerde 

kullanılmaya başlanmıştır [1]. 

2. Kanser Immünoloj�s�

2.1. Tümör hücres�n�n tanınması ve rejeks�yonu

B�r tümöre karşı etk�l� ve spes�fik b�r s�totoks�k �mmün yanıt, adapt�f ve doğal �mmün s�stemdek� çeş�tl� �mmün hücre 

t�pler� arasında karmaşık ve hızla gel�şen b�r etk�leş�m gerekt�r�r. Öncel�kle CD8 + ve CD4 + lenfos�tler�, “�mmün s�naps” 

yaparak b�r ant�jen�n vücuda özgü olup olmadığını ayırır. Doğal öldürücü (NK) hücreler�n s�totoks�k akt�v�te kazanması �ç�n 

major doku uygunluk kompleks� (major h�stocompat�b�l�ty complex, MHC) tarafından ant�jen sunumu gerekt�rmez ve düşük 

düzeyde MHC-1 ekspresyonu olan hücreler� hedef alır. T hücreler� g�b�, NK hücreler� de �mmün s�stem� baskılayan bazı 

moleküller ekspresse eder, bunlardan en öneml�ler�nden b�r�s� öldürücü �mmünglobül�n benzer� reseptördür (k�ller 

�mmunoglobul�ne-l�ke receptor, KIR) [2]. Ayrıca regülatör T (Treg) hücreler�, myelo�d türevl� baskılayıcı hücreler (myelo�d 

der�ved suppressor cells, MDSC) de s�totoks�k T hücreler�n akt�v�tes�n� büyük ölçüde �nh�be ederler [3, 4]. CD4+ T hücreler�n 
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kullanılmaya başlanmıştır [1]. 

2. Kanser Immünoloj�s�

2.1. Tümör hücres�n�n tanınması ve rejeks�yonu

B�r tümöre karşı etk�l� ve spes�fik b�r s�totoks�k �mmün yanıt, adapt�f ve doğal �mmün s�stemdek� çeş�tl� �mmün hücre 

t�pler� arasında karmaşık ve hızla gel�şen b�r etk�leş�m gerekt�r�r. Öncel�kle CD8 + ve CD4 + lenfos�tler�, “�mmün s�naps” 

yaparak b�r ant�jen�n vücuda özgü olup olmadığını ayırır. Doğal öldürücü (NK) hücreler�n s�totoks�k akt�v�te kazanması �ç�n 

major doku uygunluk kompleks� (major h�stocompat�b�l�ty complex, MHC) tarafından ant�jen sunumu gerekt�rmez ve düşük 

düzeyde MHC-1 ekspresyonu olan hücreler� hedef alır. T hücreler� g�b�, NK hücreler� de �mmün s�stem� baskılayan bazı 

moleküller ekspresse eder, bunlardan en öneml�ler�nden b�r�s� öldürücü �mmünglobül�n benzer� reseptördür (k�ller 

�mmunoglobul�ne-l�ke receptor, KIR) [2]. Ayrıca regülatör T (Treg) hücreler�, myelo�d türevl� baskılayıcı hücreler (myelo�d 

der�ved suppressor cells, MDSC) de s�totoks�k T hücreler�n akt�v�tes�n� büyük ölçüde �nh�be ederler [3, 4]. CD4+ T hücreler�n 
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b�r alt grubu olan Th17 hücreler �se �nterlök�n (IL) 17 sekrete ederek oto�mmün�te ve kanser üzer�ne olumsuz etk�ler 

göster�rler [5]. M1 makrofajlar, �nterferon (IFN) gama sekrete eder ve fagoz�toz yapar, M2 makrofajlar �se IL-4, IL-10, 

transforme ed�c� büyüme faktörü beta (TGF-beta) salgılayarak �nflamatuar yanıtı azaltır ve toleransı kolaylaştırırlar [6].

2.2. İmmün S�naps

İmmün s�stem�n tümör hücreler�n� tanıyıp onları yok etme özell�kler� �mmün-gözet�m (�mmunosurve�lance) olarak 

adlandırılır. Burada en öneml� nokta T hücreler�n, dentr�t�k hücreler g�b� ant�jen sunan hücreler (ant�gen-present�ng cells, 

APC) tarafından sunulan vücuda özgü olmayan (non-self) ant�jenler� tanıması ve akt�fleşmes�d�r. Bunu da “�mmün s�naps” 

�le yapmaktadır. 

T hücre reseptör (T cell receptor, TCR) kompleks�n�n, �k� büyük transmembran komponent� mevcuttur: 1) CD4 veya CD8 

reseptörü MHC �le bağlanır. Çoğu T hücres�ndek� CD4 / CD8 prote�n�, b�r beta alt ün�tes�ne bağlı olan oldukça değ�şken b�r 

alfa alt ün�tes�nden oluşur (ab). CD4 / CD8 molekülünün bu değ�şken bölgeler�, bel�rl� b�r ant�jen �ç�n spes�fik b�r T hücre 

yanıtının oluşmasından sorumludur. 2) CD3 molekülü �se sab�t kısım olup, hücre �ç� s�nyal �let�m�nden sorumludur.

TCR, MHC moleküller� tarafından sunulan spes�fik kısa am�no as�t uzantılarıyla bağlanır. MHC sınıf 1 tüm çek�rdekl� 

hücreler bulunur ve CD8+ T hücreler� tarafından tanınırken, MHC sınıf 2 moleküller� yapısal olarak APC'lerde bulunur ve 

CD4+ T hücreler� tarafından tanınır. 

CD8+ T hücres�n�n etk�n şek�lde akt�fleşt�r�lmes� �ç�n, TCR, MHC tarafından sunulan b�r pept�de bağlanmalıdır. Bu 

etk�leş�m, CD3 molekülünü akt�fleşt�r�r ve IL-12, IFN gama g�b� enflamatuar s�tok�nler�n salgılanmasına neden olur. Eş uyarıcı 

s�nyaller olmadığında ant�jenlere karşı tolerans durumu, “anerj�”, gel�ş�r [7].

T hücredek� en öneml� eş uyarıcı s�nyal, APC yüzey�ndek� B7-1 ve B7-2'ye (CD80 / 86) bağlanan CD28'd�r (Şek�l 1). Bu 

etk�leş�m sürec�, hem "agon�st-akt�ve ed�c�" moleküller (örneğ�n, GITR, OX40, ICOS) hem de APC ve T hücreler�nde "�mmün 

kontrol noktası" moleküller� olarak adlandırılan �nh�be ed�c� s�nyaller tarafından sıkı b�r şek�lde düzenlen�r. “İmmün kontrol 

noktası” moleküller�, s�totoks�k T-lenfos�t �le �l�şk�l� prote�n 4 (CTLA-4), programlanmış hücre ölümü-1 (PD-1), TIM3 ve 

LAG3'tür. B�r ant�jen�n kron�k b�r şek�lde sürekl� tanınması, efektör T hücre fonks�yonunun ger� b�ld�r�m �nh�b�syonuna yol 

açarak "tükenme (exhaust�on)" olarak adlandırılan b�r fenot�ple Sonuçlanab�l�r.

2.3. Kanser Immün-Düzenlenmes� (Tumor Immuned�t�ng)

İmmün s�stem, normal yapısını kaybeden hücreler� tanır, büyümes�n� engeller ve çoğalıp kanser oluşturmadan yok 

ederken tümör hücreler� de �mmün s�stemdan kaçma hatta konak �mmün cevabını etk�s�z hale get�rme yeteneğ�ne sah�pt�r. 

Bu nedenle, “kanser�n �mmün-gözet�m�” ter�m� yer�ne “kanser�n �mmün-düzenlenmes�” tanımının kullanılması öner�l-

mekted�r. Bu süreçte, �mmün s�stem bazı tümörler�n oluşmasını önlerken, bazılarını �se �mmün tolerans gel�şmes� neden�yle 

engelleyemez.

Kanser �mmün-düzenlenmes�n�n üç fazı vardır: “el�m�nat�on (berteraf etme)”, “equ�l�br�um (denge)”, ve “escape 

(kaçış)” [9]. El�m�nasyon fazında, tümör spes�fik ant�jenlere karşı doğal ve adapt�f �mmün yanıt oluşur ve IFN alfa, IFN 

gamma ve IL-12 g�b� s�tok�nlerle T, B ve NK hücreler akt�f hale gelerek tümör hücres� yok ed�l�r. Denge fazında, akt�ve CD4+ 

ve CD8+ T hücreler� �le mal�gn hücre klonları arasında b�r denge vardır. Kaçış fazında �se, mal�gn klonlar adapt�f �mmün 

s�stem hücreler�nden kaçar ve kontrolsüz bölünürler.

Tümör hücreler�n�n, �mmün s�stemden bazı tanımlanmış kaçış mekan�zmaları vardır:

* Tümör hücres�n�n spes�fik ant�jenler�n� kaybetmes� ya da ant�jen�k mekan�zmalarını değ�şt�rmes�. Tümörler, tümör 

ant�jenler�n� tümör yüzey�ne taşımak �ç�n gereken MHC-1 prote�n ekspresyonunu ya da s�toplazma �ç� taşıyıcı 

moleküller�n� kaybedeb�l�r ve böylece �mmün cevap �ç�n gerekl� T hücre akt�vasyonu olmaz [10, 11].

* Tümörler, s�tok�nlerle (IL-6, IL-10, ve TGF-beta artışı, IL-2’n�n tüket�lmes�) tet�klenen ve �mmün yanıtı �nh�be eden 

Treg hücreler�n�n, MDSC hücreler�n ve s�totoks�k T hücre fonks�yonunu �nh�be eden d�ğer hücre t�pler�n�n �nfiltrasyonu 

�le �mmün toleranslı b�r tümör m�kroçevres� oluşturab�l�rler [12, 13].

* Tümörler, per�fer�k T hücres�nde tükenme ve anerj�ye neden olan PD-1 ve PD l�gand 1 (PD-L1) g�b� �mmün kontrol 

noktası moleküller�n�n ekspresyonunu düzenleyeb�l�r. 

* Başlangıçta hücre bölünmes� ve büyümes�n� hızlandıran b�rçok onkogen�k hücre s�nyal yolu, aynı zamanda �mmün 

kaçış aracıları olarak da etk� edeb�l�r. Örneğ�n gastro�ntest�nal stromal tümörlerdek� KIT s�nyal�, Treg �nfiltrasyonunu 

artıran �ndoleam�n-2-3-d�oks�jenazın (IDO) aşırı ekspresyonuna yol açar.

Bu �mmünoloj�k kaçış mekan�zmalarının anlaşılması, b�rçok kanserde gen�ş çapta uygulanab�len �mmün bazlı 

tedav�ler�n gel�şt�r�lmes�ne fırsat vermekted�r.

3. Kanser İmmünoterap�s�nde Tedav� Seçenekler�

3.1. S�tok�nler

İmmünoterap�ye �lk yaklaşımlar, s�tok�nler�n ve �mmün s�stem� etk�leyen d�ğer maddeler�n kullanılması şekl�nde 

olmuştur.

IL-2, hem s�totoks�k T hücres� hem de Treg hücreler� üzer�nde ple�trop�k etk�ye sah�pt�r. Etk�ler kısmen IL-2 

uygulamasının dozu ve zamanlamasına bağlıdır. Yüksek dozlarda, CD8+ efektör T hücres� ve NK hücres�n�n s�tol�t�k 

akt�v�tes�n� teşv�k eder, ayrıca CD4+ hücreler�n�n Th1 ve Th2 alt sınıflarına farklılaşmasını teşv�k eder. Düşük dozlarda, Treg 

hücreler� üzer�ndek� tr�mer�k IL-2 reseptörler�ne yüksek afin�tes� �le Treg hücre �nfiltrasyonunu artırır ve Th17 hücreler�n�n 

oluşumunu engeller [15-18]. Günümüzde IL-2 kullanımı güncell�ğ�n� kaybetse de geçm�şte yüksek doz IL-2, melanom ve 

renal hücrel� kars�nomlu (RCC) hastalarda kalıcı objekt�f yanıtlar sağlamıştır. Mult�pl myelomda akt�f olarak kullanılmaya 

devam eden lenal�dom�d de IL-2 salınımını �nh�be eden Ikaros a�les� prote�nler�n� yıkarak �mmünmodülatör etk� göster�r.

S�tok�n tedav�ler� �çer�s�nde kullanılan b�r d�ğer molekül IFN a-2b’dır.Th1 aracılı �mmün cevabı oluşturarak IL-12 

salınımını artırarak etk� göster�r ve �mmün kontrol noktası �nh�b�törler� ve hedefe yönel�k tedav�lerden önce melanomun 

adjuvan tedav�s�nde yakın zamana kadar kullanılmıştır.

3.2. İmmün Kontrol Noktası İnh�b�törler�

PD-1 ve PD-L1/2

Programlanmış hücre ölümü-1 (PD-1) molekülü, T hücreler�, B hücreler� ve NK hücreler� üzer�nde �fade ed�len b�r 

transmembran prote�n�d�r. PD-1 l�gandına (PD-L1; B7-H1 olarak da b�l�n�r) ve PD-L2'ye (B7-H2) bağlanır ve böylece �mmün 

cevabı �nh�be eder. PD-1: PD-L1 / 2 etk�leş�m�, tümör hücres�n�n apoptos�s�n� doğrudan �nh�be eder, per�fer�k efektör T 

hücreler�n�n tükenmes�n� teşv�k eder ve T efektör hücreler�n Treg hücreler�ne dönüşümünü teşv�k eder [19]. NK hücreler�, 

monos�tler ve dendr�t�k hücrelerde de PD-1 ve / veya PD-L1 eksprese ed�leb�l�r.

PD-1 �nh�b�törler� (pembrol�zumab, n�volumab), PD-L1 �nh�b�törler�(atezol�zumab, avelumab, durvalumab) bugün �ç�n 

b�rçok kanserde kullanılmak üzere FDA onayı almıştır.

Şek�l 1: Kanser g�b� kron�k b�r ant�jen sunumu durumunda, ant�jen�n veya pro-enflamatuar s�tok�nler�n (IL-12, IFN gamma, vb.) 
kron�k olarak uyarısıyla, T hücres� üzer�nde PD-1 ekspresyonu olur; tümör hücreler� de PD-L1 ekspresyonu yapab�l�r. 
PD-1/PD-L1 bağlanması �le, efektör T hücres�nde "per�fer�k tükenme-exahaust�ng" meydana gel�r ve ant�jene karşı 
anerj�-duyarsızlık gel�ş�r.
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b�r alt grubu olan Th17 hücreler �se �nterlök�n (IL) 17 sekrete ederek oto�mmün�te ve kanser üzer�ne olumsuz etk�ler 

göster�rler [5]. M1 makrofajlar, �nterferon (IFN) gama sekrete eder ve fagoz�toz yapar, M2 makrofajlar �se IL-4, IL-10, 

transforme ed�c� büyüme faktörü beta (TGF-beta) salgılayarak �nflamatuar yanıtı azaltır ve toleransı kolaylaştırırlar [6].

2.2. İmmün S�naps

İmmün s�stem�n tümör hücreler�n� tanıyıp onları yok etme özell�kler� �mmün-gözet�m (�mmunosurve�lance) olarak 

adlandırılır. Burada en öneml� nokta T hücreler�n, dentr�t�k hücreler g�b� ant�jen sunan hücreler (ant�gen-present�ng cells, 

APC) tarafından sunulan vücuda özgü olmayan (non-self) ant�jenler� tanıması ve akt�fleşmes�d�r. Bunu da “�mmün s�naps” 

�le yapmaktadır. 

T hücre reseptör (T cell receptor, TCR) kompleks�n�n, �k� büyük transmembran komponent� mevcuttur: 1) CD4 veya CD8 

reseptörü MHC �le bağlanır. Çoğu T hücres�ndek� CD4 / CD8 prote�n�, b�r beta alt ün�tes�ne bağlı olan oldukça değ�şken b�r 

alfa alt ün�tes�nden oluşur (ab). CD4 / CD8 molekülünün bu değ�şken bölgeler�, bel�rl� b�r ant�jen �ç�n spes�fik b�r T hücre 

yanıtının oluşmasından sorumludur. 2) CD3 molekülü �se sab�t kısım olup, hücre �ç� s�nyal �let�m�nden sorumludur.

TCR, MHC moleküller� tarafından sunulan spes�fik kısa am�no as�t uzantılarıyla bağlanır. MHC sınıf 1 tüm çek�rdekl� 

hücreler bulunur ve CD8+ T hücreler� tarafından tanınırken, MHC sınıf 2 moleküller� yapısal olarak APC'lerde bulunur ve 

CD4+ T hücreler� tarafından tanınır. 

CD8+ T hücres�n�n etk�n şek�lde akt�fleşt�r�lmes� �ç�n, TCR, MHC tarafından sunulan b�r pept�de bağlanmalıdır. Bu 

etk�leş�m, CD3 molekülünü akt�fleşt�r�r ve IL-12, IFN gama g�b� enflamatuar s�tok�nler�n salgılanmasına neden olur. Eş uyarıcı 

s�nyaller olmadığında ant�jenlere karşı tolerans durumu, “anerj�”, gel�ş�r [7].

T hücredek� en öneml� eş uyarıcı s�nyal, APC yüzey�ndek� B7-1 ve B7-2'ye (CD80 / 86) bağlanan CD28'd�r (Şek�l 1). Bu 

etk�leş�m sürec�, hem "agon�st-akt�ve ed�c�" moleküller (örneğ�n, GITR, OX40, ICOS) hem de APC ve T hücreler�nde "�mmün 

kontrol noktası" moleküller� olarak adlandırılan �nh�be ed�c� s�nyaller tarafından sıkı b�r şek�lde düzenlen�r. “İmmün kontrol 

noktası” moleküller�, s�totoks�k T-lenfos�t �le �l�şk�l� prote�n 4 (CTLA-4), programlanmış hücre ölümü-1 (PD-1), TIM3 ve 

LAG3'tür. B�r ant�jen�n kron�k b�r şek�lde sürekl� tanınması, efektör T hücre fonks�yonunun ger� b�ld�r�m �nh�b�syonuna yol 

açarak "tükenme (exhaust�on)" olarak adlandırılan b�r fenot�ple Sonuçlanab�l�r.

2.3. Kanser Immün-Düzenlenmes� (Tumor Immuned�t�ng)

İmmün s�stem, normal yapısını kaybeden hücreler� tanır, büyümes�n� engeller ve çoğalıp kanser oluşturmadan yok 

ederken tümör hücreler� de �mmün s�stemdan kaçma hatta konak �mmün cevabını etk�s�z hale get�rme yeteneğ�ne sah�pt�r. 

Bu nedenle, “kanser�n �mmün-gözet�m�” ter�m� yer�ne “kanser�n �mmün-düzenlenmes�” tanımının kullanılması öner�l-

mekted�r. Bu süreçte, �mmün s�stem bazı tümörler�n oluşmasını önlerken, bazılarını �se �mmün tolerans gel�şmes� neden�yle 

engelleyemez.

Kanser �mmün-düzenlenmes�n�n üç fazı vardır: “el�m�nat�on (berteraf etme)”, “equ�l�br�um (denge)”, ve “escape 

(kaçış)” [9]. El�m�nasyon fazında, tümör spes�fik ant�jenlere karşı doğal ve adapt�f �mmün yanıt oluşur ve IFN alfa, IFN 

gamma ve IL-12 g�b� s�tok�nlerle T, B ve NK hücreler akt�f hale gelerek tümör hücres� yok ed�l�r. Denge fazında, akt�ve CD4+ 

ve CD8+ T hücreler� �le mal�gn hücre klonları arasında b�r denge vardır. Kaçış fazında �se, mal�gn klonlar adapt�f �mmün 

s�stem hücreler�nden kaçar ve kontrolsüz bölünürler.

Tümör hücreler�n�n, �mmün s�stemden bazı tanımlanmış kaçış mekan�zmaları vardır:

* Tümör hücres�n�n spes�fik ant�jenler�n� kaybetmes� ya da ant�jen�k mekan�zmalarını değ�şt�rmes�. Tümörler, tümör 

ant�jenler�n� tümör yüzey�ne taşımak �ç�n gereken MHC-1 prote�n ekspresyonunu ya da s�toplazma �ç� taşıyıcı 

moleküller�n� kaybedeb�l�r ve böylece �mmün cevap �ç�n gerekl� T hücre akt�vasyonu olmaz [10, 11].

* Tümörler, s�tok�nlerle (IL-6, IL-10, ve TGF-beta artışı, IL-2’n�n tüket�lmes�) tet�klenen ve �mmün yanıtı �nh�be eden 

Treg hücreler�n�n, MDSC hücreler�n ve s�totoks�k T hücre fonks�yonunu �nh�be eden d�ğer hücre t�pler�n�n �nfiltrasyonu 

�le �mmün toleranslı b�r tümör m�kroçevres� oluşturab�l�rler [12, 13].

* Tümörler, per�fer�k T hücres�nde tükenme ve anerj�ye neden olan PD-1 ve PD l�gand 1 (PD-L1) g�b� �mmün kontrol 

noktası moleküller�n�n ekspresyonunu düzenleyeb�l�r. 

* Başlangıçta hücre bölünmes� ve büyümes�n� hızlandıran b�rçok onkogen�k hücre s�nyal yolu, aynı zamanda �mmün 

kaçış aracıları olarak da etk� edeb�l�r. Örneğ�n gastro�ntest�nal stromal tümörlerdek� KIT s�nyal�, Treg �nfiltrasyonunu 

artıran �ndoleam�n-2-3-d�oks�jenazın (IDO) aşırı ekspresyonuna yol açar.

Bu �mmünoloj�k kaçış mekan�zmalarının anlaşılması, b�rçok kanserde gen�ş çapta uygulanab�len �mmün bazlı 

tedav�ler�n gel�şt�r�lmes�ne fırsat vermekted�r.

3. Kanser İmmünoterap�s�nde Tedav� Seçenekler�

3.1. S�tok�nler

İmmünoterap�ye �lk yaklaşımlar, s�tok�nler�n ve �mmün s�stem� etk�leyen d�ğer maddeler�n kullanılması şekl�nde 

olmuştur.

IL-2, hem s�totoks�k T hücres� hem de Treg hücreler� üzer�nde ple�trop�k etk�ye sah�pt�r. Etk�ler kısmen IL-2 

uygulamasının dozu ve zamanlamasına bağlıdır. Yüksek dozlarda, CD8+ efektör T hücres� ve NK hücres�n�n s�tol�t�k 

akt�v�tes�n� teşv�k eder, ayrıca CD4+ hücreler�n�n Th1 ve Th2 alt sınıflarına farklılaşmasını teşv�k eder. Düşük dozlarda, Treg 

hücreler� üzer�ndek� tr�mer�k IL-2 reseptörler�ne yüksek afin�tes� �le Treg hücre �nfiltrasyonunu artırır ve Th17 hücreler�n�n 

oluşumunu engeller [15-18]. Günümüzde IL-2 kullanımı güncell�ğ�n� kaybetse de geçm�şte yüksek doz IL-2, melanom ve 

renal hücrel� kars�nomlu (RCC) hastalarda kalıcı objekt�f yanıtlar sağlamıştır. Mult�pl myelomda akt�f olarak kullanılmaya 

devam eden lenal�dom�d de IL-2 salınımını �nh�be eden Ikaros a�les� prote�nler�n� yıkarak �mmünmodülatör etk� göster�r.

S�tok�n tedav�ler� �çer�s�nde kullanılan b�r d�ğer molekül IFN a-2b’dır.Th1 aracılı �mmün cevabı oluşturarak IL-12 

salınımını artırarak etk� göster�r ve �mmün kontrol noktası �nh�b�törler� ve hedefe yönel�k tedav�lerden önce melanomun 

adjuvan tedav�s�nde yakın zamana kadar kullanılmıştır.

3.2. İmmün Kontrol Noktası İnh�b�törler�

PD-1 ve PD-L1/2

Programlanmış hücre ölümü-1 (PD-1) molekülü, T hücreler�, B hücreler� ve NK hücreler� üzer�nde �fade ed�len b�r 

transmembran prote�n�d�r. PD-1 l�gandına (PD-L1; B7-H1 olarak da b�l�n�r) ve PD-L2'ye (B7-H2) bağlanır ve böylece �mmün 

cevabı �nh�be eder. PD-1: PD-L1 / 2 etk�leş�m�, tümör hücres�n�n apoptos�s�n� doğrudan �nh�be eder, per�fer�k efektör T 

hücreler�n�n tükenmes�n� teşv�k eder ve T efektör hücreler�n Treg hücreler�ne dönüşümünü teşv�k eder [19]. NK hücreler�, 

monos�tler ve dendr�t�k hücrelerde de PD-1 ve / veya PD-L1 eksprese ed�leb�l�r.

PD-1 �nh�b�törler� (pembrol�zumab, n�volumab), PD-L1 �nh�b�törler�(atezol�zumab, avelumab, durvalumab) bugün �ç�n 

b�rçok kanserde kullanılmak üzere FDA onayı almıştır.

Şek�l 1: Kanser g�b� kron�k b�r ant�jen sunumu durumunda, ant�jen�n veya pro-enflamatuar s�tok�nler�n (IL-12, IFN gamma, vb.) 
kron�k olarak uyarısıyla, T hücres� üzer�nde PD-1 ekspresyonu olur; tümör hücreler� de PD-L1 ekspresyonu yapab�l�r. 
PD-1/PD-L1 bağlanması �le, efektör T hücres�nde "per�fer�k tükenme-exahaust�ng" meydana gel�r ve ant�jene karşı 
anerj�-duyarsızlık gel�ş�r.
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CTLA-4

CTLA-4, T hücre akt�vasyonunu CD 80/86 ve CD 28 etk�leş�m� üzer�nden �nh�be etmekted�r. CTLA-4, T hücres� 

yüzey�nde TCR akt�vasyonu ve IL-2, IFN gama g�b� s�tok�nler�n uyarısı �le eksprese olur. Sonuç olarak efektör T hücres� 

üzer�nde negat�f feedback oluşturarak �mmün cevap üzer�nde fizyoloj�k b�r fren oluşturur [20].

Bugün �ç�n �p�l�mumab ve tremel�mumab kl�n�kte kullandığımız FDA onaylı CTLA-4 �nh�b�törler�d�r.

Bu moleküller�n dışında potans�yel hedef olab�lecek BTLA, VISTA, TIM-3, LAG3, CD 47 moleküller� üzer�nde çalışmalar 

devam etmekted�r. Bu moleküller de CTLA-4, PD-1/PDL-1/2 g�b� T hücre fonks�yonları üzer�nde �nh�b�syon yapmaktadırlar.

T hücreler�n�n man�pülasyonu

Adopt�f T hücres� transfer�, hastaya spes�fik T hücreler�n�n, spes�fik ant�jenlere karşı daha reakt�f olmaları �ç�n ex v�vo 

olarak zeng�nleşt�r�lmes� ve yen�den hastaya ver�lmes�n� �fade eder.

K�mer�k Ant�jen Reseptörler�

K�mer�k ant�jen reseptör T (CAR-T) hücreler� genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş T lenfos�tlerd�r. Burada k�ş�n�n T lenfos�tler� 

ayrıştırılır, laboratuar ortamında B lenfos�tler�n ant�jen bağlayan kısımları �le CD3 TCR’n�n hücre �ç� kısmına bağlatılır. Daha 

sonra, yen� T hücreler� laboratuar ortamında çoğaltılıp hastaya yen�den ver�l�r. Sonuçta genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş T hücres�, 

ant�jene karşı , MHC tanıması gerekmeden �mmün yanıt oluşturab�l�r [21].

CAR-T hücre tedav�ler� bugün �ç�n daha çok hematoloj�k tedav�lerde kullanılmakta olup, umut ver�c� sonuçlara sah�pt�r.

Tümör �nfiltre eden lenfos�tler

Tümör �nlfiltre ed�c� lenfos�tler (TILs), tümör ant�jenler�n� tanıyan ve tümör m�kroçevres�nde bulunan �mmün s�stem 

hücreler�d�r. Normalde tümöre karşı savaşırlar, ancak tümör yükü çok fazla olduğunda sayısal olarak yeters�z kalab�l�r ya da 

akt�v�teler� tümör hücreler� tarafından baskılanab�l�r. 

TIL’ler�n, taze tümör dokusundan laboratuar ortamında ayrıştırılıp, IL-2 bulunan ortamda çoğaltıldıktan sonra yen�den 

hastaya ver�lerek tümöre karşı �mmün cevap oluşturması sağlanır. Uyarılan bu hücre topluluğu daha çok CD8 T lenfos�t, 

daha az CD4 T lenfos�t �çer�r. Ex v�vo ortamda çoğaltılan TIL'ler�n yüksek doz IL-2 �le hastaya yen�den �nfüzyonundan önce, 

uyarılmış TIL'ler�n �n v�vo çoğalmasını arttırmak �ç�n hastadak� �nh�b�tör Treg hücreler�n� ve d�ğer lenfos�tler� tüketmeye 

yarayan, m�yeloablat�f olmayan kemoterap� ya da tüm vücut radyatoterap�s� uygulanır [22].

Bu tedav� yöntem� melanom hastalarında objekt�f yanıt oranı oluşturmuştur. Ancak bu tedav� yöntem� çoğu hastada 

yapılamamaktadır. Bunun nedenler� arasında, bütün tümörler�n ayrıştırılacak TIL hücreler�ne sah�p olmaması, tüm TIL’ler�n 

�n v�tro ortamda çoğaltılamaması ya da laboratuar sürec�n�n uzun sürmes�d�r.

CD3 hedefl� tedav�ler

B�spes�fik T hücre bağlayıcıları : B�spes�fik T hücres� bağlayıcı ant�korları (B�TEs), MHC’den bağımsız olarak T 

hücrelerle ve spes�fik hedef ant�jenler arasında bağlayıcı görev görür. İk� ayrı tek z�nc�rl� değ�şken bölge �çeren b�r prote�n 

yapı barındırırlar. B�r uç, tüm T hücreler�nde eksprese ed�len CD3'ü ve d�ğer uç hedef ant�jen� tanır. Böylece BİTEs, s�totoks�k 

T hücres� aracılı tümör erad�kasyonunu �ndüklemey� amaçlamaktadır.

Bl�natumomab, B hücre mal�gn�teler�nde bulunan CD19 ant�jen� �le T lenfos�tler�nde bulunan CD3 reseptörünün Fc 

bölges�ne spes�fik üret�len b�r �laçtır ve Ph�ladelph�a kromozomu negat�f B-ALL �ç�n onaylı b�r tedav�d�r [23].

Monoklonal TCR’ler: Bel�rl� b�r ant�jene karşı efektör T hücre fonks�yonunun arttırılmasına yönel�k başka b�r yaklaşım, 

spes�fik b�r ant�jen� tanıyan �ç�n çözünür b�r TCR'n�n (CD8) üret�lmes� ve bunu CD3 g�b� efektör b�r hedefin değ�şken 

fragmanıyla b�rleşt�r�lmes�d�r [24].

3.3. Onkol�t�k V�rüsler

Onkol�t�k v�rüsler, ant�ümör etk�ler�ne çeş�tl� yollarla aracılık eder (cümlen�n anlaşılması zor). Onkol�t�k v�rüsler, tümör 

hücreler�n� normal hücrelere göre daha fazla enfekte ederler. Tümör spes�fik ant�jenler�n sunumunu tet�klerler, daha az 

�mmün toleranslı b�r tümör m�kroçevres� oluşmasını tet�kleyen s�nyaller� akt�ve ederler ve �mmün modülatör s�tok�nler�n 

üret�m� �ç�n aracı olarak görev yaparlar [25].

Tal�mogene laherpapervec (TVEC), granülos�t makrofaj kolon� uyarıcı faktör (GM-CSF) aşırı eksprese den b�r atenüe 

HSV-1 v�rüsüdür ve böylece dentr�t�k hücreler�n ant�jen sunumunu artırmaktadır. TVEC , mal�gn melanomda tümör �ç�ne 

enjekte ed�lerek, tümöre karşı b�r �mmün cevap oluşturulması hedeflenm�şt�r. 

Onkol�t�k v�rüslerle yapılan tedav�lerde adenov�rüs, reov�rüs g�b� başka v�rüsler de kullanılmaktadır.

3.4. Tümör m�kroçevres�nde bulunan d�ğer hücre temell� tedav�ler

Doğal öldürücü hücreler: NK hücreler�n tümörlü bölgey� �nfiltre etmes� �y� prognost�kt�r. Öldürücü �mmünoglobul�n 

benzer� reseptör (k�ller �mmunoglobul�n-l�ke receptor-KIR) genler�, NK hücreler� tarafından eksprese ed�l�r ve normal 

konak hücrelerde HLA moleküller�ne bağlanır. Sıklıkla HLA ekspresyonunu y�t�ren kanser hücreler�, NK hücreler� tarafından 

HLA moleküller� eks�k olarak kabul ed�l�r ve Sonuç olarak NK hücreler� tarafından yok ed�l�r [26]. Kl�n�k önces� çalışmalarda, 

ant�-KIR ant�korlarının lenfoma, mult�pl myelom ve AML’de etk�l� olduğu göster�lm�şt�r.

Makrofajlar: İntratumoral makrofajların varlığı kötü prognozu göstereb�l�r. M2 makrofajlar, tümöre karşı oluşturulan 

�mmün cevabı baskılar, anj�ogenez� uyarır ve tümör büyümes�n� tet�kler. İntratumoral makrofajlar büyük ölçüde C-C 

kemok�n l�gand 2 (CCL2) veya kolon� uyarıcı faktör 1 (CSF-1) tarafından uyarılarak hedef bölgede toplanırlar. Kl�n�k önces� ve 

kl�n�k ver�ler CSF-1 / CSF-1 reseptör aksını hedeflemeye odaklanmaktadır [27, 28].

Indoleam�ne 2,3-d�ox�genase 1 (IDO-1): İndoleam�n 2,3-d�oks�jenaz 1, esans�yel am�no as�t L-tr�ptofanın (Trp) L-

k�nuren�ne (Kyn) dönüşümünde hız sınırlayıcı basamağı katal�ze eder. Tümör hücreler� tarafından yapılan IDO1 ekspresyonu, 

T hücre fonks�yonunu �nh�be ederek ve �mmün sürveyansı etk�leyerek tümör hücres�n�n �mmün s�stemden kaçmasına neden 

olur [29, 30]. IDO �nh�b�törler�n�n, �mmün kontrol noktası �nh�b�törler�yle komb�ne ed�lerek yapılan kl�n�k çalışmaların negat�f 

Sonuçlaması IDO �nh�b�törler�ne �lg�y� azaltmıştır ancak çalışmalar devam etmekted�r.

3.5. Aşılar

Aşı tedav�ler�, kanser tedav�s�nde uzun süred�r araştırılan b�r tedav� modal�tes�d�r. Bas�tçe, tümöre spes�fik 

ant�jenler�n, beraber�nde �mmün yardımcı maddelerle b�rl�kte bell� aralıklarla hastaya uygulanması ve hastada adapt�f b�r 

�mmün yanıt ed�lmes� amaçlanmaktadır. Bu zamana kadar onaylanmış tek aşı, prostat kanser�nde kullanılan s�puleucel-

T’d�r ve prostat�k as�t fosfatazı (PAP) hedef alan b�r otolog dendr�t�k hücre preparatı olup kastrasyon d�rençl� prostat 

kanser�nde sağkalım katkısı olduğu kanıtlanmıştır [31].
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Şek�l 2: CTLA-4, T hücres� yüzey�nde TCR akt�vasyonu ve IL-2, IFN gama g�b� s�tok�nler�n uyarısı �le eksprese olur. Ekspresyonu 
artan CTLA-4, APC üzer�ndek� CD 80/86 �le bağlanır, CD 28 eş uyaranı �le b�rl�kte hücre T hücres� akt�vasynunu �nh�be eder.
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CTLA-4

CTLA-4, T hücre akt�vasyonunu CD 80/86 ve CD 28 etk�leş�m� üzer�nden �nh�be etmekted�r. CTLA-4, T hücres� 

yüzey�nde TCR akt�vasyonu ve IL-2, IFN gama g�b� s�tok�nler�n uyarısı �le eksprese olur. Sonuç olarak efektör T hücres� 

üzer�nde negat�f feedback oluşturarak �mmün cevap üzer�nde fizyoloj�k b�r fren oluşturur [20].

Bugün �ç�n �p�l�mumab ve tremel�mumab kl�n�kte kullandığımız FDA onaylı CTLA-4 �nh�b�törler�d�r.

Bu moleküller�n dışında potans�yel hedef olab�lecek BTLA, VISTA, TIM-3, LAG3, CD 47 moleküller� üzer�nde çalışmalar 

devam etmekted�r. Bu moleküller de CTLA-4, PD-1/PDL-1/2 g�b� T hücre fonks�yonları üzer�nde �nh�b�syon yapmaktadırlar.

T hücreler�n�n man�pülasyonu

Adopt�f T hücres� transfer�, hastaya spes�fik T hücreler�n�n, spes�fik ant�jenlere karşı daha reakt�f olmaları �ç�n ex v�vo 

olarak zeng�nleşt�r�lmes� ve yen�den hastaya ver�lmes�n� �fade eder.

K�mer�k Ant�jen Reseptörler�

K�mer�k ant�jen reseptör T (CAR-T) hücreler� genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş T lenfos�tlerd�r. Burada k�ş�n�n T lenfos�tler� 

ayrıştırılır, laboratuar ortamında B lenfos�tler�n ant�jen bağlayan kısımları �le CD3 TCR’n�n hücre �ç� kısmına bağlatılır. Daha 

sonra, yen� T hücreler� laboratuar ortamında çoğaltılıp hastaya yen�den ver�l�r. Sonuçta genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş T hücres�, 

ant�jene karşı , MHC tanıması gerekmeden �mmün yanıt oluşturab�l�r [21].

CAR-T hücre tedav�ler� bugün �ç�n daha çok hematoloj�k tedav�lerde kullanılmakta olup, umut ver�c� sonuçlara sah�pt�r.

Tümör �nfiltre eden lenfos�tler

Tümör �nlfiltre ed�c� lenfos�tler (TILs), tümör ant�jenler�n� tanıyan ve tümör m�kroçevres�nde bulunan �mmün s�stem 

hücreler�d�r. Normalde tümöre karşı savaşırlar, ancak tümör yükü çok fazla olduğunda sayısal olarak yeters�z kalab�l�r ya da 

akt�v�teler� tümör hücreler� tarafından baskılanab�l�r. 

TIL’ler�n, taze tümör dokusundan laboratuar ortamında ayrıştırılıp, IL-2 bulunan ortamda çoğaltıldıktan sonra yen�den 

hastaya ver�lerek tümöre karşı �mmün cevap oluşturması sağlanır. Uyarılan bu hücre topluluğu daha çok CD8 T lenfos�t, 

daha az CD4 T lenfos�t �çer�r. Ex v�vo ortamda çoğaltılan TIL'ler�n yüksek doz IL-2 �le hastaya yen�den �nfüzyonundan önce, 

uyarılmış TIL'ler�n �n v�vo çoğalmasını arttırmak �ç�n hastadak� �nh�b�tör Treg hücreler�n� ve d�ğer lenfos�tler� tüketmeye 

yarayan, m�yeloablat�f olmayan kemoterap� ya da tüm vücut radyatoterap�s� uygulanır [22].

Bu tedav� yöntem� melanom hastalarında objekt�f yanıt oranı oluşturmuştur. Ancak bu tedav� yöntem� çoğu hastada 

yapılamamaktadır. Bunun nedenler� arasında, bütün tümörler�n ayrıştırılacak TIL hücreler�ne sah�p olmaması, tüm TIL’ler�n 

�n v�tro ortamda çoğaltılamaması ya da laboratuar sürec�n�n uzun sürmes�d�r.

CD3 hedefl� tedav�ler

B�spes�fik T hücre bağlayıcıları : B�spes�fik T hücres� bağlayıcı ant�korları (B�TEs), MHC’den bağımsız olarak T 

hücrelerle ve spes�fik hedef ant�jenler arasında bağlayıcı görev görür. İk� ayrı tek z�nc�rl� değ�şken bölge �çeren b�r prote�n 

yapı barındırırlar. B�r uç, tüm T hücreler�nde eksprese ed�len CD3'ü ve d�ğer uç hedef ant�jen� tanır. Böylece BİTEs, s�totoks�k 

T hücres� aracılı tümör erad�kasyonunu �ndüklemey� amaçlamaktadır.

Bl�natumomab, B hücre mal�gn�teler�nde bulunan CD19 ant�jen� �le T lenfos�tler�nde bulunan CD3 reseptörünün Fc 

bölges�ne spes�fik üret�len b�r �laçtır ve Ph�ladelph�a kromozomu negat�f B-ALL �ç�n onaylı b�r tedav�d�r [23].

Monoklonal TCR’ler: Bel�rl� b�r ant�jene karşı efektör T hücre fonks�yonunun arttırılmasına yönel�k başka b�r yaklaşım, 

spes�fik b�r ant�jen� tanıyan �ç�n çözünür b�r TCR'n�n (CD8) üret�lmes� ve bunu CD3 g�b� efektör b�r hedefin değ�şken 

fragmanıyla b�rleşt�r�lmes�d�r [24].

3.3. Onkol�t�k V�rüsler

Onkol�t�k v�rüsler, ant�ümör etk�ler�ne çeş�tl� yollarla aracılık eder (cümlen�n anlaşılması zor). Onkol�t�k v�rüsler, tümör 

hücreler�n� normal hücrelere göre daha fazla enfekte ederler. Tümör spes�fik ant�jenler�n sunumunu tet�klerler, daha az 

�mmün toleranslı b�r tümör m�kroçevres� oluşmasını tet�kleyen s�nyaller� akt�ve ederler ve �mmün modülatör s�tok�nler�n 

üret�m� �ç�n aracı olarak görev yaparlar [25].

Tal�mogene laherpapervec (TVEC), granülos�t makrofaj kolon� uyarıcı faktör (GM-CSF) aşırı eksprese den b�r atenüe 

HSV-1 v�rüsüdür ve böylece dentr�t�k hücreler�n ant�jen sunumunu artırmaktadır. TVEC , mal�gn melanomda tümör �ç�ne 

enjekte ed�lerek, tümöre karşı b�r �mmün cevap oluşturulması hedeflenm�şt�r. 

Onkol�t�k v�rüslerle yapılan tedav�lerde adenov�rüs, reov�rüs g�b� başka v�rüsler de kullanılmaktadır.

3.4. Tümör m�kroçevres�nde bulunan d�ğer hücre temell� tedav�ler

Doğal öldürücü hücreler: NK hücreler�n tümörlü bölgey� �nfiltre etmes� �y� prognost�kt�r. Öldürücü �mmünoglobul�n 

benzer� reseptör (k�ller �mmunoglobul�n-l�ke receptor-KIR) genler�, NK hücreler� tarafından eksprese ed�l�r ve normal 

konak hücrelerde HLA moleküller�ne bağlanır. Sıklıkla HLA ekspresyonunu y�t�ren kanser hücreler�, NK hücreler� tarafından 

HLA moleküller� eks�k olarak kabul ed�l�r ve Sonuç olarak NK hücreler� tarafından yok ed�l�r [26]. Kl�n�k önces� çalışmalarda, 

ant�-KIR ant�korlarının lenfoma, mult�pl myelom ve AML’de etk�l� olduğu göster�lm�şt�r.

Makrofajlar: İntratumoral makrofajların varlığı kötü prognozu göstereb�l�r. M2 makrofajlar, tümöre karşı oluşturulan 

�mmün cevabı baskılar, anj�ogenez� uyarır ve tümör büyümes�n� tet�kler. İntratumoral makrofajlar büyük ölçüde C-C 

kemok�n l�gand 2 (CCL2) veya kolon� uyarıcı faktör 1 (CSF-1) tarafından uyarılarak hedef bölgede toplanırlar. Kl�n�k önces� ve 

kl�n�k ver�ler CSF-1 / CSF-1 reseptör aksını hedeflemeye odaklanmaktadır [27, 28].

Indoleam�ne 2,3-d�ox�genase 1 (IDO-1): İndoleam�n 2,3-d�oks�jenaz 1, esans�yel am�no as�t L-tr�ptofanın (Trp) L-

k�nuren�ne (Kyn) dönüşümünde hız sınırlayıcı basamağı katal�ze eder. Tümör hücreler� tarafından yapılan IDO1 ekspresyonu, 

T hücre fonks�yonunu �nh�be ederek ve �mmün sürveyansı etk�leyerek tümör hücres�n�n �mmün s�stemden kaçmasına neden 

olur [29, 30]. IDO �nh�b�törler�n�n, �mmün kontrol noktası �nh�b�törler�yle komb�ne ed�lerek yapılan kl�n�k çalışmaların negat�f 

Sonuçlaması IDO �nh�b�törler�ne �lg�y� azaltmıştır ancak çalışmalar devam etmekted�r.

3.5. Aşılar

Aşı tedav�ler�, kanser tedav�s�nde uzun süred�r araştırılan b�r tedav� modal�tes�d�r. Bas�tçe, tümöre spes�fik 

ant�jenler�n, beraber�nde �mmün yardımcı maddelerle b�rl�kte bell� aralıklarla hastaya uygulanması ve hastada adapt�f b�r 

�mmün yanıt ed�lmes� amaçlanmaktadır. Bu zamana kadar onaylanmış tek aşı, prostat kanser�nde kullanılan s�puleucel-

T’d�r ve prostat�k as�t fosfatazı (PAP) hedef alan b�r otolog dendr�t�k hücre preparatı olup kastrasyon d�rençl� prostat 

kanser�nde sağkalım katkısı olduğu kanıtlanmıştır [31].
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Kanser, hücreler�n kontrolsüz bölünmes� ve çoğalması �le ortaya çıkan, genet�k ve çevresel koşulların etk�s� altında 

olan kompleks b�r hastalıktır. Tümör büyümes� ve �lerlemes�nde öneml� b�r etk�s� olduğu düşünülen moleküler hedeflere 

müdahale etmek �ç�n hazırlanan �laçlar, hedefe yönel�k tedav�n�n temel�n� oluşturur. Hedefe yönel�k tedav�, kanser büyümes� 

ve gel�ş�m�ne katkıda bulunan hatalı genler�, prote�nler� veya doku ortamını hedef alan b�r tedav� türüdür. Bu ajanların tek 

başlarına ya da kemoterap� �le b�rl�kte kullanılmaları �le kanser tedav�s�nde yanıt oranları ve yanıt der�nl�ğ� artmış, hastaların 

yaşam kal�tes�nde, sağkalım süreler�nde �y�leşme görülmüştür. Bu bölümde kanser tedav�s�nde kullanılan hedefe yönel�k 

�laç grupları �ncelenecekt�r.
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ABSTRACT

Cancer �s a complex d�sease emerg�ng from uncontrolled cell prol�ferat�on and d�v�s�on due to var�ous genet�c and 

env�ronmental factors. Drugs des�gned to �nterfere w�th molecular targets thought to have a s�gn�ficant �mpact on tumor 

growth and progress are the bas�s of targeted therapy. Targeted therapy �s a type of treatment that targets faulty genes, 

prote�ns, or t�ssue that contr�bute to cancer growth and development. Treatment response rates and depth of response 

�ncreased and qual�ty of l�fe, surv�val �mproved w�th the use of these drugs alone or �n comb�nat�on w�th chemotherapy. In 

th�s rev�ew, targeted treatment drug groups used �n cancer treatment w�ll be exam�ned
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1. G�r�ş

Kanser, hücreler�n kontrolsüz bölünmes� ve çoğalması �le ortaya çıkan, genet�k ve çevresel koşulların etk�s� altında 

olan kompleks b�r hastalıktır. Farklı kanserler hücreler�n�n büyüme ve gel�şmes�nde rol alan moleküler olayların anlaşılması 

net�ces�nde yen� tedav� ed�c� ajanlar gel�şt�r�lm�şt�r. Bu tedav�n�n amacı, moleküler sev�yede kanser hücreler�ne daha 

spes�fik tedav� sağlamaktır. Bu yen� tedav� şekl� ‘hedefe yönel�k tedav�’ olarak adlandırılmıştır.

Hedefe yönel�k kanser ajanları genel olarak monoklonal ant�korlar ve küçük moleküller olarak sınıflandırılır.

2. Monoklonal Ant�korlar

Monoklonal ant�korlar tümör hücreler�n�n yüzey�ndek� hedef ant�jenlere bağlanırlar. Bu bağlanma sonucunda çeş�tl� 

mekan�zmalarla tümör hücres�n�n ölümüne neden olurlar. Monoklonal ant�korun ant�jen bağlayan bölümünün d�ğer ucunda 

Fc bölges� yer alır. Çeş�tl� mononükleer hücreler ve lökos�tler, taşıdıkları Fc reseptörler� aracılığıyla (FcR) ant�kor �le 

kaplanmış tümör hücreler�n� fagos�te ederek ya da öldürücü granüller�n� boşaltarak �mha ederler. IgG yapısında monokonal 

ant�korlar klas�k kompleman s�stem�n� akt�ve ederek �nflamasyon yanıtı oluşturab�l�rler. Bu reaks�yon fagos�t�k lökos�tler �ç�n 

kemotakt�k etk� yapmanın yanısıra s�tok�nler�n salınımı yolu �le damar geç�rgenl�ğ�n� arttırarak monoklonal ant�korların 

tümör �ç�ne nüfuzunu kolaylaştırırlar [1].
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yaşam kal�tes�nde, sağkalım süreler�nde �y�leşme görülmüştür. Bu bölümde kanser tedav�s�nde kullanılan hedefe yönel�k 

�laç grupları �ncelenecekt�r.

Anahtar Kel�meler: Hedefe yönel�k tedav�, Kanser, Monoklonal ant�korlar, küçük molekül �nh�b�törler�, hormonal 

tedav�

ABSTRACT

Cancer �s a complex d�sease emerg�ng from uncontrolled cell prol�ferat�on and d�v�s�on due to var�ous genet�c and 

env�ronmental factors. Drugs des�gned to �nterfere w�th molecular targets thought to have a s�gn�ficant �mpact on tumor 

growth and progress are the bas�s of targeted therapy. Targeted therapy �s a type of treatment that targets faulty genes, 

prote�ns, or t�ssue that contr�bute to cancer growth and development. Treatment response rates and depth of response 

�ncreased and qual�ty of l�fe, surv�val �mproved w�th the use of these drugs alone or �n comb�nat�on w�th chemotherapy. In 

th�s rev�ew, targeted treatment drug groups used �n cancer treatment w�ll be exam�ned
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1. G�r�ş

Kanser, hücreler�n kontrolsüz bölünmes� ve çoğalması �le ortaya çıkan, genet�k ve çevresel koşulların etk�s� altında 

olan kompleks b�r hastalıktır. Farklı kanserler hücreler�n�n büyüme ve gel�şmes�nde rol alan moleküler olayların anlaşılması 

net�ces�nde yen� tedav� ed�c� ajanlar gel�şt�r�lm�şt�r. Bu tedav�n�n amacı, moleküler sev�yede kanser hücreler�ne daha 

spes�fik tedav� sağlamaktır. Bu yen� tedav� şekl� ‘hedefe yönel�k tedav�’ olarak adlandırılmıştır.

Hedefe yönel�k kanser ajanları genel olarak monoklonal ant�korlar ve küçük moleküller olarak sınıflandırılır.

2. Monoklonal Ant�korlar

Monoklonal ant�korlar tümör hücreler�n�n yüzey�ndek� hedef ant�jenlere bağlanırlar. Bu bağlanma sonucunda çeş�tl� 

mekan�zmalarla tümör hücres�n�n ölümüne neden olurlar. Monoklonal ant�korun ant�jen bağlayan bölümünün d�ğer ucunda 

Fc bölges� yer alır. Çeş�tl� mononükleer hücreler ve lökos�tler, taşıdıkları Fc reseptörler� aracılığıyla (FcR) ant�kor �le 

kaplanmış tümör hücreler�n� fagos�te ederek ya da öldürücü granüller�n� boşaltarak �mha ederler. IgG yapısında monokonal 

ant�korlar klas�k kompleman s�stem�n� akt�ve ederek �nflamasyon yanıtı oluşturab�l�rler. Bu reaks�yon fagos�t�k lökos�tler �ç�n 

kemotakt�k etk� yapmanın yanısıra s�tok�nler�n salınımı yolu �le damar geç�rgenl�ğ�n� arttırarak monoklonal ant�korların 

tümör �ç�ne nüfuzunu kolaylaştırırlar [1].
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İk�nc� mekan�zmada monoklonal ant�korun bağlandığı membran ant�jen� öneml� b�r büyüme faktörü reseptörü veya 

büyüme faktörüdür. Bağlanma sonucu büyüme faktörü reseptörünün uyardığı tümör gel�ş�m�nde öneml� olan s�nyal 

yolakları engellen�r. Bu şek�lde tümör gel�ş�m� �nh�be ed�l�r veya tümör hücres�nde apoptoz uyarılır[1].

Y�ne ant�korlara �laçlar, toks�nler, radyo�zotoplar ve s�tok�nler bağlayarak, ant�kor-�laç kompleks� tedav� amacıyla 

kullanılmaktadır. Ant�kor-�laç kompleks�, tek başına �laç tedav�s� �le kıyaslandığında; �laçların hedeflenen dokuya 

ulaşmasında başarı, �lacın spes�fik olmayan bölgelere dağılımının kısıtlanması, �lacın olası �nakt�vasyonunun 

azaltılmasından ötürü daha etk�l� tedav� sağlamaktadır. Ayrıca kullanılan �laç m�ktarı azaltılab�l�r ve hastalıklı alanda 

hedeflenen azam� �laç konsantrasyonu sağlanab�l�n�r [2].

Monoklonal ant�korun adı ajanın t�p� ve hedefi hakkında �puçları sağlamaktadır. Monoklonal ant�korlar ‘mab’ 

(monoklonal ant�kor) ek� �le sonlanır. Adlarının sonunda K�mer�k �nsan-fare ant�korları �ç�n –x�mab (�nfl�x�mab), human�ze 

fare ant�korları �ç�n –zumab (pertuzumab) , �nsan ant�korları �ç�n –mumab (�p�l�mumab) ek� kullanılır. Adlarının ortasında, 

Monoklonal ant�korların hedefi dolaşım s�stem�nde �se ortasında –c�- (bevac�zumab) , tümör üzer�nde �se -tu- 

(pan�tumumab) ek� bulunur [3]. 

 

2.1. Sol�d kanser tedav�s�nde kullanılan monoklonal ant�korlar

Trastuzumab: Trastuzumab, reseptör t�roz�n k�nazı olan EGFR/ErbB a�les�n�n HER2/ErbB2 reseptörünü hedefleyen 

human�ze IgG1 vasfında b�r ant�kordur. Meme kanser�n�n %25’�nde artmış HER2 ekspresyonu görülür [4]. Y�ne m�de 

kanser�nde (%7-%34) artmış Her2 ekspresyonu gözlen�r [5]. Trastuzumab HER2 reseptörüne bağlanarak, bu reseptörün 

uyarılması �le ortaya çıkan tümör büyümes�n� �nh�be eder. 

Pertuzumab: Pertuzumab HER2 reseptörüne bağlanarak bu reseptörün d�ğer reseptörlerle l�gand bağımlı eşleşme ve 

akt�vasyonunu bloke eder [6]. Pertuzumab HER2 poz�t�f meme kanser�nde kullanılırken m�de kanser�nde trastuzumabın 

aks�ne kullanım end�kasyonu yoktur.

Cetux�mab: Cetux�mab ep�dermal büyüme faktör reseptörü(EGFR)’nü hedefler. Lİgand-reseptör etk�leş�m�n� bloke 

ederek ve ayrıca �mmün s�stem� uyararak, EGFR’n�n hücre �ç�ne alımını akt�fleşt�rerek, EGFR bağımlı s�nyal yolağını �nh�be 

eder. Cetux�mab metastat�k kolorektal kanserlede onaylanmıştır yakın zamanda da ep�dermo�d baş boyun kanserler�nde 

kullanılmaya başlanmıştır. Ras mutasyonu olan kolorektal kanserlerde kullanılmamalıdır [7].

Pan�tumumab: Cetux�mab g�b� EGFR reseptörüne bağlanır. L�gand-reseptör etk�leş�m�n� �nh�be ederek bu yolağı 

baskılar ancak �mmün s�stem� akt�ve etmez. Metastat�k kolorektal kanserlerde kullanılır [8].

Nec�tumumab: EGFR’ye bağlanan s�splat�n ve gems�tab�n kemoterapot�kler� �le b�rl�kte metastat�k akc�ğer 

ep�dermo�d kanser�nde kullanılan IgG1 t�p� monoklonal ant�kordur [9]. 

Bevac�zumab: Bevac�zumab dolaşım s�stem�ndek� vasküler endotelyal büyüme faktörünü (VEGF) hedefler. Bu 

faktörün reseptöre bağlanmasını engelleyerek tümör büyüme, �nvazyon ve metastazı �ç�n gerekl� olan yen� damar 

oluşumunu baskılar. Metastat�k kolorektal kanser� �lk hat tedav�s�nde ve küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser� tedav�s�nde 

uygun kemoterapot�klerle b�rl�kte kullanılır [10, 11]. Meme kanser� �ç�n kullanımı üm�t vaad etmekted�r [12]. Tekrarlamış 

gl�oblastome mult�forme �ç�n kullanım end�kasyonu almıştır [13].

Ramuc�rumab: VEGFR2 ye karşı gel�şt�r�lm�ş, akc�ğer, m�de, kolon kanser�nde kemoteropot�klerle b�rl�kte kullanılan 

ajandır [14].

Denosumab: Denosumab, Receptor act�vator nuclear factor kappa-B l�gan (RANKL)’da karşı oluşturulmuş osteoklast 

�nh�b�syonuna yol açan monoklonal ant�kordur. Yet�şk�nlerde, cerrah� yapılamayan dev hücrel� kem�k tümörü tedav�s�nde, 

kem�k metastazı olan akc�ğer, prostat ve meme kanser� tedav�s�nde kullanım end�kasyonu bulunmaktadır [15, 16].

Olaratumab: Olaratumab, 2016 yılında Food and Drug Adm�n�strat�on (FDA) tarafından yumuşak doku sarkomlarının 

tedav�s�nde doksorub�s�n �le komb�ne olarak kullanım onayı alan �mmünoglobul�n(Ig)G t�p� monoklonal ant�kordur [17].

2.2. Hematoloj�k kanserlerde kullanılan monoklonal ant�korlar

R�tux�mab ve Benzerler�: CD20 normal ve mal�gn B hücreler�nde bulunan fakat prekursör B hücreler�nde bulunmayan 

b�r farklılaşma ant�jen�d�r. R�tux�mab CD20’y� hedef alan IgG1 �zot�p�nde k�mer�k b�r monoklonal ant�kordur. Bu ant�korun B 

hücrel� non-Hodgk�n lenfomaların tedav�s�nde etk�nl�ğ� göster�lm�ş ve kl�n�k onayı alınmıştır. 1997’de onaylanan R�tux�mab 

kanser terap�s� �ç�n kl�n�k onay alan �lk monoklonal ant�kordur [18]. Sonrasında CD20’y� hedef alan Ibr�tumomab, 

Ob�nutuzumab, Tos�tumomab, Ofatumumab g�b� başka monoklonal ant�korlar da kl�n�k onay almıştır [19]. 

Alemtuzumab: CD52 tüm lenfos�tlerde bulunan b�r farklılaşma ant�jen�d�r ve bazı lenfomalarla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Bu 

nedenle bu ant�jen�n hedef alınmasının bel�rl� kanserlere karşı etk�n olduğu görülmüştür [20-22]. Alemtuzumab CD52’y� 

hedef alan IgG1 �zot�p�nde human�ze b�r monoklonal ant�kordur ve bu ant�kor �ç�n B hücre lösem�s�ne yönel�k kullanım �ç�n 

2001’de kl�n�k onay alınmıştır [23].

Brentux�mab Vedot�n: Brentuks�mab vedot�n (BV) ant�-CD30 monoklonal ant�koru ve yapay b�r ant�tubul�n �laç olan 

monomet�l aur�stat�n E b�rleş�ğ� olup tekrar etm�ş klas�k Hodgk�n lenfoma (kHL) ve anaplast�k büyük hücrel� lenfoma (ABHL) 

tedav�s�nde kullanılmaktadır [24, 25]. 

Inotuzumab ozogam�c�n: CD22 lösem�k blast hücreler�n�n %90’ından fazlasında görülür. İnotuzumab ozogam�c�n 

ant�-CD22 monoklonal ant�koru �le s�totoks�k ajan olan cal�cheam�c�n konjugasyonu �le üret�lm�şt�r. Relaps refrakter B-ALL 

tedav�s�nde mükemmel Sonuçlar elde ed�lm�şt�r. Tek başına kullanımı kemoterap�ye kıyasla üstün sağkalım avantajı 

sağlamıştır[26].

Daratumumab: CD38 (t�p II transmembran gl�koprote�n) hem ektoenz�m (NADaz / ADPR s�klaz) olarak hem de hücre 

adhezyonunda, kals�yum akışında ve s�nyal �let�m�nde reseptör olarak görev alır. Normal ve tümöral plazma hücreler� yüksek 

düzeyde CD38 eksprese ederlerken lenfo�d ve myelo�d hücrelerde ekspresyon düzeyler� azdır [27]. Daratumumab, mult�ple 

myelom (MM) �ç�n kullanılan human�ze b�r mAb’d�r. Kl�n�k önces� çalışmalarda, daratumumabın, ant�kora bağlı hücresel 

s�totoks�s�tey�, komplemana bağlı s�totoks�s�tey�, ant�kora bağlı fagos�toz ve CD38’�n enz�mat�k akt�v�tes�n� �nh�be ett�ğ� ve 

kaspaz bağımlı şek�lde apoptoz�se neden olduğu görülmüştür [27].

Elotuzumab: S�nyalleme Lenfos�t�k Akt�vasyon Molekül A�le Üyes� F7 Gl�koprote�n� (SLAMF7; Cs1), normal plazma 

hücreler� tarafından ve doğal öldürücü (NK) hücreler�, NKT hücreler� veya CD8 + T hücreler� g�b� s�tol�t�k lenfos�t alt grupları 

tarafından orta derecede eksprese ed�l�r. MM plazma hücreler�n�n SLAMF7’y� eksprese ett�ğ� ve agres�f MM’de çok sık 

görülen kromozom 1q23 bölges�n�n b�r ampl�fikasyonu sonucu daha yüksek sev�yelerde ortaya çıktığı görülmüştür [28]. 

MM’dek� SLAMF7 ekspresyonun, d�ğer yüksek r�skl� s�togenet�k anormall�kler veya hastalık progresyonunun dereces� �le 

korelasyon göstermes� SLAMF7’y� potans�yel b�r hedef hal�ne get�r�r. Human�ze IgG1 mAb olan elotuzumab, FDA tarafından 

onaylanmış SLAMF7 �nh�b�syonu �ç�n MM tedav�s�nde kullanılan b�r ant�kordur. Ayrıca elotuzumab, NK hücreler�n� akt�ve 

eden ve s�totoks�s�tes�n� SLAM-�l�şk�l� yol �le daha da güçlend�ren agon�st�k b�r mAb’d�r [29].

Bl�natumomab: Aynı anda �k� prote�ne bağlanıp üzerler�nde �k� monoklonal ant�kor taşıyan monoklonal ant�kordur 

[30]. Bl�natumomab, daha önce Ph�ladelph�a kromozomu negat�f kanser� tekrarlayan veya standart tedav�lere d�renç 

gösteren öncül B hücrel� ALL tedav�s�nde hızlandırılmış onay almıştı. FDA, hızlandırılmış onay altındak� kl�n�k yararın 

doğrulanmasının yanında Ph�ladelph�a kromozomu poz�t�f kanser� tekrarlayan veya d�rençl� öncül B hücrel� ALL’y�de 

kapsayacak şek�lde bl�natumomabın end�kasyonunu gen�şlet�lm�şt�r.

3. Küçük Moleküller

Kanser hücreler�n�n kend� kend�ler�ne büyümes�n�n önüne geçmen�n en akılcı yollarından b�r tanes� hücreler�n büyü-

mes�n� baskılamaktır. Büyüme etmenler� vücutta üret�len ve hücresel metabol�zmada öneml� role sah�p olan moleküller olup, 

hücredek� alıcılarına bağlanarak hücren�n büyümes�n� veya ölmes�n� koord�ne ederler. Büyüme etmenler�nden en çok 

b�l�nenler ve çalışılanlar ep�dermal büyüme etmen� (EGF), damar endotel� büyüme etmen� (VEGF), fibroblast büyüme etmen� 

(FGF), trombos�t kökenl� büyüme etmen� (PDGF) olarak sayılab�l�r. Bunlar har�c�nde b�rçok büyüme etmen� vücutta farklı 
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büyüme faktörüdür. Bağlanma sonucu büyüme faktörü reseptörünün uyardığı tümör gel�ş�m�nde öneml� olan s�nyal 

yolakları engellen�r. Bu şek�lde tümör gel�ş�m� �nh�be ed�l�r veya tümör hücres�nde apoptoz uyarılır[1].

Y�ne ant�korlara �laçlar, toks�nler, radyo�zotoplar ve s�tok�nler bağlayarak, ant�kor-�laç kompleks� tedav� amacıyla 

kullanılmaktadır. Ant�kor-�laç kompleks�, tek başına �laç tedav�s� �le kıyaslandığında; �laçların hedeflenen dokuya 

ulaşmasında başarı, �lacın spes�fik olmayan bölgelere dağılımının kısıtlanması, �lacın olası �nakt�vasyonunun 

azaltılmasından ötürü daha etk�l� tedav� sağlamaktadır. Ayrıca kullanılan �laç m�ktarı azaltılab�l�r ve hastalıklı alanda 

hedeflenen azam� �laç konsantrasyonu sağlanab�l�n�r [2].

Monoklonal ant�korun adı ajanın t�p� ve hedefi hakkında �puçları sağlamaktadır. Monoklonal ant�korlar ‘mab’ 

(monoklonal ant�kor) ek� �le sonlanır. Adlarının sonunda K�mer�k �nsan-fare ant�korları �ç�n –x�mab (�nfl�x�mab), human�ze 

fare ant�korları �ç�n –zumab (pertuzumab) , �nsan ant�korları �ç�n –mumab (�p�l�mumab) ek� kullanılır. Adlarının ortasında, 

Monoklonal ant�korların hedefi dolaşım s�stem�nde �se ortasında –c�- (bevac�zumab) , tümör üzer�nde �se -tu- 

(pan�tumumab) ek� bulunur [3]. 

 

2.1. Sol�d kanser tedav�s�nde kullanılan monoklonal ant�korlar

Trastuzumab: Trastuzumab, reseptör t�roz�n k�nazı olan EGFR/ErbB a�les�n�n HER2/ErbB2 reseptörünü hedefleyen 

human�ze IgG1 vasfında b�r ant�kordur. Meme kanser�n�n %25’�nde artmış HER2 ekspresyonu görülür [4]. Y�ne m�de 

kanser�nde (%7-%34) artmış Her2 ekspresyonu gözlen�r [5]. Trastuzumab HER2 reseptörüne bağlanarak, bu reseptörün 

uyarılması �le ortaya çıkan tümör büyümes�n� �nh�be eder. 

Pertuzumab: Pertuzumab HER2 reseptörüne bağlanarak bu reseptörün d�ğer reseptörlerle l�gand bağımlı eşleşme ve 

akt�vasyonunu bloke eder [6]. Pertuzumab HER2 poz�t�f meme kanser�nde kullanılırken m�de kanser�nde trastuzumabın 

aks�ne kullanım end�kasyonu yoktur.

Cetux�mab: Cetux�mab ep�dermal büyüme faktör reseptörü(EGFR)’nü hedefler. Lİgand-reseptör etk�leş�m�n� bloke 

ederek ve ayrıca �mmün s�stem� uyararak, EGFR’n�n hücre �ç�ne alımını akt�fleşt�rerek, EGFR bağımlı s�nyal yolağını �nh�be 

eder. Cetux�mab metastat�k kolorektal kanserlede onaylanmıştır yakın zamanda da ep�dermo�d baş boyun kanserler�nde 

kullanılmaya başlanmıştır. Ras mutasyonu olan kolorektal kanserlerde kullanılmamalıdır [7].

Pan�tumumab: Cetux�mab g�b� EGFR reseptörüne bağlanır. L�gand-reseptör etk�leş�m�n� �nh�be ederek bu yolağı 

baskılar ancak �mmün s�stem� akt�ve etmez. Metastat�k kolorektal kanserlerde kullanılır [8].

Nec�tumumab: EGFR’ye bağlanan s�splat�n ve gems�tab�n kemoterapot�kler� �le b�rl�kte metastat�k akc�ğer 

ep�dermo�d kanser�nde kullanılan IgG1 t�p� monoklonal ant�kordur [9]. 

Bevac�zumab: Bevac�zumab dolaşım s�stem�ndek� vasküler endotelyal büyüme faktörünü (VEGF) hedefler. Bu 

faktörün reseptöre bağlanmasını engelleyerek tümör büyüme, �nvazyon ve metastazı �ç�n gerekl� olan yen� damar 

oluşumunu baskılar. Metastat�k kolorektal kanser� �lk hat tedav�s�nde ve küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser� tedav�s�nde 

uygun kemoterapot�klerle b�rl�kte kullanılır [10, 11]. Meme kanser� �ç�n kullanımı üm�t vaad etmekted�r [12]. Tekrarlamış 

gl�oblastome mult�forme �ç�n kullanım end�kasyonu almıştır [13].

Ramuc�rumab: VEGFR2 ye karşı gel�şt�r�lm�ş, akc�ğer, m�de, kolon kanser�nde kemoteropot�klerle b�rl�kte kullanılan 

ajandır [14].

Denosumab: Denosumab, Receptor act�vator nuclear factor kappa-B l�gan (RANKL)’da karşı oluşturulmuş osteoklast 

�nh�b�syonuna yol açan monoklonal ant�kordur. Yet�şk�nlerde, cerrah� yapılamayan dev hücrel� kem�k tümörü tedav�s�nde, 

kem�k metastazı olan akc�ğer, prostat ve meme kanser� tedav�s�nde kullanım end�kasyonu bulunmaktadır [15, 16].

Olaratumab: Olaratumab, 2016 yılında Food and Drug Adm�n�strat�on (FDA) tarafından yumuşak doku sarkomlarının 

tedav�s�nde doksorub�s�n �le komb�ne olarak kullanım onayı alan �mmünoglobul�n(Ig)G t�p� monoklonal ant�kordur [17].

2.2. Hematoloj�k kanserlerde kullanılan monoklonal ant�korlar

R�tux�mab ve Benzerler�: CD20 normal ve mal�gn B hücreler�nde bulunan fakat prekursör B hücreler�nde bulunmayan 

b�r farklılaşma ant�jen�d�r. R�tux�mab CD20’y� hedef alan IgG1 �zot�p�nde k�mer�k b�r monoklonal ant�kordur. Bu ant�korun B 

hücrel� non-Hodgk�n lenfomaların tedav�s�nde etk�nl�ğ� göster�lm�ş ve kl�n�k onayı alınmıştır. 1997’de onaylanan R�tux�mab 

kanser terap�s� �ç�n kl�n�k onay alan �lk monoklonal ant�kordur [18]. Sonrasında CD20’y� hedef alan Ibr�tumomab, 

Ob�nutuzumab, Tos�tumomab, Ofatumumab g�b� başka monoklonal ant�korlar da kl�n�k onay almıştır [19]. 

Alemtuzumab: CD52 tüm lenfos�tlerde bulunan b�r farklılaşma ant�jen�d�r ve bazı lenfomalarla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Bu 

nedenle bu ant�jen�n hedef alınmasının bel�rl� kanserlere karşı etk�n olduğu görülmüştür [20-22]. Alemtuzumab CD52’y� 

hedef alan IgG1 �zot�p�nde human�ze b�r monoklonal ant�kordur ve bu ant�kor �ç�n B hücre lösem�s�ne yönel�k kullanım �ç�n 

2001’de kl�n�k onay alınmıştır [23].

Brentux�mab Vedot�n: Brentuks�mab vedot�n (BV) ant�-CD30 monoklonal ant�koru ve yapay b�r ant�tubul�n �laç olan 

monomet�l aur�stat�n E b�rleş�ğ� olup tekrar etm�ş klas�k Hodgk�n lenfoma (kHL) ve anaplast�k büyük hücrel� lenfoma (ABHL) 

tedav�s�nde kullanılmaktadır [24, 25]. 

Inotuzumab ozogam�c�n: CD22 lösem�k blast hücreler�n�n %90’ından fazlasında görülür. İnotuzumab ozogam�c�n 

ant�-CD22 monoklonal ant�koru �le s�totoks�k ajan olan cal�cheam�c�n konjugasyonu �le üret�lm�şt�r. Relaps refrakter B-ALL 

tedav�s�nde mükemmel Sonuçlar elde ed�lm�şt�r. Tek başına kullanımı kemoterap�ye kıyasla üstün sağkalım avantajı 

sağlamıştır[26].

Daratumumab: CD38 (t�p II transmembran gl�koprote�n) hem ektoenz�m (NADaz / ADPR s�klaz) olarak hem de hücre 

adhezyonunda, kals�yum akışında ve s�nyal �let�m�nde reseptör olarak görev alır. Normal ve tümöral plazma hücreler� yüksek 

düzeyde CD38 eksprese ederlerken lenfo�d ve myelo�d hücrelerde ekspresyon düzeyler� azdır [27]. Daratumumab, mult�ple 

myelom (MM) �ç�n kullanılan human�ze b�r mAb’d�r. Kl�n�k önces� çalışmalarda, daratumumabın, ant�kora bağlı hücresel 

s�totoks�s�tey�, komplemana bağlı s�totoks�s�tey�, ant�kora bağlı fagos�toz ve CD38’�n enz�mat�k akt�v�tes�n� �nh�be ett�ğ� ve 

kaspaz bağımlı şek�lde apoptoz�se neden olduğu görülmüştür [27].

Elotuzumab: S�nyalleme Lenfos�t�k Akt�vasyon Molekül A�le Üyes� F7 Gl�koprote�n� (SLAMF7; Cs1), normal plazma 

hücreler� tarafından ve doğal öldürücü (NK) hücreler�, NKT hücreler� veya CD8 + T hücreler� g�b� s�tol�t�k lenfos�t alt grupları 

tarafından orta derecede eksprese ed�l�r. MM plazma hücreler�n�n SLAMF7’y� eksprese ett�ğ� ve agres�f MM’de çok sık 

görülen kromozom 1q23 bölges�n�n b�r ampl�fikasyonu sonucu daha yüksek sev�yelerde ortaya çıktığı görülmüştür [28]. 

MM’dek� SLAMF7 ekspresyonun, d�ğer yüksek r�skl� s�togenet�k anormall�kler veya hastalık progresyonunun dereces� �le 

korelasyon göstermes� SLAMF7’y� potans�yel b�r hedef hal�ne get�r�r. Human�ze IgG1 mAb olan elotuzumab, FDA tarafından 

onaylanmış SLAMF7 �nh�b�syonu �ç�n MM tedav�s�nde kullanılan b�r ant�kordur. Ayrıca elotuzumab, NK hücreler�n� akt�ve 

eden ve s�totoks�s�tes�n� SLAM-�l�şk�l� yol �le daha da güçlend�ren agon�st�k b�r mAb’d�r [29].

Bl�natumomab: Aynı anda �k� prote�ne bağlanıp üzerler�nde �k� monoklonal ant�kor taşıyan monoklonal ant�kordur 

[30]. Bl�natumomab, daha önce Ph�ladelph�a kromozomu negat�f kanser� tekrarlayan veya standart tedav�lere d�renç 

gösteren öncül B hücrel� ALL tedav�s�nde hızlandırılmış onay almıştı. FDA, hızlandırılmış onay altındak� kl�n�k yararın 

doğrulanmasının yanında Ph�ladelph�a kromozomu poz�t�f kanser� tekrarlayan veya d�rençl� öncül B hücrel� ALL’y�de 

kapsayacak şek�lde bl�natumomabın end�kasyonunu gen�şlet�lm�şt�r.

3. Küçük Moleküller

Kanser hücreler�n�n kend� kend�ler�ne büyümes�n�n önüne geçmen�n en akılcı yollarından b�r tanes� hücreler�n büyü-

mes�n� baskılamaktır. Büyüme etmenler� vücutta üret�len ve hücresel metabol�zmada öneml� role sah�p olan moleküller olup, 

hücredek� alıcılarına bağlanarak hücren�n büyümes�n� veya ölmes�n� koord�ne ederler. Büyüme etmenler�nden en çok 

b�l�nenler ve çalışılanlar ep�dermal büyüme etmen� (EGF), damar endotel� büyüme etmen� (VEGF), fibroblast büyüme etmen� 

(FGF), trombos�t kökenl� büyüme etmen� (PDGF) olarak sayılab�l�r. Bunlar har�c�nde b�rçok büyüme etmen� vücutta farklı 



metabol�k yolaklarda etk�nd�r ve hücren�n büyümes�nde öneml� roller oynarlar. Küçük moleküllü �laçlar sıklıkla kanser hücres� 

prol�ferasyonu, metastaz ya da anj�ogenez� baskılamak �ç�n bu yolaklardak� hedefe yönel�k gel�şt�r�lm�ş ajanlardır [31].

K�nazlar, moleküller arasında fosfat gruplarını transfer ed�p b�r başka prote�n�/molekülü etk�nleşt�reb�len (akt�vasyon) 

veya etk�nl�ğ�n� kaybett�reb�len (�nakt�vasyon) prote�nlerd�r. T�roz�n k�naz �nh�b�törler�, bu t�p k�nazların etk�nl�ğ�n� 

baskılayarak hücren�n büyümes�ne ve bölünmes�ne müdahale ederek �şlev göster�rler [31]. 

Bu �laçlar sıklıkla oral olarak kullanılırlar. Yarı ömürler� kısa oldukları �ç�n genell�kle günlük alınmaları gerekmekted�r. 

Monoklonal ant�korlardan daha az seç�c�l�kler� vardır. Sıklıkla s�tokrom P450 enz�mler� �le metabol�ze ed�l�rler bu enz�mler�n 

akt�v�tes�n� etk�leyen �laçlarla etk�leş�rler. K�naz �nh�b�törler� �le her nekadar �y� yanıtlar alınmış olsa da kazanılmış �laç d�renc� 

bu grup �laçların etk�nl�ğ�n� kısıtlamaktadır. D�renç mekan�zması ya �lacın bağlandığı gölgede mutasyon �le değ�ş�kl�k 

gel�şmes� ya da ek mutasyon veya adapt�f değ�ş�kl�kler �le �lacın baskıladığı yolağı daha az kullanarak paralel yolakların 

kullanılması �le oluşmaktadır. Bu d�renç mekanızmaları �laç kullanılmadan önce varolab�leceğ� g�b� �lacın kullanılmasından 

sonra adapt�f olarak da gel�şeb�l�r [31].

Bu �laçlar, hücrede gel�şen mal�gn transformasyon sonucu �şleyen s�nyal yolaklarını hedef aldığından kanser 

progresyonu ve/veya tümör sürekl�l�ğ� �ç�n bu yolakların akt�flend�ğ� hastalarda etk�nl�k göstereb�lmekted�r. Bu yolak 

akt�vasyonları, mutasyon, translokasyon ya da k�nazları kodlayan genlerde ampl�fikasyon sonrası gel�şmekted�r. Bu 

onkojen�k değ�ş�kl�kler�n tanısal testler �le tesp�t� �laç yanıtını öngörücü bel�rteç olarak kullanılmaktadır. Daha yen� next-

generat�on sekanslama yöntemler� �le b�yops�yle alınan tümör dokusunda yüzlerce mutasyon ve/veya translokasyonlar 

tesp�t ed�leb�lmekted�r. Y�ne plazma �ç�nde dolaşan tümör DNA’sının �zolasyonu ve anal�z� �le tümör mutasyon ve/veya 

translokasyon çalışmaları daha az �nvaz�v yöntem olmuştur

Yaptıkları engelleme t�p�ne bağlı olarak büyüme baskılayıcılar t�roz�n k�naz �nh�b�törler� (Tkİ), mTOR �nh�b�törler�, 

proteazom �nh�b�törler�, fosfo�nos�t�d-3 –k�naz (PI3K), s�kl�n bağımlı k�naz (CDK) 4/6 �nh�b�törler�, Tropomyos�n receptor 

k�naz (TRK) İnh�b�törler�, Bruton t�roz�n k�naz �nh�b�törler� alt gruplara ayrılab�l�rler. 

3.1. K�naz İnh�b�törler�

Kl�n�kte �lk kullanılan t�roz�n k�naz �nh�b�törü olan �mat�n�b, ph�ladelph�a kromozomunda BCR-ABL translokasyonu olan 

kron�k myelo�d lösem� (KML)’n�n tedav�s�nde Abl k�naz �nh�b�törü olarak 2001 yılında onaylanmıştır. İmat�n�b; ABL, PDGFRa, 

PDGFRb ve KIT prote�n t�roz�n k�nazlarının seç�c� �nh�b�törüdür [32]. İmat�n�b tedav�s� �le KML ölümcül b�r hastalıktan z�yade 

müzm�n b�r hastalık hal�ne dönüşmüştür. İmat�n�be kazanılmış d�renç neden�yle �k�nc� nes�l ABL k�naz gel�şt�rme çabaları 

sonucu daha güçlü ABL k�naz �nh�b�törü olan n�lot�n�b ve dasat�n�b gel�şt�r�lm�şt�r. 

Gastro�ntest�nal stromal tümörlerde (GİST) KİT mutasyonlarının sık olmasından ve �mat�n�b�n güçlü b�r KİT �nh�b�törü 

olmasından dolayı bu hastalığın tedav�s�nde �mat�n�b kullanılmaya başlanmıştır [33].

3.1. 1. Meme ve D�ğer Kanserlerde HER2- Hedefl� K�naz İnh�b�törler� 

HER2 reseptör t�roz�n k�nazını kodlayan ERBB2 gen akt�vasyonu, meme kanser� alt grubunda göster�lm�şt�r. HER2, HER 

k�naz a�les�n 4 üyes�nden b�r�d�r. Bu a�len�n d�ğer üyeler� EGFR, HER3 ve HER4 dür. Günümüzde HER2 ampl�fikasyon artışı 

veya ERBB2 gen ampl�fikasyonu meme kanser�nde rut�n çalışılmaktadır ve HER2 poz�t�f meme kanser� ayrı b�r grup hastalık 

olarak kabul ed�lmekted�r. HER2’ye yönel�k tedav�ler gel�şt�r�lm�ş ve kl�n�k uygulamaya g�rm�şt�r. Lapat�n�b ve nerat�n�b 

t�roz�n k�naz �nh�b�törü olup HER2 reseptörünün hücre �ç� kısmına etk�l� �laçlardır [34]. 

3.1.2. Akc�ğer Kanser�nde K�naz Inh�b�törü Hedefl� Tedav�ler

EGFR T�roz�n K�naz İnh�b�törler�: Normal akc�ğer dokusu �le karşılaştırıldığında akc�ğer kanser dokusunda EGFR 

düzey�n�n artmış olduğu �zlenm�şt�r. Ancak EGFR �nh�b�törler� �le yapılan çalışmalarda yalnızca bazı alt gruplarda etk�nl�k 

�zlenm�şt�r. Bu hasta grubu adenokars�nom h�stoloj�s� olan, Asyalı, h�ç s�gara �çmem�ş kadın hastalardı. Etk�nl�k görülen 

hastaların �rdelenmes� sonucunda tümör dokusunda genet�k EGFR k�naz mutasyonu olması EGFR �nh�b�törler�n�n 

etk�nl�ğ�n�n sebeb� olarak görülmüştür [35]. 

Küçük hücre dışı akc�ğer kanser� (KHDAK) hastalarının % 10 �la% 25'�nde EGFR'n�n k�naz alanındak� mutasyonları 

tanımlanmıştır. EGFR mutant tümörlü hastalarda bu hedefe yönel�k �laç kullanımı �le % 70 �la% 85'e varan yanıt oranlarını 

göster�lm�şt�r [36]. EGFR k�naz �nh�b�törler� akc�ğer kanserl� hastalarda, bu Sonuçlara dayanarak standart b�r�nc� basamak 

tedav� olmuştur. 

Erlot�n�b, gefit�n�b bu amaçlı gel�şt�r�lm�ş �lk nes�l �laçlardır. Erlot�n�b ve gefit�n�b tedav�s�nde hastaların %50 s�nde �lk 

b�r yıl �ç�nde kazanılmış �laç d�renc� ortaya çıkar. �laç d�renc� gel�şen bu hasta grubundan tekrar alınan tümör b�yops�ler�nde 

EGFR gen�nde �k�nc�l mutasyonların gel�şt�ğ� (T790M mutasyonu) gözlenm�şt�r. D�ğer d�renç mekan�zmaları MET reseptör 

t�roz�n k�naz ampl�fikasyonu, BRAF mutasyonu gel�ş�m g�b� yolağın alt basamaklardan akt�vasyonu ve küçük hücrel� akc�ğer 

kanser�ne dönüşüm olarak tanımlanmıştır [37]. 

EGFR T790M mutasyonunun tanımlanması �le bu mutasyonun gel�şt�ğ� hastalarda etk�nl�ğ� olan os�mert�n�b �lacı 

gel�şt�r�lm�şt�r. Poz�ot�n�b �se EGFR exon 20 �nsert�onu olan akc�ğer kanser� hücre ser�ler�nde os�mert�n�be nazaran 100 kat 

daha güçlü etk�nl�ğ� olan yen� gel�şt�r�len EGFR t�roz�n k�naz �nh�b�törüdür [38]. 

EGFR mutasyonu olmayan akc�ğer kanser�nde hedefe yönel�k tedav�ler

Küçük hücre dışı akc�ğer kanserl�ler�n %6,7 ‘s�nde (75 hastanın 5 �nde) kromozom 2p de anaplast�c lymphoma k�nase 

(ALK) gen� �le ech�noderm m�crotubule-assoc�ated prote�n-l�ke 4 (EML4) gen� arasında füzyon �le Sonuçlanan ev�rme rapor 

ed�lm�şt�r [39]. Bu ev�rme tümörol transformasyon ve onkogeneze katkı sağlamaktadır. 

ALK füzyonu erkek, s�gara �çmem�ş, genç yaş �le �l�şk�l�d�r. ALK rearranjmanı saptanan hastaların çoğu genç ve s�gara 

kullanmayan ya da hafif s�gara �ç�c� taşlı yüzük hücrel� adenokars�nom h�stoloj�s�ne sah�pt�r. Floresan �nsutu h�br�d�zasyon 

(FİSH) yöntem�yle ALK rearranjmanının saptanması günümüzde “altın standart” yöntem olarak göster�lmekted�r [40]. 

ALK ve ROS proto-oncogene 1 (ROS1) �nh�b�törü olan kr�zot�n�b ALK füzyonu olan hastalarda test ed�lm�ş ve dramat�k 

yanıtlar gözlemlenm�şt�r [41, 42]. Kr�zot�n�b �le tedav� ed�len bu hastalarda sıklıkla �laç d�renc� ortaya çıkmaktadır. Kr�zot�n�b 

altında progrese olan hastaların tümör dokularının çoğunda kr�zot�n�b�n bağlanma a��n�tes�nde azalmaya yol açan �k�nc�l 

ALK mutasyonları göster�lm�şt�r [43]. 

Ser�t�n�b, alect�n�b, lorlat�n�b ve br�gat�n�b yen� jenerasyon ALK �nh�b�törler�d�r. Her b�r� kr�zot�n�b d�renc�nçl� ALK 

mutasyonuna karşı farklı �nh�b�tör profillere sah�pt�r. üç �laçla b�rl�kte, toplam cevap oranlarını kr�zot�n�b d�rençl� hastalarda 

% 45 �la% 56 arasında olduğunu gösterm�şt�r [44].

Aynı ALK g�b� ROS1 gen�n� �çeren b�r d�z� kromozomal değ�ş�kl�kler akc�ğer kanser�nde gözlenm�şt�r. ROS1 �nsül�n 

reseptör a�les�nden b�r t�roz�n k�naz reseptörüdür. Akc�ğer adenokars�nomlarının yaklaşık %1-2’s�nde görülür ve y�ne aynı 

ALK g�b� ROS1 rearranjmanı saptanan hastalar b�r t�roz�n k�naz �nh�b�törü olan kr�zot�n�be yanıt ver�r [41]. ROS1 rearranjmanı 

göstereb�lmek �ç�n FİSH, PCR, yen� nes�l sekanslama g�b� pek çok yöntem kullanılab�l�r. ROS1’de uygulanan FİSH yöntem� ALK 

rearranjmanı �ç�n uygulanan yöntemle aynı olup, poz�t�fl�k sınır değer� de %15 ve üstü olarak bel�rlenm�şt�r. 

RET Rearranjmanı: Akc�ğer adenokars�nomlu hastaların %2’s�nden azında RET rearanjmanı görülür. Bu hastalar genç 

yaşta hastalığa yakalanan, h�ç s�gara �çmem�ş ve adenokars�nom h�stoloj�s�ne sah�p olanlardır. Gen rearanjmanı veya nokta 

mutasyonu �le gel�şen RET onkojen�k değ�ş�kl�ğ� sıklıkla pap�ller t�ro�d kanser�, akc�ğer adenokanser� ve kron�k 

m�yelomonos�ter lösem�de �zlen�r. Vandetan�b and cabozant�n�b RET’e karşı etk�nl�ğ� göster�lm�ş çok hedefl� k�naz 

�nh�b�törüdür [45].

MET Mutasyonu ve Ampl�fikasyonu: Met t�raz�n k�naz,l�gandı hepatos�d büyüme faktörü (HGF)olan hücre yüzey�nde 

yaygın görülen b�r reseptördür. Onkojen�k met mutasyonu �lk olarak hered�ter pap�ller ve sporad�k renal hücrel� kars�nomda 

tanımlanmış ve met gen ampl�fikasyonu, mutasyonu ve reseptör overekspresyonu çeş�tl� kanserlerde bulunmaktadır. Hem 

MET resptör t�roz�nk�nazı hem de l�gandı olan HGF,hedef olarak kullanılmıştır. MET ekzon 14 mutasyonu olan akc�ğer 

kanser�nde kr�zot�n�b ve kabozant�n�b tedav�s� �le kısmı ve tam yanıtlar �zlenm�şt�r[46]. 
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metabol�k yolaklarda etk�nd�r ve hücren�n büyümes�nde öneml� roller oynarlar. Küçük moleküllü �laçlar sıklıkla kanser hücres� 

prol�ferasyonu, metastaz ya da anj�ogenez� baskılamak �ç�n bu yolaklardak� hedefe yönel�k gel�şt�r�lm�ş ajanlardır [31].

K�nazlar, moleküller arasında fosfat gruplarını transfer ed�p b�r başka prote�n�/molekülü etk�nleşt�reb�len (akt�vasyon) 

veya etk�nl�ğ�n� kaybett�reb�len (�nakt�vasyon) prote�nlerd�r. T�roz�n k�naz �nh�b�törler�, bu t�p k�nazların etk�nl�ğ�n� 

baskılayarak hücren�n büyümes�ne ve bölünmes�ne müdahale ederek �şlev göster�rler [31]. 

Bu �laçlar sıklıkla oral olarak kullanılırlar. Yarı ömürler� kısa oldukları �ç�n genell�kle günlük alınmaları gerekmekted�r. 

Monoklonal ant�korlardan daha az seç�c�l�kler� vardır. Sıklıkla s�tokrom P450 enz�mler� �le metabol�ze ed�l�rler bu enz�mler�n 

akt�v�tes�n� etk�leyen �laçlarla etk�leş�rler. K�naz �nh�b�törler� �le her nekadar �y� yanıtlar alınmış olsa da kazanılmış �laç d�renc� 

bu grup �laçların etk�nl�ğ�n� kısıtlamaktadır. D�renç mekan�zması ya �lacın bağlandığı gölgede mutasyon �le değ�ş�kl�k 

gel�şmes� ya da ek mutasyon veya adapt�f değ�ş�kl�kler �le �lacın baskıladığı yolağı daha az kullanarak paralel yolakların 

kullanılması �le oluşmaktadır. Bu d�renç mekanızmaları �laç kullanılmadan önce varolab�leceğ� g�b� �lacın kullanılmasından 

sonra adapt�f olarak da gel�şeb�l�r [31].

Bu �laçlar, hücrede gel�şen mal�gn transformasyon sonucu �şleyen s�nyal yolaklarını hedef aldığından kanser 

progresyonu ve/veya tümör sürekl�l�ğ� �ç�n bu yolakların akt�flend�ğ� hastalarda etk�nl�k göstereb�lmekted�r. Bu yolak 

akt�vasyonları, mutasyon, translokasyon ya da k�nazları kodlayan genlerde ampl�fikasyon sonrası gel�şmekted�r. Bu 

onkojen�k değ�ş�kl�kler�n tanısal testler �le tesp�t� �laç yanıtını öngörücü bel�rteç olarak kullanılmaktadır. Daha yen� next-

generat�on sekanslama yöntemler� �le b�yops�yle alınan tümör dokusunda yüzlerce mutasyon ve/veya translokasyonlar 

tesp�t ed�leb�lmekted�r. Y�ne plazma �ç�nde dolaşan tümör DNA’sının �zolasyonu ve anal�z� �le tümör mutasyon ve/veya 

translokasyon çalışmaları daha az �nvaz�v yöntem olmuştur

Yaptıkları engelleme t�p�ne bağlı olarak büyüme baskılayıcılar t�roz�n k�naz �nh�b�törler� (Tkİ), mTOR �nh�b�törler�, 

proteazom �nh�b�törler�, fosfo�nos�t�d-3 –k�naz (PI3K), s�kl�n bağımlı k�naz (CDK) 4/6 �nh�b�törler�, Tropomyos�n receptor 

k�naz (TRK) İnh�b�törler�, Bruton t�roz�n k�naz �nh�b�törler� alt gruplara ayrılab�l�rler. 

3.1. K�naz İnh�b�törler�

Kl�n�kte �lk kullanılan t�roz�n k�naz �nh�b�törü olan �mat�n�b, ph�ladelph�a kromozomunda BCR-ABL translokasyonu olan 

kron�k myelo�d lösem� (KML)’n�n tedav�s�nde Abl k�naz �nh�b�törü olarak 2001 yılında onaylanmıştır. İmat�n�b; ABL, PDGFRa, 

PDGFRb ve KIT prote�n t�roz�n k�nazlarının seç�c� �nh�b�törüdür [32]. İmat�n�b tedav�s� �le KML ölümcül b�r hastalıktan z�yade 

müzm�n b�r hastalık hal�ne dönüşmüştür. İmat�n�be kazanılmış d�renç neden�yle �k�nc� nes�l ABL k�naz gel�şt�rme çabaları 

sonucu daha güçlü ABL k�naz �nh�b�törü olan n�lot�n�b ve dasat�n�b gel�şt�r�lm�şt�r. 

Gastro�ntest�nal stromal tümörlerde (GİST) KİT mutasyonlarının sık olmasından ve �mat�n�b�n güçlü b�r KİT �nh�b�törü 

olmasından dolayı bu hastalığın tedav�s�nde �mat�n�b kullanılmaya başlanmıştır [33].

3.1. 1. Meme ve D�ğer Kanserlerde HER2- Hedefl� K�naz İnh�b�törler� 

HER2 reseptör t�roz�n k�nazını kodlayan ERBB2 gen akt�vasyonu, meme kanser� alt grubunda göster�lm�şt�r. HER2, HER 

k�naz a�les�n 4 üyes�nden b�r�d�r. Bu a�len�n d�ğer üyeler� EGFR, HER3 ve HER4 dür. Günümüzde HER2 ampl�fikasyon artışı 

veya ERBB2 gen ampl�fikasyonu meme kanser�nde rut�n çalışılmaktadır ve HER2 poz�t�f meme kanser� ayrı b�r grup hastalık 

olarak kabul ed�lmekted�r. HER2’ye yönel�k tedav�ler gel�şt�r�lm�ş ve kl�n�k uygulamaya g�rm�şt�r. Lapat�n�b ve nerat�n�b 

t�roz�n k�naz �nh�b�törü olup HER2 reseptörünün hücre �ç� kısmına etk�l� �laçlardır [34]. 

3.1.2. Akc�ğer Kanser�nde K�naz Inh�b�törü Hedefl� Tedav�ler

EGFR T�roz�n K�naz İnh�b�törler�: Normal akc�ğer dokusu �le karşılaştırıldığında akc�ğer kanser dokusunda EGFR 

düzey�n�n artmış olduğu �zlenm�şt�r. Ancak EGFR �nh�b�törler� �le yapılan çalışmalarda yalnızca bazı alt gruplarda etk�nl�k 

�zlenm�şt�r. Bu hasta grubu adenokars�nom h�stoloj�s� olan, Asyalı, h�ç s�gara �çmem�ş kadın hastalardı. Etk�nl�k görülen 

hastaların �rdelenmes� sonucunda tümör dokusunda genet�k EGFR k�naz mutasyonu olması EGFR �nh�b�törler�n�n 

etk�nl�ğ�n�n sebeb� olarak görülmüştür [35]. 

Küçük hücre dışı akc�ğer kanser� (KHDAK) hastalarının % 10 �la% 25'�nde EGFR'n�n k�naz alanındak� mutasyonları 

tanımlanmıştır. EGFR mutant tümörlü hastalarda bu hedefe yönel�k �laç kullanımı �le % 70 �la% 85'e varan yanıt oranlarını 

göster�lm�şt�r [36]. EGFR k�naz �nh�b�törler� akc�ğer kanserl� hastalarda, bu Sonuçlara dayanarak standart b�r�nc� basamak 

tedav� olmuştur. 

Erlot�n�b, gefit�n�b bu amaçlı gel�şt�r�lm�ş �lk nes�l �laçlardır. Erlot�n�b ve gefit�n�b tedav�s�nde hastaların %50 s�nde �lk 

b�r yıl �ç�nde kazanılmış �laç d�renc� ortaya çıkar. �laç d�renc� gel�şen bu hasta grubundan tekrar alınan tümör b�yops�ler�nde 

EGFR gen�nde �k�nc�l mutasyonların gel�şt�ğ� (T790M mutasyonu) gözlenm�şt�r. D�ğer d�renç mekan�zmaları MET reseptör 

t�roz�n k�naz ampl�fikasyonu, BRAF mutasyonu gel�ş�m g�b� yolağın alt basamaklardan akt�vasyonu ve küçük hücrel� akc�ğer 

kanser�ne dönüşüm olarak tanımlanmıştır [37]. 

EGFR T790M mutasyonunun tanımlanması �le bu mutasyonun gel�şt�ğ� hastalarda etk�nl�ğ� olan os�mert�n�b �lacı 

gel�şt�r�lm�şt�r. Poz�ot�n�b �se EGFR exon 20 �nsert�onu olan akc�ğer kanser� hücre ser�ler�nde os�mert�n�be nazaran 100 kat 

daha güçlü etk�nl�ğ� olan yen� gel�şt�r�len EGFR t�roz�n k�naz �nh�b�törüdür [38]. 

EGFR mutasyonu olmayan akc�ğer kanser�nde hedefe yönel�k tedav�ler

Küçük hücre dışı akc�ğer kanserl�ler�n %6,7 ‘s�nde (75 hastanın 5 �nde) kromozom 2p de anaplast�c lymphoma k�nase 

(ALK) gen� �le ech�noderm m�crotubule-assoc�ated prote�n-l�ke 4 (EML4) gen� arasında füzyon �le Sonuçlanan ev�rme rapor 

ed�lm�şt�r [39]. Bu ev�rme tümörol transformasyon ve onkogeneze katkı sağlamaktadır. 

ALK füzyonu erkek, s�gara �çmem�ş, genç yaş �le �l�şk�l�d�r. ALK rearranjmanı saptanan hastaların çoğu genç ve s�gara 

kullanmayan ya da hafif s�gara �ç�c� taşlı yüzük hücrel� adenokars�nom h�stoloj�s�ne sah�pt�r. Floresan �nsutu h�br�d�zasyon 

(FİSH) yöntem�yle ALK rearranjmanının saptanması günümüzde “altın standart” yöntem olarak göster�lmekted�r [40]. 

ALK ve ROS proto-oncogene 1 (ROS1) �nh�b�törü olan kr�zot�n�b ALK füzyonu olan hastalarda test ed�lm�ş ve dramat�k 

yanıtlar gözlemlenm�şt�r [41, 42]. Kr�zot�n�b �le tedav� ed�len bu hastalarda sıklıkla �laç d�renc� ortaya çıkmaktadır. Kr�zot�n�b 

altında progrese olan hastaların tümör dokularının çoğunda kr�zot�n�b�n bağlanma a��n�tes�nde azalmaya yol açan �k�nc�l 

ALK mutasyonları göster�lm�şt�r [43]. 

Ser�t�n�b, alect�n�b, lorlat�n�b ve br�gat�n�b yen� jenerasyon ALK �nh�b�törler�d�r. Her b�r� kr�zot�n�b d�renc�nçl� ALK 

mutasyonuna karşı farklı �nh�b�tör profillere sah�pt�r. üç �laçla b�rl�kte, toplam cevap oranlarını kr�zot�n�b d�rençl� hastalarda 

% 45 �la% 56 arasında olduğunu gösterm�şt�r [44].

Aynı ALK g�b� ROS1 gen�n� �çeren b�r d�z� kromozomal değ�ş�kl�kler akc�ğer kanser�nde gözlenm�şt�r. ROS1 �nsül�n 

reseptör a�les�nden b�r t�roz�n k�naz reseptörüdür. Akc�ğer adenokars�nomlarının yaklaşık %1-2’s�nde görülür ve y�ne aynı 

ALK g�b� ROS1 rearranjmanı saptanan hastalar b�r t�roz�n k�naz �nh�b�törü olan kr�zot�n�be yanıt ver�r [41]. ROS1 rearranjmanı 

göstereb�lmek �ç�n FİSH, PCR, yen� nes�l sekanslama g�b� pek çok yöntem kullanılab�l�r. ROS1’de uygulanan FİSH yöntem� ALK 

rearranjmanı �ç�n uygulanan yöntemle aynı olup, poz�t�fl�k sınır değer� de %15 ve üstü olarak bel�rlenm�şt�r. 

RET Rearranjmanı: Akc�ğer adenokars�nomlu hastaların %2’s�nden azında RET rearanjmanı görülür. Bu hastalar genç 

yaşta hastalığa yakalanan, h�ç s�gara �çmem�ş ve adenokars�nom h�stoloj�s�ne sah�p olanlardır. Gen rearanjmanı veya nokta 

mutasyonu �le gel�şen RET onkojen�k değ�ş�kl�ğ� sıklıkla pap�ller t�ro�d kanser�, akc�ğer adenokanser� ve kron�k 

m�yelomonos�ter lösem�de �zlen�r. Vandetan�b and cabozant�n�b RET’e karşı etk�nl�ğ� göster�lm�ş çok hedefl� k�naz 

�nh�b�törüdür [45].

MET Mutasyonu ve Ampl�fikasyonu: Met t�raz�n k�naz,l�gandı hepatos�d büyüme faktörü (HGF)olan hücre yüzey�nde 

yaygın görülen b�r reseptördür. Onkojen�k met mutasyonu �lk olarak hered�ter pap�ller ve sporad�k renal hücrel� kars�nomda 

tanımlanmış ve met gen ampl�fikasyonu, mutasyonu ve reseptör overekspresyonu çeş�tl� kanserlerde bulunmaktadır. Hem 

MET resptör t�roz�nk�nazı hem de l�gandı olan HGF,hedef olarak kullanılmıştır. MET ekzon 14 mutasyonu olan akc�ğer 

kanser�nde kr�zot�n�b ve kabozant�n�b tedav�s� �le kısmı ve tam yanıtlar �zlenm�şt�r[46]. 
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KRAS Mutasyonu: K�rsten sıçan sarkomav�ral onkogen (KRAS) mutasyonu akc�ğer adenokars�nomlarında �zlenen en 

sık (%20-30) onkojen�k değ�ş�kl�klerden b�r�d�r. KRAS mutasyonu PCR veya sekanslama yöntemler�yle tesp�t ed�leb�l�r. KRAS 

mutasyonu genell�kle s�gara kullananlarda saptanır ve KRAS mutasyonuna sah�p tümörler çoğu zaman EGFR ve ALK g�b� 

d�ğer onkojen�k değ�ş�kl�kler� �çermezler. Ancak son yıllarda tüm bu onkojen�k değ�ş�kl�kler� b�r arada gösteren hastaların 

varlığı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tür hastalarda hang� onkojen�k değ�ş�kl�ğ�n “dr�ver” onkojen�k değ�ş�kl�k olduğunu 

ortaya koymak çoğunlukla hastanın hedefe yönel�k tedav�ye yanıtı �le göster�leb�lmekted�r. KRAS mutasyonu �ç�n henüz 

gel�şt�r�lm�ş b�r hedefe yönel�k tedav� ajanı bulunmamaktadır.

BRAF V600E-Mutant ve D�ğer Moleküler Hedefl� Akc�ğer Kanserler�: V-Raf mur�n sarkomu v�ral onkogen 

homoloğu B (BRAF) V600E mutasyonu küçük hücre dışı akc�ğer kanser�nde nad�rd�r. Yaklaşık %1 hastada görülür. RAF 

�nh�b�törü dabrefen�b ve MEK �nh�b�törü tramet�n�b BRAF V600E mutasyonu olan küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser� 

tedav�s�nde onaylanmıştır 

Akc�ğer kanser�l� hastaların sekans anal�zler�nde ayrıca ERBB2 ampl�fikasyonu ve mutasyonu, nötrofil�k t�roz�n k�naz 

(NTRK) füzyonu ve FGFR3 mutasyon ve füzyonu g�b� genet�k değ�ş�l�kler �zlenm�ş ve bu hedeflere yönel�k �laç gel�şt�rme 

çabaları devam etmekted�r.

3.2. BRAF Mutant Tümörlerde RAF ve MEK İnh�b�törler�

Akt�ve ed�c� BRAF mutasyonları melanom (%50-%60), s�stem�k h�st�yos�ztoz (%50), saçlı hücrel� lösem� (%100), 

t�ro�d(%30-40), kolorektal (%10-%15) ve akc�ğer (%2-%3)kanser� g�b� çeş�tl� kanserlerde bulunmaktadır. En sık kodon 

600’de V600E mutasyonu görülür. m�tojen �le akt�ve olan prote�n k�naz ( MAPK) yolağında RAF k�naz, MEK1 ve MEK2 y� akt�ve 

ederek ERK1 ve 2 n�n akt�ve ed�lmes�n� sağlar [47]. Bu yolağı akt�vasyonunun önem�n�n anlaşılmasıyla, bu yolak üzer�ndek� 

BRAF, MEK, NRAS ve KIT moleküller� üzer�nden hedeflenen tedav�ler�n etk�nl�ğ�n� araştıran çalışmalar yapılmıştır. 

RAF k�naz �nh�b�törü olan vemurafen�b seç�c� b�r BRAF �nh�b�törüdür. V600E ve V600K mutasyonlarına sah�p melanom 

hastalarında tümör küçültücü etk�nl�ğ� mevcuttur. Ancak mutant allel� taşımayan hastalarda, normal BRAF’ı akt�ve eder. Bu 

grup �laçların toks�s�teler� de BRAF �nh�b�syonundan çok BRAF akt�vasyonu sonucu ortaya çıkar. BRAF �nh�b�törler�n�n en sık 

toks�s�teler� dermatoloj�k toks�s�telerd�r ve %15 sıklığında gözlemlen�rler. H�perkerotet�k c�lt döküntüsü,akne�form c�lt 

döküntüsü, fotosens�t�v�te, ben�gn c�lt tümörler�nde ve nad�ren skuamöz hücrel� c�lt tümörler�nde artış toks�k etk�ler�d�r.

RAS mutant tümörlerde ve RAS’ın neurofibromatoz�s 1 ekspresyon kaybı ve EGFR t�roz�n k�naz artmış akt�v�tes� g�b� 

yolağın daha üst basamaklarında akt�ve ed�ld�ğ� ve BRAF füzyonunu �çeren BRAFv600 dışında braf mutasyonlarında 

vemurafen�b�n etk�nl�ğ� �zlenmemekted�r. 

BRAF �nh�b�törler�n�n kullanımında kısıtlayıcı nokta, 6 ay �çer�s�nde ortaya çıkan tedav� d�renc�d�r. MAPK yolağında 

upregülasyona yol açan genet�k mutasyonların gel�şmes� bu d�renc�n ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Araştırmacılar, en 

sık mekan�zmaların, NRAS’da akt�ve ed�c� mutasyonlar ve BRAF V600E’de değ�ş�kl�k (spl�ce var�ant) ortaya çıkması olduğunu 

gözlem�şlerd�r. Ayrıca, PI3K/AKT g�b� paralel yolaklarda da akt�vasyonun oluşması, d�renç gel�ş�m�ne neden olab�lmekted�r 

[48]. Çoğu hastada BRAF ve RAS mutasyonu b�rl�ktel�k göstermekted�r ve RAS mutasyonlarının varlığı, BRAF �nh�b�törler�ne 

d�rence neden olab�lmekted�r[49].

Vemurafen�b�n aks�ne MEK ve ERK �nh�b�törler� mutasyon profil�nden bağımsız olarak tüm hücrelerde MAPK yolağını 

�nh�be eder. Ancak bu �laçlar normal dokuda da etk�nl�k göstereceğ�nden yan etk�ler� ant�-kanser etk�nl�ğ� kısıtlamaktadır 

RAF �nh�b�törü �le MEK �nh�b�törler�n�n komb�ne kullanımı BRAF v600 mutasyonu olan hücrelerde daha güçlü MAPK yolağı 

baskılanması ve daha güçlü ant�tümör etk�nl�ğ� sağlar [50]. 

3.3. Fosfo�noz�t�d 3-(PI3) K�naz Yolağı İnh�b�törler� 

PI3K/AKT/MTOR yolağı normal hücrelerde hücre büyümes� ve çoğalmasında öneml� b�r düzenley�c�d�r ve bu yolaktak� 

mutasyonlar çeş�tl� kanserlerlerde sıklıkla gözlen�r. Tümör süpresörü Prote�n t�roz�n fosfotaz ve tens�n homoloğu (PTEN), 

PİP3 ün PIP2 ye dönüşümünü katal�ze eder ve bu PI3K s�nyal�n�n öneml� b�r negat�f düzenley�c�s�d�r. 

Budarl�s�b PI3K �nh�b�törü olarak gel�şt�r�lse de etk�nl�ğ�n�n düşük, yan etk�s�n�n fazla olması neden�yle kullanıma 

g�remem�şt�r. Bu durum daha selekt�f PI3K �nh�b�törler� gel�şt�rme çabalarına neden olmuştur. Hastaların yaklaşık üçte 

b�r�nde PIK3CA mutasyonunun �zlend�ğ� meme kanser�nde alpel�s�b umut ver�c� Sonuçlar gösterm�şt�r. PTEN 

değ�ş�kl�kler�n�n sık görüldüğü prostat kanser�nde selekt�f �nh�b�törler gel�şt�r�lmekted�r.

Pan-class I PI3K �nh�b�torü Copanl�s�b relaps fol�küler lenfoma tedav�s�nde onay almıştır selekt�f PI3K �nh�b�torü olan 

Idelal�s�bkron�k lenfos�t�k lösem� tedav�s�nde öneml� b�r etk�nl�k gösterm�şt�r.

Meme ve akc�ğer kanser� g�b� sol�d tümörlerde PI3K �nh�b�törler�n�n etk�nl�ğ�n�n sınırlı olması, bu tümörlerde eş 

zamanlı BRAF, EGFR ERBB2 g�b� d�ğer onkojen�k mutasyonların görülmeler� �le açıklanmaktadır. Bu sebeple PI3K 

�nh�b�törler� d�ğer hedeflenm�ş tedav�ler �le komb�ne kullanıldığında daha etk�n olab�lmekted�r.

PI3K �nh�b�törler� �le komb�nasyon tedav�s� �lk olarak meme kanser�nde �le araştırıldı. Fulvestrant+buparl�s�p 

komb�nasyonu PIK3CA mutasyonu ve PTEN mutasyonu olan hastalarda test ed�ld�. İy�leşm�ş progresyonsuz sağ kalım 

�zlenmes�ne rağmen c�dd� toks�s�teler �zlend�. Progresyonsuz sağ kalım artışı PTEN mutasyonu olanlarda �zlenmezken 

PIK3CA mutasyonu olan hastalarda �zlend� [51].

Mammal�an Target Of Rapamyc�n (mTOR) prote�n�n� �çeren mTORC1 mult�mer�k prote�n kompleks� PI3K/AKT 

yolağındak� öneml� b�r düzenley�c�d�r. Everol�mus ve tems�rol�mus, mTORC1’y� �nh�be eden rapam�s�n analoglarıdır. Bu �laçlar 

metastat�k böbrek kanser�, meme kanser�, bel�rl� nöroendokr�n tümörlerde ve subepand�mal dev hücrel� astros�tom 

tedav�s�nde kullanılmaktadır.

Sonuç olarak PI3K yolağı mutasyonları b�rçok kanserde göster�lm�şt�r ancak PI3K yolağı �nh�b�törler� günümüzde sınırlı 

tedav� ed�c� etk�nl�ğe sah�pt�r. Daha selekt�f ve toks�s�te profiller� düşük �laçların gel�şt�r�lmes� �le BRAF, EGFR, HER2, ve d�ğer 

onkogenler�n �nh�b�törler�ne karşı gel�şen d�renc� kırmada eş zamanlı PI3K yolağı mutasyonu �ht�va eden tümörlerde akılcı 

komb�nasyon tedav�ler� gel�şt�r�leb�l�n�r. 

3.4. Böbrek Hücrel� Kanser ve T�ro�d Medüller Kanser�nde K�naz İnh�b�törler� 

Vasküler endotel�al büyüme faktörü reseptör (VEGFR)a�les�n�n (VEGFR1, VEGFR2, ve VEGFR3)l�gandı vasküler 

endothel�al büyüme faktörüdür. Bu reseptör a�les� t�roz�n k�naz akt�v�tes�ne sah�pt�r. Güçlü VEGFR akt�v�tes� olan Çoklu 

hedefl� k�naz �nh�b�törler�n�n kullanımı �le böbrek hücrel� kanser tedav�s�nde çığır açılmıştır. 

Sorafen�b,çoklu hedefl� k�naz �nh�b�törler�ndend�r ve VEGFR, PDGFR, RAF, FMS-l�ke tyroz�n k�naz 3 (FLT3), KIT ve RET 

�nh�b�syonu yapmaktadır. Plasebo �le karşılaştırıldığında böbrek hücrel� kanser tedav�s�nde hastalıksız sağ kalım ve genel 

sağ kalım avantajı sağlamıştır[52]. Sorafen�b�n bu hastalıkda kullanım onayı almasından sonra sun�t�n�b(VEGFR, PDGFR, 

FGFR, FLT3, KIT, RAF, and FMS reseptör �nh�b�törü),pazopan�b (VEGFR, PDGFR, KIT �nh�b�törü),aks�t�n�b (VEGFR spes�fik 

İnh�b�törü) ve cabozant�n�b g�b� b�r çok çoklu hedefl� k�naz �nh�b�törü gel�şt�r�lm�şt�r. 

VEGFR, AXL, MET, KIT, TIE2, FLT3, and RET �nh�b�törü olan cabozant�n�b ve yakın zamanda gel�şt�r�len lenvat�n�b (VEGFR, 

PDGFR, FGFR, RET, and KIT �nh�b�törü) �laç d�renc�ne neden olan onkojen�k bypass yolaklarını �nh�be etmek �ç�n 

gel�şt�r�lm�şt�r.

T�ro�d medüller kars�nomunda RET mutasyonu sıklıkla görülmekted�r. Vandat�n�b ve cabozant�n�b RET �nh�b�syonu 

akt�v�tes� olan çoklu hedefl� k�naz �nh�b�törler�d�r. İler� kl�n�k evrel�, amel�yat ed�lmes� mümkün olmayan t�ro�d medüller 

kars�nomunda kullanımı onaylanmıştır. Yapılan çalışmalarda vandat�n�b ve cabozant�n�b�n bu kanserdek� etk�nl�ğ�n�n RET 

mutasyonundan bağımsız olduğu �zlenm�şt�r[53, 54].

RET mutasyon durumuyla bu �laçların kl�n�k faydası arasında korelasyonun olmayışı bu �laçların VEGFR g�b� çoklu k�naz 

�nh�b�syonu �le ant�tümör özell�k gösterd�kler�n� düşündürmekted�r. 

Çoklu hedefl� k�naz �nh�b�törler�n�n avantajı eşzamanlı b�r çok yolağı �nh�be ederek tümör büyüme �nh�b�syonu 

sağlayab�lme potans�yeller� ve �laç d�renc� gel�ş�m�n� gec�kt�rmeler�d�r. 
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KRAS Mutasyonu: K�rsten sıçan sarkomav�ral onkogen (KRAS) mutasyonu akc�ğer adenokars�nomlarında �zlenen en 

sık (%20-30) onkojen�k değ�ş�kl�klerden b�r�d�r. KRAS mutasyonu PCR veya sekanslama yöntemler�yle tesp�t ed�leb�l�r. KRAS 

mutasyonu genell�kle s�gara kullananlarda saptanır ve KRAS mutasyonuna sah�p tümörler çoğu zaman EGFR ve ALK g�b� 

d�ğer onkojen�k değ�ş�kl�kler� �çermezler. Ancak son yıllarda tüm bu onkojen�k değ�ş�kl�kler� b�r arada gösteren hastaların 

varlığı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tür hastalarda hang� onkojen�k değ�ş�kl�ğ�n “dr�ver” onkojen�k değ�ş�kl�k olduğunu 

ortaya koymak çoğunlukla hastanın hedefe yönel�k tedav�ye yanıtı �le göster�leb�lmekted�r. KRAS mutasyonu �ç�n henüz 

gel�şt�r�lm�ş b�r hedefe yönel�k tedav� ajanı bulunmamaktadır.

BRAF V600E-Mutant ve D�ğer Moleküler Hedefl� Akc�ğer Kanserler�: V-Raf mur�n sarkomu v�ral onkogen 

homoloğu B (BRAF) V600E mutasyonu küçük hücre dışı akc�ğer kanser�nde nad�rd�r. Yaklaşık %1 hastada görülür. RAF 

�nh�b�törü dabrefen�b ve MEK �nh�b�törü tramet�n�b BRAF V600E mutasyonu olan küçük hücrel� dışı akc�ğer kanser� 

tedav�s�nde onaylanmıştır 

Akc�ğer kanser�l� hastaların sekans anal�zler�nde ayrıca ERBB2 ampl�fikasyonu ve mutasyonu, nötrofil�k t�roz�n k�naz 

(NTRK) füzyonu ve FGFR3 mutasyon ve füzyonu g�b� genet�k değ�ş�l�kler �zlenm�ş ve bu hedeflere yönel�k �laç gel�şt�rme 

çabaları devam etmekted�r.

3.2. BRAF Mutant Tümörlerde RAF ve MEK İnh�b�törler�

Akt�ve ed�c� BRAF mutasyonları melanom (%50-%60), s�stem�k h�st�yos�ztoz (%50), saçlı hücrel� lösem� (%100), 

t�ro�d(%30-40), kolorektal (%10-%15) ve akc�ğer (%2-%3)kanser� g�b� çeş�tl� kanserlerde bulunmaktadır. En sık kodon 

600’de V600E mutasyonu görülür. m�tojen �le akt�ve olan prote�n k�naz ( MAPK) yolağında RAF k�naz, MEK1 ve MEK2 y� akt�ve 

ederek ERK1 ve 2 n�n akt�ve ed�lmes�n� sağlar [47]. Bu yolağı akt�vasyonunun önem�n�n anlaşılmasıyla, bu yolak üzer�ndek� 

BRAF, MEK, NRAS ve KIT moleküller� üzer�nden hedeflenen tedav�ler�n etk�nl�ğ�n� araştıran çalışmalar yapılmıştır. 

RAF k�naz �nh�b�törü olan vemurafen�b seç�c� b�r BRAF �nh�b�törüdür. V600E ve V600K mutasyonlarına sah�p melanom 

hastalarında tümör küçültücü etk�nl�ğ� mevcuttur. Ancak mutant allel� taşımayan hastalarda, normal BRAF’ı akt�ve eder. Bu 

grup �laçların toks�s�teler� de BRAF �nh�b�syonundan çok BRAF akt�vasyonu sonucu ortaya çıkar. BRAF �nh�b�törler�n�n en sık 

toks�s�teler� dermatoloj�k toks�s�telerd�r ve %15 sıklığında gözlemlen�rler. H�perkerotet�k c�lt döküntüsü,akne�form c�lt 

döküntüsü, fotosens�t�v�te, ben�gn c�lt tümörler�nde ve nad�ren skuamöz hücrel� c�lt tümörler�nde artış toks�k etk�ler�d�r.

RAS mutant tümörlerde ve RAS’ın neurofibromatoz�s 1 ekspresyon kaybı ve EGFR t�roz�n k�naz artmış akt�v�tes� g�b� 

yolağın daha üst basamaklarında akt�ve ed�ld�ğ� ve BRAF füzyonunu �çeren BRAFv600 dışında braf mutasyonlarında 

vemurafen�b�n etk�nl�ğ� �zlenmemekted�r. 

BRAF �nh�b�törler�n�n kullanımında kısıtlayıcı nokta, 6 ay �çer�s�nde ortaya çıkan tedav� d�renc�d�r. MAPK yolağında 

upregülasyona yol açan genet�k mutasyonların gel�şmes� bu d�renc�n ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Araştırmacılar, en 

sık mekan�zmaların, NRAS’da akt�ve ed�c� mutasyonlar ve BRAF V600E’de değ�ş�kl�k (spl�ce var�ant) ortaya çıkması olduğunu 

gözlem�şlerd�r. Ayrıca, PI3K/AKT g�b� paralel yolaklarda da akt�vasyonun oluşması, d�renç gel�ş�m�ne neden olab�lmekted�r 

[48]. Çoğu hastada BRAF ve RAS mutasyonu b�rl�ktel�k göstermekted�r ve RAS mutasyonlarının varlığı, BRAF �nh�b�törler�ne 

d�rence neden olab�lmekted�r[49].

Vemurafen�b�n aks�ne MEK ve ERK �nh�b�törler� mutasyon profil�nden bağımsız olarak tüm hücrelerde MAPK yolağını 

�nh�be eder. Ancak bu �laçlar normal dokuda da etk�nl�k göstereceğ�nden yan etk�ler� ant�-kanser etk�nl�ğ� kısıtlamaktadır 

RAF �nh�b�törü �le MEK �nh�b�törler�n�n komb�ne kullanımı BRAF v600 mutasyonu olan hücrelerde daha güçlü MAPK yolağı 

baskılanması ve daha güçlü ant�tümör etk�nl�ğ� sağlar [50]. 

3.3. Fosfo�noz�t�d 3-(PI3) K�naz Yolağı İnh�b�törler� 

PI3K/AKT/MTOR yolağı normal hücrelerde hücre büyümes� ve çoğalmasında öneml� b�r düzenley�c�d�r ve bu yolaktak� 

mutasyonlar çeş�tl� kanserlerlerde sıklıkla gözlen�r. Tümör süpresörü Prote�n t�roz�n fosfotaz ve tens�n homoloğu (PTEN), 

PİP3 ün PIP2 ye dönüşümünü katal�ze eder ve bu PI3K s�nyal�n�n öneml� b�r negat�f düzenley�c�s�d�r. 

Budarl�s�b PI3K �nh�b�törü olarak gel�şt�r�lse de etk�nl�ğ�n�n düşük, yan etk�s�n�n fazla olması neden�yle kullanıma 

g�remem�şt�r. Bu durum daha selekt�f PI3K �nh�b�törler� gel�şt�rme çabalarına neden olmuştur. Hastaların yaklaşık üçte 

b�r�nde PIK3CA mutasyonunun �zlend�ğ� meme kanser�nde alpel�s�b umut ver�c� Sonuçlar gösterm�şt�r. PTEN 

değ�ş�kl�kler�n�n sık görüldüğü prostat kanser�nde selekt�f �nh�b�törler gel�şt�r�lmekted�r.

Pan-class I PI3K �nh�b�torü Copanl�s�b relaps fol�küler lenfoma tedav�s�nde onay almıştır selekt�f PI3K �nh�b�torü olan 

Idelal�s�bkron�k lenfos�t�k lösem� tedav�s�nde öneml� b�r etk�nl�k gösterm�şt�r.

Meme ve akc�ğer kanser� g�b� sol�d tümörlerde PI3K �nh�b�törler�n�n etk�nl�ğ�n�n sınırlı olması, bu tümörlerde eş 

zamanlı BRAF, EGFR ERBB2 g�b� d�ğer onkojen�k mutasyonların görülmeler� �le açıklanmaktadır. Bu sebeple PI3K 

�nh�b�törler� d�ğer hedeflenm�ş tedav�ler �le komb�ne kullanıldığında daha etk�n olab�lmekted�r.

PI3K �nh�b�törler� �le komb�nasyon tedav�s� �lk olarak meme kanser�nde �le araştırıldı. Fulvestrant+buparl�s�p 

komb�nasyonu PIK3CA mutasyonu ve PTEN mutasyonu olan hastalarda test ed�ld�. İy�leşm�ş progresyonsuz sağ kalım 

�zlenmes�ne rağmen c�dd� toks�s�teler �zlend�. Progresyonsuz sağ kalım artışı PTEN mutasyonu olanlarda �zlenmezken 

PIK3CA mutasyonu olan hastalarda �zlend� [51].

Mammal�an Target Of Rapamyc�n (mTOR) prote�n�n� �çeren mTORC1 mult�mer�k prote�n kompleks� PI3K/AKT 

yolağındak� öneml� b�r düzenley�c�d�r. Everol�mus ve tems�rol�mus, mTORC1’y� �nh�be eden rapam�s�n analoglarıdır. Bu �laçlar 

metastat�k böbrek kanser�, meme kanser�, bel�rl� nöroendokr�n tümörlerde ve subepand�mal dev hücrel� astros�tom 

tedav�s�nde kullanılmaktadır.

Sonuç olarak PI3K yolağı mutasyonları b�rçok kanserde göster�lm�şt�r ancak PI3K yolağı �nh�b�törler� günümüzde sınırlı 

tedav� ed�c� etk�nl�ğe sah�pt�r. Daha selekt�f ve toks�s�te profiller� düşük �laçların gel�şt�r�lmes� �le BRAF, EGFR, HER2, ve d�ğer 

onkogenler�n �nh�b�törler�ne karşı gel�şen d�renc� kırmada eş zamanlı PI3K yolağı mutasyonu �ht�va eden tümörlerde akılcı 

komb�nasyon tedav�ler� gel�şt�r�leb�l�n�r. 

3.4. Böbrek Hücrel� Kanser ve T�ro�d Medüller Kanser�nde K�naz İnh�b�törler� 

Vasküler endotel�al büyüme faktörü reseptör (VEGFR)a�les�n�n (VEGFR1, VEGFR2, ve VEGFR3)l�gandı vasküler 

endothel�al büyüme faktörüdür. Bu reseptör a�les� t�roz�n k�naz akt�v�tes�ne sah�pt�r. Güçlü VEGFR akt�v�tes� olan Çoklu 

hedefl� k�naz �nh�b�törler�n�n kullanımı �le böbrek hücrel� kanser tedav�s�nde çığır açılmıştır. 

Sorafen�b,çoklu hedefl� k�naz �nh�b�törler�ndend�r ve VEGFR, PDGFR, RAF, FMS-l�ke tyroz�n k�naz 3 (FLT3), KIT ve RET 

�nh�b�syonu yapmaktadır. Plasebo �le karşılaştırıldığında böbrek hücrel� kanser tedav�s�nde hastalıksız sağ kalım ve genel 

sağ kalım avantajı sağlamıştır[52]. Sorafen�b�n bu hastalıkda kullanım onayı almasından sonra sun�t�n�b(VEGFR, PDGFR, 

FGFR, FLT3, KIT, RAF, and FMS reseptör �nh�b�törü),pazopan�b (VEGFR, PDGFR, KIT �nh�b�törü),aks�t�n�b (VEGFR spes�fik 

İnh�b�törü) ve cabozant�n�b g�b� b�r çok çoklu hedefl� k�naz �nh�b�törü gel�şt�r�lm�şt�r. 

VEGFR, AXL, MET, KIT, TIE2, FLT3, and RET �nh�b�törü olan cabozant�n�b ve yakın zamanda gel�şt�r�len lenvat�n�b (VEGFR, 

PDGFR, FGFR, RET, and KIT �nh�b�törü) �laç d�renc�ne neden olan onkojen�k bypass yolaklarını �nh�be etmek �ç�n 

gel�şt�r�lm�şt�r.

T�ro�d medüller kars�nomunda RET mutasyonu sıklıkla görülmekted�r. Vandat�n�b ve cabozant�n�b RET �nh�b�syonu 

akt�v�tes� olan çoklu hedefl� k�naz �nh�b�törler�d�r. İler� kl�n�k evrel�, amel�yat ed�lmes� mümkün olmayan t�ro�d medüller 

kars�nomunda kullanımı onaylanmıştır. Yapılan çalışmalarda vandat�n�b ve cabozant�n�b�n bu kanserdek� etk�nl�ğ�n�n RET 

mutasyonundan bağımsız olduğu �zlenm�şt�r[53, 54].

RET mutasyon durumuyla bu �laçların kl�n�k faydası arasında korelasyonun olmayışı bu �laçların VEGFR g�b� çoklu k�naz 

�nh�b�syonu �le ant�tümör özell�k gösterd�kler�n� düşündürmekted�r. 

Çoklu hedefl� k�naz �nh�b�törler�n�n avantajı eşzamanlı b�r çok yolağı �nh�be ederek tümör büyüme �nh�b�syonu 

sağlayab�lme potans�yeller� ve �laç d�renc� gel�ş�m�n� gec�kt�rmeler�d�r. 

520   •   Mahmut Uçar Her Yönüyle Kanser   •   521



3.5. S�kl�n Bağımlı K�naz (CDK) 4/6 İnh�b�törler�

S�kl�n bağımlı k�nazlar (CDK) hücre bölünmes�nde G1 fazından S fazına �lerlemede öneml� rol alırlar. Kanser 

hücreler�nde artmış CDK4 ve CDK6 düzey� görülmekted�r. Bu artış MAP k�naz ve AKT g�b� m�tojen�k yolakların akt�vasyonu �le 

s�kl�n D ve E n�n ekspresyonunda artış, CDK4 ve CDK6 ampl�fikasyonunda artış,s�kl�n D1 (CCND1)veya s�kl�n E1(CCNE1) gen 

ampl�fikasyonu, s�kl�n bağımlı k�naz �nh�b�törü olan INK4’ü kodlayan genlerde (CDKN2A) delesyon neden�yle oluşmaktadır.

CDK4 ve CDK6 nın p�rmer hedefi ret�noblastoma (RB1) tümör süpresör prote�n�d�r. CDK4/6 k�naz �nh�b�syonu RB1 �n 

h�pofosfor�lasyonu �le Sonuçalnır ve duyarlı hücrelerde hücre G1 fazında arreste uğrar.

Kl�n�k çalışmalarda östrojen reseptörü poz�t�f meme kanser�nde endokr�n tedav�lere d�rençde CDK4/6 aşırı 

ekspresyonu veya S�kl�n D1 ampl�fikasyonu rol oynamaktadır. Palbos�kl�b, r�bos�kl�b ve abemas�kl�b metastat�k hormon 

reseptörü poz�t�f meme kanser�nde hormonal tedav�ler �le komb�ne olarak kullanıma g�rm�ş CDK4/6 �nh�b�törler�d�r [55, 56].

İy� d�ferans�ye ve ded�ferans�ye l�posarkomlarda %90’ından fazlasında CDK4 gen ampl�fikasyonu �zlenmekted�r. CDK4 

�nh�b�törü olan palbos�kl�b �le bu nad�r görülen kanser t�p�nde umut vaad eden Sonuçlar elde ed�lm�şt�r [57].

3.6. Bruton T�roz�n K�naz İnh�b�törler�

Bruton t�roz�n k�naz (BTK) B-hücre olgunlaşması ve çoğalmasını düzenlemekted�r.

BTK, hücre �ç�nde s�toplazmada yer alan t�roz�nk�nazlardandır. Hücre yüzey�ndek� b�r çok B-ve T-hücre reseptörler� 

aracılığıyla uyarılab�lmekted�r. Selekt�f BTK �nh�b�törü olan İbrut�n�b,KLL,mantle hücrel� lenfoma, marj�nal zon 

lenfoma,Waldenstrom macroglobul�nem�s� g�b� B-hücre �l�şk�l� hastalıklarda kullanılmaktadır[58].

3.7. Tropomyos�n Receptor K�naz (TRK) İnh�b�törler�

NTRK gen a�les�, NTRK1, NTRK2, and NTRK3 genler� �le kodlana üç reseptör t�roz�n k�nazı (TRKA, TRKB ve TRKC) �ht�va 

eder. Bu reseptörler farklı nötrop�n l�gandlarının bağlanması �le akt�ve olur. 

TRK füzyonu KHDAK �nde çok nad�r, kolorektal kanser, kolanj�okars�nom, melanom ve d�ğer sol�d tümörlerde tesp�t 

ed�lm�şt�r [59].

Selekt�f pan-TRK �nh�b�törü olan larotrect�n�b, TRK füzyonu poz�t�f tümörü olan hastalarda kullanılmış ve c�dd� oranda 

tümör küçümes� sağlamıştır. ALK/ROS1/TRK �nh�b�törü olan entrect�n�b hem NTRK füzyonu �çerem tümörlerde hem de ROS1 

füzyonu olan KHDAK �nde c�dd� kl�n�k etk�nl�k gösterm�şt�r [60]. Entrect�n�b ve larotrect�n�b tedav�s�ne yanıt alınan 

sonrasında �laç bağlanmasını değ�şt�ren d�renç mutasyonları gel�şen tümörlerde �k�nc� nes�l �laçlar (LOXO-195 ve TPX0005) 

araştırılmaktadır

3.8. Proteozom İnh�b�törler�n�n

Kanserde Proteozom İnh�b�törler�n�n Kullanımı , kl�n�kte özell�kle hematoloj�k kanserlede etk�l� b�r ant�kanser tedav� 

yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Proteozom �nh�b�törler�, proteozomların fonks�yonlarını �nh�be eder, gen ekspresyonuna 

bağlı olarak prote�n yapımını ve çoklu s�nyal �let�m�n� engellerler. S�nyal �let�m� kes�l�nce kanserl� hücreler ölür ve tümörün 

büyümes� baskılanır . Ant�tümör etk�ler �ç�n 26S proteozom kompleks� hedef alınarak b�rçok proteozom �nh�b�törü gel�şt�-

r�lm�şt�r. Bu proteozom �nh�b�törler�, farklı tümör t�pler�nde apoptozu harekete geç�rerek ant�kanser etk� gösterm�şt�r. Ayrıca 

proteozom �nh�b�törler�n�n anj�yogenez�, hücre hücre adezyonunu ve hücre m�grasyonunu �nh�be ett�ğ� de göster�lm�şt�r. 

Kl�n�kte b�rçok proteozom �nh�b�törü �ç�n mult�pl myeloma ve sol�d tümörler�n tedav�s� �ç�n çalışmalar mevcuttur 

Bortezom�b d�ğer �s�mler�yle Velcade, özell�kle mult�ple myelomada kemoterap�de yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser�, mantle hücrel� lenfoma ve pankreas kanser�nde de etk�l� olduğu yapılan 

çalışmalarda bel�rlenm�şt�r[61].

Bortezom�b merkezl� tedav�lere bütün hastalar cevap vermemekte ve başlangıçta yanıt veren bazı hastalarda da 

kanser�n tekrar ett�ğ� görülmekted�r. Özell�kle sol�d tümörler bazı durumlarda bortezom�b’e d�renç gel�şt�rmekted�r. Bu 

sebeplerden dolayı �k�nc� nes�l proteozom �nh�b�törler� üzer�nde çalışılmış ve yen� proteozom �nh�b�törler� gel�şt�r�lm�şt�r.

Carfizom�b ger� dönüşümsüz b�r proteozom �nh�b�törüdür. Carfizom�b k�myasal, yapısal ve mekan�zma açısından 

bortezom�b den farklıdır. Güç olarak Bortezom�b’e benzer ancak proteozomun k�motr�ps�n benzer� akt�v�tes� �ç�n daha 

seç�c�d�r. Sol�d tümör �le karşılaştırıldığında hematoloj�k mal�gnans�ler carfizom�b’e en duyarlı olan hücrelerd�r [62].

Ixazom�b bor �çeren küçük b�r pept�d �nh�b�tör molekülü olup, �nsan tümörler�n�n gen�ş grubunu tedav� etmek �ç�n 

gel�şt�r�len �k�nc� nes�l b�r proteozom �nh�b�törüdür. Bortezom�b’�n aks�ne �xazom�b oral olarak b�yoyararlanıma sah�pt�r[62].

Oral olarak gel�şt�r�len yen� proteozom �nh�b�törler�nden b�r� de delanzom�bt�r. Delanzom�b �n özell�kle mult�ple 

myeloma hücre hatlarında apoptot�k ölüme neden olduğu ve ant�anj�yojen�k akt�v�te gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r[63]. 

Ger� dönüşümsüz yen� b�r proteozom �nh�b�törü olan oprozom�b, tr�pept�d epoks�keton a�les�ne a�t b�r üyed�r ve 

carfizom�b’�n oral olarak kullanılan akt�f b�r analoğudur. Oprozom�b’�n bortezom�b veya geleneksel tedav� yöntem�ne karşı 

d�renç gel�şen mult�ple myeloma hücreler�nde, büyümey� �nh�be ett�ğ� ve apoptozu �ndükled�ğ� ve kanser hücre m�grasyonu 

�nh�be ett�ğ� bulunmuştur[63]. 

Mar�zom�b doğal olarak oluşan b-Laktone-g-laktam b�s�kl�n b�leş�ğ� olup, ger� dönüşümsüz b�r proteozom 

�nh�b�törüdür 

3.9 Kanser Tedav�s�nde Yen� B�r Yaklaşım: Pol� ADP-R�boz Pol�meraz-1 (PARP-1) İnh�b�törler�

Genet�k materyal olan DNA’da �ç ve dış etkenler sonucu hasar oluşab�l�r. Normal b�r hücrede bu hasarı onarab�lecek 

çok sayıda tam�r mekan�zması vardır. Bunlardan b�r� de Poly ADP R�bose Pol�meraz -1(PARP-1 )enz�m�d�r. PARP-1,tek z�nc�r 

DNA kırıklarını onar. PARP-1’�n �nh�b�syonu durumunda �se bu tek z�nc�r DNA kırıkları onarılamaz ve ç�ft z�nc�r DNA kırıkları 

oluşur. Sonuçta hücre nekroza ya da apoptoz�se g�der. Kanser tedav�s�nde tümörlü hücreler�n PARP-1 �nh�b�syonuyla 

öldürülmes� amaçlanmaktadır.

BRCA1 ve BRCA2 genler�ndek� mutasyonlar artmış meme kanser� (%85),over kanser� (%10-40) ve prostat, pankreas, 

erkek meme kanser� r�sk� �le �l�şk�l�d�r. Bu genler tümör baskılayıcı genlerdend�r ve DNA tam�r�nde görev alırlar. BRCA1-2 

mutasyonu olan hücreler �on�zan radyasyona duyarlıdır ve DNA tam�r�nde gel�şen kusur sonucunda kromozomal kararsızlık 

göster�rler. BRCA gen mutasyonu �ht�va eden hücrelerde bozulmuş DNA tam�r� görülür [64]. Bu hücrelerde PARP 

�nh�b�syonunun yapılması �le hücre kend� kend�n� onaramaz hale gelmekte ve ölmekted�r.

PARP �nh�b�törler� �lk önce kemokuvvetlend�r�c� ajan olarak gel�şt�r�lm�şt�r. Yapılan �n v�tro ve �n v�vo prekl�n�k 

çalışmalarda DNA met�lley�c� ajanlar, topo�zomeraz I �nh�b�törler� ve radyasyona maruz kalanlarda, PARP �nh�b�törler�n hücre 

ölümler�n� artırdığı görülmüştür[65]. Temozolam�d �le b�rl�kte PARP �nh�b�törler� ver�ld�ğ�nde s�totoks�k potans�yel� artırdığı 

tesp�t ed�lm�şt�r [66]. İnsan gl�oblastoma hücreler�nde ve farelerde bey�n tümörler�nde etk�s� göster�lm�şt�r.

Olapar�b �lk olarak BRCA1-BRCA2 mutasyonu olan yüksek gradel� seröz over kanser�nde 4.hat tedav�de onay aldı. 

Sonrasında germl�ne ve somat�c BRCA-mutant plat�n duyarlı over kanser�nde �dame tedav�de kullanılmay başlandı.Yapılan 

çalışmalardan sonra end�kasyonu, tekrar etm�ş ep�telyal over, fallop tüp ve pr�mer per�toneal kanserde kullanılmak üzere 

gen�şlet�lm�şt�r. Rucapar�p 2016 yılında BRCA mutant over kanser� tedav�s�nde onaylanmıştır. Son olarak n�rapar�b per�toneal 

kanser,fallop tüp ve over kanser� tedav�s�nde �dame tedav� olarak 2017 yılında onaylanmıştır [67]. 

Bununla b�rl�kte b�rçok tümör BRCA eks�kl�ğ�ne benzer genet�k değ�ş�kl�kler göster�rler. BRCA1 promotor met�lasyonu 

ya da BRCA yolağınında başka mutasyonların olması g�b� BRCA1 ep�genet�k mutasyonunu �le �l�şk�l� DNA tam�r�nde benzer 

eks�kl�kler görüleb�l�r. Bu değ�ş�k�l�kler�n olduğu tümörler de PARP �nh�b�törler�nden fayda göreb�l�r [65].

4. Hormonal Tedav�ler

Hormonlar kanser tedav�s�nde �laç olarak kullanılab�l�rler. Bunlar genelde prostat, meme ve endometr�yum 

kanserler�n�n tedav�s�nde kullanılan seks hormonlardır. Bu �laçlar her ne kadar kemoterap� �laçlarını andırsalar da en büyük 

farkları vücudun doğal yollardan ürett�ğ� hormonun hücreye bağlanmasını ve kanser hücreler�n�n büyümes�n� 

engellemekt�r. Hormon tedav�s�nde kullanılan �laçlar genel olarak 3 alt gruba ayrılab�l�rler.
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3.5. S�kl�n Bağımlı K�naz (CDK) 4/6 İnh�b�törler�

S�kl�n bağımlı k�nazlar (CDK) hücre bölünmes�nde G1 fazından S fazına �lerlemede öneml� rol alırlar. Kanser 

hücreler�nde artmış CDK4 ve CDK6 düzey� görülmekted�r. Bu artış MAP k�naz ve AKT g�b� m�tojen�k yolakların akt�vasyonu �le 

s�kl�n D ve E n�n ekspresyonunda artış, CDK4 ve CDK6 ampl�fikasyonunda artış,s�kl�n D1 (CCND1)veya s�kl�n E1(CCNE1) gen 

ampl�fikasyonu, s�kl�n bağımlı k�naz �nh�b�törü olan INK4’ü kodlayan genlerde (CDKN2A) delesyon neden�yle oluşmaktadır.

CDK4 ve CDK6 nın p�rmer hedefi ret�noblastoma (RB1) tümör süpresör prote�n�d�r. CDK4/6 k�naz �nh�b�syonu RB1 �n 

h�pofosfor�lasyonu �le Sonuçalnır ve duyarlı hücrelerde hücre G1 fazında arreste uğrar.

Kl�n�k çalışmalarda östrojen reseptörü poz�t�f meme kanser�nde endokr�n tedav�lere d�rençde CDK4/6 aşırı 

ekspresyonu veya S�kl�n D1 ampl�fikasyonu rol oynamaktadır. Palbos�kl�b, r�bos�kl�b ve abemas�kl�b metastat�k hormon 

reseptörü poz�t�f meme kanser�nde hormonal tedav�ler �le komb�ne olarak kullanıma g�rm�ş CDK4/6 �nh�b�törler�d�r [55, 56].

İy� d�ferans�ye ve ded�ferans�ye l�posarkomlarda %90’ından fazlasında CDK4 gen ampl�fikasyonu �zlenmekted�r. CDK4 

�nh�b�törü olan palbos�kl�b �le bu nad�r görülen kanser t�p�nde umut vaad eden Sonuçlar elde ed�lm�şt�r [57].

3.6. Bruton T�roz�n K�naz İnh�b�törler�

Bruton t�roz�n k�naz (BTK) B-hücre olgunlaşması ve çoğalmasını düzenlemekted�r.

BTK, hücre �ç�nde s�toplazmada yer alan t�roz�nk�nazlardandır. Hücre yüzey�ndek� b�r çok B-ve T-hücre reseptörler� 

aracılığıyla uyarılab�lmekted�r. Selekt�f BTK �nh�b�törü olan İbrut�n�b,KLL,mantle hücrel� lenfoma, marj�nal zon 

lenfoma,Waldenstrom macroglobul�nem�s� g�b� B-hücre �l�şk�l� hastalıklarda kullanılmaktadır[58].

3.7. Tropomyos�n Receptor K�naz (TRK) İnh�b�törler�

NTRK gen a�les�, NTRK1, NTRK2, and NTRK3 genler� �le kodlana üç reseptör t�roz�n k�nazı (TRKA, TRKB ve TRKC) �ht�va 

eder. Bu reseptörler farklı nötrop�n l�gandlarının bağlanması �le akt�ve olur. 

TRK füzyonu KHDAK �nde çok nad�r, kolorektal kanser, kolanj�okars�nom, melanom ve d�ğer sol�d tümörlerde tesp�t 

ed�lm�şt�r [59].

Selekt�f pan-TRK �nh�b�törü olan larotrect�n�b, TRK füzyonu poz�t�f tümörü olan hastalarda kullanılmış ve c�dd� oranda 

tümör küçümes� sağlamıştır. ALK/ROS1/TRK �nh�b�törü olan entrect�n�b hem NTRK füzyonu �çerem tümörlerde hem de ROS1 

füzyonu olan KHDAK �nde c�dd� kl�n�k etk�nl�k gösterm�şt�r [60]. Entrect�n�b ve larotrect�n�b tedav�s�ne yanıt alınan 

sonrasında �laç bağlanmasını değ�şt�ren d�renç mutasyonları gel�şen tümörlerde �k�nc� nes�l �laçlar (LOXO-195 ve TPX0005) 

araştırılmaktadır

3.8. Proteozom İnh�b�törler�n�n

Kanserde Proteozom İnh�b�törler�n�n Kullanımı , kl�n�kte özell�kle hematoloj�k kanserlede etk�l� b�r ant�kanser tedav� 

yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Proteozom �nh�b�törler�, proteozomların fonks�yonlarını �nh�be eder, gen ekspresyonuna 

bağlı olarak prote�n yapımını ve çoklu s�nyal �let�m�n� engellerler. S�nyal �let�m� kes�l�nce kanserl� hücreler ölür ve tümörün 

büyümes� baskılanır . Ant�tümör etk�ler �ç�n 26S proteozom kompleks� hedef alınarak b�rçok proteozom �nh�b�törü gel�şt�-

r�lm�şt�r. Bu proteozom �nh�b�törler�, farklı tümör t�pler�nde apoptozu harekete geç�rerek ant�kanser etk� gösterm�şt�r. Ayrıca 

proteozom �nh�b�törler�n�n anj�yogenez�, hücre hücre adezyonunu ve hücre m�grasyonunu �nh�be ett�ğ� de göster�lm�şt�r. 

Kl�n�kte b�rçok proteozom �nh�b�törü �ç�n mult�pl myeloma ve sol�d tümörler�n tedav�s� �ç�n çalışmalar mevcuttur 

Bortezom�b d�ğer �s�mler�yle Velcade, özell�kle mult�ple myelomada kemoterap�de yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca küçük hücrel� olmayan akc�ğer kanser�, mantle hücrel� lenfoma ve pankreas kanser�nde de etk�l� olduğu yapılan 

çalışmalarda bel�rlenm�şt�r[61].

Bortezom�b merkezl� tedav�lere bütün hastalar cevap vermemekte ve başlangıçta yanıt veren bazı hastalarda da 

kanser�n tekrar ett�ğ� görülmekted�r. Özell�kle sol�d tümörler bazı durumlarda bortezom�b’e d�renç gel�şt�rmekted�r. Bu 

sebeplerden dolayı �k�nc� nes�l proteozom �nh�b�törler� üzer�nde çalışılmış ve yen� proteozom �nh�b�törler� gel�şt�r�lm�şt�r.

Carfizom�b ger� dönüşümsüz b�r proteozom �nh�b�törüdür. Carfizom�b k�myasal, yapısal ve mekan�zma açısından 

bortezom�b den farklıdır. Güç olarak Bortezom�b’e benzer ancak proteozomun k�motr�ps�n benzer� akt�v�tes� �ç�n daha 

seç�c�d�r. Sol�d tümör �le karşılaştırıldığında hematoloj�k mal�gnans�ler carfizom�b’e en duyarlı olan hücrelerd�r [62].

Ixazom�b bor �çeren küçük b�r pept�d �nh�b�tör molekülü olup, �nsan tümörler�n�n gen�ş grubunu tedav� etmek �ç�n 

gel�şt�r�len �k�nc� nes�l b�r proteozom �nh�b�törüdür. Bortezom�b’�n aks�ne �xazom�b oral olarak b�yoyararlanıma sah�pt�r[62].

Oral olarak gel�şt�r�len yen� proteozom �nh�b�törler�nden b�r� de delanzom�bt�r. Delanzom�b �n özell�kle mult�ple 

myeloma hücre hatlarında apoptot�k ölüme neden olduğu ve ant�anj�yojen�k akt�v�te gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r[63]. 

Ger� dönüşümsüz yen� b�r proteozom �nh�b�törü olan oprozom�b, tr�pept�d epoks�keton a�les�ne a�t b�r üyed�r ve 

carfizom�b’�n oral olarak kullanılan akt�f b�r analoğudur. Oprozom�b’�n bortezom�b veya geleneksel tedav� yöntem�ne karşı 

d�renç gel�şen mult�ple myeloma hücreler�nde, büyümey� �nh�be ett�ğ� ve apoptozu �ndükled�ğ� ve kanser hücre m�grasyonu 

�nh�be ett�ğ� bulunmuştur[63]. 

Mar�zom�b doğal olarak oluşan b-Laktone-g-laktam b�s�kl�n b�leş�ğ� olup, ger� dönüşümsüz b�r proteozom 

�nh�b�törüdür 

3.9 Kanser Tedav�s�nde Yen� B�r Yaklaşım: Pol� ADP-R�boz Pol�meraz-1 (PARP-1) İnh�b�törler�

Genet�k materyal olan DNA’da �ç ve dış etkenler sonucu hasar oluşab�l�r. Normal b�r hücrede bu hasarı onarab�lecek 

çok sayıda tam�r mekan�zması vardır. Bunlardan b�r� de Poly ADP R�bose Pol�meraz -1(PARP-1 )enz�m�d�r. PARP-1,tek z�nc�r 

DNA kırıklarını onar. PARP-1’�n �nh�b�syonu durumunda �se bu tek z�nc�r DNA kırıkları onarılamaz ve ç�ft z�nc�r DNA kırıkları 

oluşur. Sonuçta hücre nekroza ya da apoptoz�se g�der. Kanser tedav�s�nde tümörlü hücreler�n PARP-1 �nh�b�syonuyla 

öldürülmes� amaçlanmaktadır.

BRCA1 ve BRCA2 genler�ndek� mutasyonlar artmış meme kanser� (%85),over kanser� (%10-40) ve prostat, pankreas, 

erkek meme kanser� r�sk� �le �l�şk�l�d�r. Bu genler tümör baskılayıcı genlerdend�r ve DNA tam�r�nde görev alırlar. BRCA1-2 

mutasyonu olan hücreler �on�zan radyasyona duyarlıdır ve DNA tam�r�nde gel�şen kusur sonucunda kromozomal kararsızlık 

göster�rler. BRCA gen mutasyonu �ht�va eden hücrelerde bozulmuş DNA tam�r� görülür [64]. Bu hücrelerde PARP 

�nh�b�syonunun yapılması �le hücre kend� kend�n� onaramaz hale gelmekte ve ölmekted�r.

PARP �nh�b�törler� �lk önce kemokuvvetlend�r�c� ajan olarak gel�şt�r�lm�şt�r. Yapılan �n v�tro ve �n v�vo prekl�n�k 

çalışmalarda DNA met�lley�c� ajanlar, topo�zomeraz I �nh�b�törler� ve radyasyona maruz kalanlarda, PARP �nh�b�törler�n hücre 

ölümler�n� artırdığı görülmüştür[65]. Temozolam�d �le b�rl�kte PARP �nh�b�törler� ver�ld�ğ�nde s�totoks�k potans�yel� artırdığı 

tesp�t ed�lm�şt�r [66]. İnsan gl�oblastoma hücreler�nde ve farelerde bey�n tümörler�nde etk�s� göster�lm�şt�r.

Olapar�b �lk olarak BRCA1-BRCA2 mutasyonu olan yüksek gradel� seröz over kanser�nde 4.hat tedav�de onay aldı. 

Sonrasında germl�ne ve somat�c BRCA-mutant plat�n duyarlı over kanser�nde �dame tedav�de kullanılmay başlandı.Yapılan 

çalışmalardan sonra end�kasyonu, tekrar etm�ş ep�telyal over, fallop tüp ve pr�mer per�toneal kanserde kullanılmak üzere 

gen�şlet�lm�şt�r. Rucapar�p 2016 yılında BRCA mutant over kanser� tedav�s�nde onaylanmıştır. Son olarak n�rapar�b per�toneal 

kanser,fallop tüp ve over kanser� tedav�s�nde �dame tedav� olarak 2017 yılında onaylanmıştır [67]. 

Bununla b�rl�kte b�rçok tümör BRCA eks�kl�ğ�ne benzer genet�k değ�ş�kl�kler göster�rler. BRCA1 promotor met�lasyonu 

ya da BRCA yolağınında başka mutasyonların olması g�b� BRCA1 ep�genet�k mutasyonunu �le �l�şk�l� DNA tam�r�nde benzer 

eks�kl�kler görüleb�l�r. Bu değ�ş�k�l�kler�n olduğu tümörler de PARP �nh�b�törler�nden fayda göreb�l�r [65].

4. Hormonal Tedav�ler

Hormonlar kanser tedav�s�nde �laç olarak kullanılab�l�rler. Bunlar genelde prostat, meme ve endometr�yum 

kanserler�n�n tedav�s�nde kullanılan seks hormonlardır. Bu �laçlar her ne kadar kemoterap� �laçlarını andırsalar da en büyük 

farkları vücudun doğal yollardan ürett�ğ� hormonun hücreye bağlanmasını ve kanser hücreler�n�n büyümes�n� 

engellemekt�r. Hormon tedav�s�nde kullanılan �laçlar genel olarak 3 alt gruba ayrılab�l�rler.
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4.1. Hormon Sentez İnh�b�törler�: 

Bunlar hormonun üret�ld�ğ� yerde sentez� baskılayarak görev yaparlar. Aromataz enz�m� menopoz dönem�ndek� 

kadınlarda androjenler� östrojene çev�rmekten sorumlu olan enz�mlerd�r. Aromataz �nh�b�törler� bu dönüşümü baskılayarak 

östrojen sev�yes�n� düşürmey� ve hücre büyümes�n� engellemey� sağlar. Anastrazol, letrozol,eksemestan g�b� aromataz 

�nh�b�törü �laçlar östrojen reseptörü poz�t�f olan meme kanserl� hastaların tedav�s�nde kullanılmakta ve meme kanser�ne 

bağlı ölümü azaltmaktadırla [68]. 

Gonadotrop�n salgılayan hormon analogları �se organları k�myasal olarak kısırlaştırıp (kastrasyon) over ve prostat 

kanserler�n�n tedav�s�nde kullanılır. Erkeklerde testosteron kadınlarda �se östrojen�n üret�lmes� baskılanır[69].

Testosteronun üret�leb�lmes� 17a-h�droks�laza �ht�yacı vardır. Ant� androjenler 17a-h�droks�lazı bloke ed�p 

testosteron üret�m�n� engellerler. B�calutam�d, flutam�d g�b� �laçlar kullanılab�l�r. Ab�rateron asetat, ekstragonadal ve 

test�küler androjen sentez�nde kr�t�k enz�m olan s�tokrom P-450c17 (CYP17) enz�m�n�n �nh�b�törüdür. Dual fonks�yon �le hem 

17�-h�droks�lazı hem de C17-20- l�yazı �nh�be eder. Böylece testosteron üret�m� sadece test�s veya adrenalde değ�l, prostat 

kanser hücreler�nde de engellenm�ş olur.

4.2. Hormon Reseptör Antagon�stler�: 

Bunlar bell� b�r hormonun hücre üzer�ndek� alıcısına (reseptör) bağlanıp o hormonun bağlanmasını engelleyen ve 

böylece hücre �ç�ne büyüme s�nyal� g�tmes�n� engelleyerek hücren�n büyümes�n� durduran moleküllerd�r. Ant�-androjenler 

ve ant�-östrojenler olarak �k�ye ayrılırlar. Seç�c� östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak b�l�nen �laçlar �le hormon 

reseptör poz�t�f meme kanser� (Tamoks�fen), metastat�k meme kanser� (Fulvestrant), postmenapozal kadınlarda �ler� evre 

meme kanser� (Torem�fen) g�b� �laçlar kullanılarak tedav� yapılab�l�r [70, 71]. 

Enzalutam�d, nonstero�dal ant�androjend�r, androjen reseptör s�nyal �nh�b�törüdür. Androjen reseptörünün hücre 

çek�rdeğ�ne transportunu engeller, bu kompleks�n DNA bağlanmasını bloke eder, koakt�vator bağlanmasını engeller.

4.3. Hormon Takv�yes�:

Normalde hormonlar karşılıklı etk� prens�b�ne dayanarak alışırlar. B�r hormonun sev�yes� yükseld�ğ�nde onun 

sev�yes�n� düşürecek b�r başka hormon devreye g�rer veya ters� olur. Bazı durumlarda, alıcıları bloke etmek yer�ne dışarıdan 

hormon takv�yes� vererek sev�yeler� arttırmak ve böylece kanser hücreler� üzer�nde s�totoks�k b�r etk� oluşturmak terc�h 

ed�leb�l�r. Progest�n g�b� sentet�k progestojenler meme, prostat ve endometr�yum kanserler�nde kullanılırken, sentet�k 
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4.1. Hormon Sentez İnh�b�törler�: 

Bunlar hormonun üret�ld�ğ� yerde sentez� baskılayarak görev yaparlar. Aromataz enz�m� menopoz dönem�ndek� 
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ÖZET

Kemoterapöt�k �laçlar �le �lg�l� g�derek artan ve güncellenen araştırmaların varlığı bu ajanlara karşı gel�şen farklı d�renç 

mekan�zmalarının kanser kemoterap�s�nde büyük b�r tehl�ke hal�ne geld�ğ�n� göstermekted�r. Kemoterapöt�k ajanlara karşı 

gel�şen d�renc� hedeflemek �ç�n yoğun çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen çoklu �laç d�renc� (Mult�drug Res�stance; MDR), 

kanser tedav�s�nde en büyük zorluklardan b�r�d�r. ABC taşıyıcıları ve �laç metabol�ze ed�c� enz�mler aracılı efluks pompaları 

g�b� farmakok�net�k d�renc�n yanı sıra m�kroçevre özell�kler�, �laç sekestrasyonu ve kanser kök hücreler�n�n kend� doğalarına 

a�t özell�kler� g�b� b�rçok alt mekan�zma d�renc�n gel�şmes�nde akt�f rol oynamaktadır. Bununla b�rl�kte �laç d�renc�ne aracılık 

eden mekan�zmalar yeter�nce anlaşılamamıştır. Bu bağlamda, kanser hücreler�n�n �laç yanıtından kaçtığı fenomen� ve 

kanserde �laç d�renc�n�n genet�k/genet�k olmayan �k� uç yönünü anlamayı hedefl�yoruz. 

Anahtar Kel�meler: İlaç d�renc�, ABC, M�kroçevre, Kanser Kök Hücres�

ABSTRACT

Although new researches are constantly be�ng developed on chemotherapeut�c agents, the presence of d��erent 

res�stance mechan�sms has become a major d�lemma �n cancer chemotherapy. Mult�drug Res�stance (MDR) �s one of the 

major challenges �n the treatment of cancer, although �ntens�ve stud�es have been conducted to target res�stance to 

chemotherapeut�c agents. In add�t�on to pharmacok�net�c res�stance, such as ABC carr�ers and drug-metabol�z�ng 

enzyme-med�ated e�ux pumps, many sub-mechan�sms, such as m�croenv�ronment propert�es, drug sequestrat�on, and 

propert�es of cancer stem cells, play an act�ve role �n the development of drug res�stance. However, mechan�sms that 

med�ate drug res�stance are not well understood. In th�s context, we a�m to understand the phenomenon of cancer cells 

escap�ng from the drug response and the two endpo�nts of the genet�c/non-genet�c res�stance of drug res�stance �n 

cancer.

Keywords: Drug res�stance, ABC, M�croenv�ronment, Cancer Stem Cell

1. G�r�ş 

Kanser; dünya genel�nde öneml� sayıda b�rey� etk�leyen ve ne yazık k� ölümle Sonuçlanan çeş�tl� tümör t�pler�n� 

kapsamaktadır [1]. Kanser oluşumunun kes�n neden� b�l�nmemekle b�rl�kte kapsamakta olduğu gen�ş hastalık d�z�s�ne 

bakıldığında b�rden fazla neden�n kanser oluşum mekan�zmaları altında yer aldığı düşünülmekted�r [2].

Kanser tedav�s� �ç�n var olan güncel yaklaşımlar arasında ant�neoplast�k �laçların kullanıldığı kemoterap� 

uygulamasının en etk�l� olduğu b�l�nmekted�r [3, 4]. Kemoterapöt�k ajanlar, hızlı çoğalan hücreler� hedef alarak genell�kle 

DNA �le �lg�l� süreçler� �nh�be eden b�rçok farklı mekan�zma �le etk�ler�n� göstermekted�rler. Örneğ�n, s�splat�n yapısını 

değ�şt�rmek �ç�n ç�ft sarmallı DNA'ya bağlanır, s�klofosfam�d DNA'yı alk�latlar ve 5-fluorouras�l DNA nükleot�dler�n�n 

sentez�n� önler. Bu �laçların heps� DNA repl�kasyonunu �nh�be eder ve bu nedenle hücre büyümes�n� önler ve apoptozu 

tet�kler [5]. Kanser hücreler� kend� çoğalmalarını teşv�k ed�p ve apoptozu �nh�be edeb�l�rlerse kemoterapöt�k ajanlara karşı 

d�renç gel�ş�r. Bununla b�rl�kte, yen� kemoterapöt�k ajanların gel�şt�r�lmes� kemoterap�n�n etk�nl�ğ�n� arttırmıştır. Ancak, 

çoklu �laç d�renc� olarak b�l�nen ve sıklıkla mal�gn hücreler�n çeş�tl� kemoterapöt�k ajanlara d�renç kazanması neden�yle 
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çoğu durumlarda �laçlar yeters�z kalmaktadır. Bu durum özell�kle metastat�k kanserler�n tedav�s�nde oldukça zorlayıcı ve 

öneml� b�r problemd�r [6-8]. 

Kanser ve enfeks�yöz hastalıkların tedav�s�nde kullanılan �laçlara karşı d�renç gel�ş�m�nde taşıyıcı prote�nler�n etk�s� 

ortaya konmuş, kanser hücres�ne �laç g�r�ş�n� kısıtlayan ve efluks prote�nler olarak n�telend�r�lenler�n genet�k ş�fres� 

bel�rlenm�şt�r. ABCB1 (Mult�drug Res�stance (MDR)/transporter assoc�ated w�th ant�gen proccess�ng (TAB)) tarafından 

kodlanan Permeab�l�te-gl�koprote�n (P-gp), hakkında en fazla b�lg� ed�n�len (substratları, �ndükley�c�ler� ve �nh�b�törler�) 

taşıyıcı prote�nd�r [9]. 

MDR’n�n gel�şmes�ne; �laç alımında azalma, hücre döngüsü alt mekan�zmalarında meydana gelen değ�ş�kl�k, �laç 

hedefinde değ�ş�kl�k, �laç taşıyıcıları tarafından �laç efluksunun artması, hücre �ç� organellerde ve hücreler arası vez�küllerde 

olduğu g�b� l�zozomlarda ant�kanser �laçların sekestrasyonu g�b� çeş�tl� mekan�zmalar aracılık etmekted�r [10-14].

Bununla b�rl�kte kanser hücreler�nde, MDR'n�n gel�şmes�nde en temel neden hücre membranında yer alan �laç 

taşıyıcıları tarafından ant�kanser �laçların efluksunun artmasıdır. İnsanlarda en �y� tanımlanmış �laç taşıyıcıları, ATP B�nd�ng 

Cassette (ABC) süper a�les�ne a�t P-gl�koprote�nd�r (P-gp/MDR1/ABCB1) [15-17].

D�renç ter�m� en gen�ş anlamıyla hastanın tümörünün artık bel�rl� b�r �laç/hormon tedav�s�ne cevap vermed�ğ� 

anlamına gelmekted�r. Bununla b�rl�kte, d�renç t�p�k olarak mutasyonlardan kaynaklanarak b�r �lacın yüksek 

konsantrasyonlarında b�r organ�zmanın büyümes�n�n kalıtsal kab�l�yet� olarak tanımlanmaktadır ve güçlü b�r genet�k temele 

sah�p olduğu kabul ed�lmekted�r [18]. Bu bölümde; �laç d�renc� mekan�zmaları, kanser ortamının özell�kler�, bu çevresel 

özell�kler�n kanser hücreler�nde d�renç mekan�zmalarını etk�leme yolları hakkında b�lg� ver�lmes� amaçlanmaktadır.

2. İlaç D�renc� Mekan�zmaları

İlaç d�renc�, kanser tedav�s�nde yaygın b�r problem olmakla b�rl�kte çok faktörlü b�r fenomend�r. Kanser hücreler�n�n 

ant�kanser �laçlara d�renç kazanmasına aracılık eden çeş�tl� mekan�zmalar vardır [19]. Bunlardan en öneml�ler�; �lacın 

enz�mat�k �nakt�vasyonu, efluks pompalarının �ndüks�yonu, apoptozun �nh�b�syonu, hücre döngüsü ve kontrol noktalarının 

deregülasyonu, sonradan gel�şen mutasyonlar ve ep�genet�k değ�ş�kl�klerd�r [20]. En kapsamlı çalışılan mekan�zmalardan 

b�r� detoks�fikasyon enz�mler�, özell�kle glutatyon transferazlar tarafından ant�kanser �laçların etk�s�z hale get�r�lmes�d�r. Bu 

bağlamda, günümüzde kullanılan geleneksel kemoterapöt�kler�n b�rçoğu glutatyon transferazlar �ç�n potans�yel substrat 

olarak kabul ed�lmekted�r [21].

Tümör kemorez�stansı sıklıkla kanser kök hücreler� (CSC'ler) tarafından da tet�klenmekted�r. Tümörogenez�s�n 

başlamasına öncülük eden bu hücreler kend� kend�n� yen�leme yeteneğ�ne sah�pt�r ve heterojen tümörün küçük b�r kısmını 

oluştururlar [22]. Kemoterap� sonrası metastat�k relapsın, özell�kle CSC'lerde meydana gelen terapöt�k d�renç neden�yle 

apoptozdan kaçmaları, tümörün tedav�n�n sona ermes�nden sonra yen�den gel�şmes�ne �z�n vermes� neden�yle ortaya 

çıkmaktadır [23].

Hücreler�n, kemoterapöt�kler�n s�totoks�k etk�ler�nden kaçınmasına �z�n veren b�rçok hücre �ç� mekan�zma da 

bulunmaktadır ve bunlar CSC'lerle �l�şk�lend�r�lmekted�r [24].

2.1. İlaç Geç�rgenl�ğ�

İlaç geç�rgenl�ğ�, kan dolaşımındak� �laçların hedef organeller�ne, en yaygın olarak s�totoks�s�te oluşturdukları 

çek�rdeğe ulaşma kab�l�yet�n� tanımlamaktadır [25].

İlaçlar kan dolaşımından dokulara d�füzyon ve konveks�yon yoluyla g�rerler. İlaçların stroma �ç�nden d�füzyonu; 

konsantrasyon gradyanlarına, moleküler ağırlıklarına ve yarı ömürler�ne bağlı �ken konveks�yon yoluyla geç�şler�; basınç 

gradyanına ve ortamın yapısına dayanmaktadır (Şek�l 1) [25].

 Örneğ�n, düşük pH neden�yle çevrede yüklü olarak bulunan �laçlar, ECM'de yüklü moleküllerle elektrostat�k 

etk�leş�mlere g�rerler, stromal d�füzyonları yavaşlar ve ayrıca h�drofob�k plazma zarı boyunca düşük d�füzyon göster�rler 

[26]. Yüklü b�r �laç, as�d�k endozomların �ç�nde muhafaza ed�lerek çek�rdeğe er�ş�m� sınırlandırılır [27]. 

İlaçlar hücre �çer�s�ne g�rd�kten sonra; 

s�tokrom P450 s�stem� (CYP), glutatyon-S-

transferaz (GSH) süper a�les� veya ür�d�n 

d�fosfo-glukuronos�l transferaz (UGT) süper 

a�les� tarafından etk�s�z hale get�r�leb�l�rler. Bu 

a�leler�n enz�mler�; tamoks�fen, pakl�taksel ve 

all-trans ret�no�k as�t g�b� yaygın olarak 

kullanılan kemoterapöt�kler� metabol�ze eder 

[28]. B�r başka �nakt�ve ed�c� enz�m olan aldeh�t 

deh�drogenazın, CSC'lerde up-regüle ed�ld�ğ� 

b�l�nmekted�r ve bu durum da s�klofosfam�d�n 

detoks�fikasyonunu arttırır [29].

Hücreler ayrıca akt�f olarak �laçları hücreden dışarı atarak kemorez�stans sağlamaktadır. ATP B�nd�ng Casette (ABC) 

taşıyıcılarının; hücre zarı ve hücre vez�külü zarları boyunca, ATP h�drol�z�nden üret�len enerj�y� kullanarak çeş�tl� substratların 

geç�ş�n� sağlamak �ç�n ekspresyonları sağlanır. En büyük transmembran prote�n a�les� olarak, ABC taşıyıcılarının normal 

�şlev�; l�p�dler�, metabol�k ürünler� ve yabancı maddeler� hücrelerden uzaklaştırmaktır [30].

2.2. Ep�telyal-Mezenk�mal Geç�ş (EMT)

EMT, hücreler�n, polar�te ve hücre-hücre adezyonu �le karakter�ze ed�ld�ğ� ep�telyal fenot�pten mezenk�mal b�r 

fenot�pe geç�ş yaptığı b�r �şlemd�r. Bu değ�ş�kl�k; hücre m�grasyonunu kolaylaştırır, �nvazyona yardımcı olur ve apoptoza 

karşı d�renc� arttırır. Sağlıklılık hal�nde, EMT, hücreler�n ECM prote�nler�n� salgılamasını ve hücre göçünü gerekt�ren yara �y�-

leşmes�ne cevap olarak embr�yogenez ve doku rejenerasyonunda meydana gel�r. Kanserde �se bu �şlem tümörler�n �nvaz-

yonuna ve uzak bölgelere metastazlarına yardımcı olur [31]. Mezenk�mal kanser hücreler� uzun ve yüksek derecede kasılma 

göster�rler ve bu sayede matr�s yoluyla kan damarlarına veya metastaz sırasında lenfat�k s�steme geç�şler� artar [32]. 

2.3. Onkojen�k S�nyal Yolakları

Kanser progresyonunda; onkojen�k yolakların akt�vasyonu/down-regülasyonu veya tümör baskılayıcı yolakların 

�nh�b�syonu/up-regülasyonu g�b� b�rçok s�nyal yolağında değ�ş�kl�k meydana gelmekted�r. CSC’ler�n kend� kend�n� 

yen�lemes�; �ç �çe �let�ş�m hal�nde olan bu yolakların b�rçoğunun akt�vasyonuna dayanmaktadır (Tablo 1) [29]. 
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Şek�l 1. İlaç geç�rgenl�ğ�n�n şemat�k göster�m� [24].

Fonks�yonu

Hücre çoğalması ve sağkalımı

Hücre çoğalması ve sağ kalımından sorumlu 
prote�nler�n ekspresyonları

Hücre çoğalmasından sorumlu genler�n 
ekspresyonu

Hücre sağkalımı ve onkojen�k transformasyon

MAPK yolağının alt basamaklarında yer alan 
ERCC1'�n over ekspresyonu

p53 g�b� DNA hasarı yanıt prote�nler�n�n down 
regülasyonu, DNA hasarı olsa b�le hücre 
döngüsü �lerlemes�n� teşv�k ederek genom�k 
kararsızlığa neden olab�l�r. 

Artan Akt�vasyon

Kemorez�stans Fenot�p�n�n gel�şmes�

Apoptoz �nh�b�syonu

S�splat�n ve pakl�taksele karşı d�renç 
gel�ş�m�n�n artması

S�splat�n, doksorub�s�n ve pakl�taksele karşı 
d�renç gel�ş�m�

Over kanser�nde s�splat�ne d�renç gel�ş�m�

Melanoma hastalarında plat�n kemoterap�s�ne 
karşı zayıf prognoza neden olur.

S�splat�n, doksorub�s�n, gems�tab�n ve 
tamoks�fene karşı d�renç gel�ş�m�

S�nyal Yolağı

M�tojenle Akt�ve olan Prote�n K�naz (MAPK)

Fosfat�d�l �nos�tol 3-K�naz (PI3K)

Transkr�ps�yon Faktör Nükleer Faktör 
kappa B (NF-kB)

H�ppo yolağının akt�vasyonu sonucu 
Yes-assoc�ated prote�n�n (YAP) 
defosfor�lasyonu

S�nyal Transdüktörü ve Transkr�ps�yon 
Akt�vatörü-3 (STAT-3) 

Kanser hücreler�n�n DNA hasarına 
yanıtlarında meydana gelen değ�ş�kl�kler 
�laç d�renc�nde hem olumlu hem de 
olumsuz etk�lere yol açmaktadır. 

Tablo 1. Hücre �ç� s�nyal yolakları ve fonks�yonları



530   •   Merve Ergül Her Yönüyle Kanser   •   531

çoğu durumlarda �laçlar yeters�z kalmaktadır. Bu durum özell�kle metastat�k kanserler�n tedav�s�nde oldukça zorlayıcı ve 

öneml� b�r problemd�r [6-8]. 

Kanser ve enfeks�yöz hastalıkların tedav�s�nde kullanılan �laçlara karşı d�renç gel�ş�m�nde taşıyıcı prote�nler�n etk�s� 

ortaya konmuş, kanser hücres�ne �laç g�r�ş�n� kısıtlayan ve efluks prote�nler olarak n�telend�r�lenler�n genet�k ş�fres� 

bel�rlenm�şt�r. ABCB1 (Mult�drug Res�stance (MDR)/transporter assoc�ated w�th ant�gen proccess�ng (TAB)) tarafından 

kodlanan Permeab�l�te-gl�koprote�n (P-gp), hakkında en fazla b�lg� ed�n�len (substratları, �ndükley�c�ler� ve �nh�b�törler�) 

taşıyıcı prote�nd�r [9]. 

MDR’n�n gel�şmes�ne; �laç alımında azalma, hücre döngüsü alt mekan�zmalarında meydana gelen değ�ş�kl�k, �laç 

hedefinde değ�ş�kl�k, �laç taşıyıcıları tarafından �laç efluksunun artması, hücre �ç� organellerde ve hücreler arası vez�küllerde 

olduğu g�b� l�zozomlarda ant�kanser �laçların sekestrasyonu g�b� çeş�tl� mekan�zmalar aracılık etmekted�r [10-14].

Bununla b�rl�kte kanser hücreler�nde, MDR'n�n gel�şmes�nde en temel neden hücre membranında yer alan �laç 

taşıyıcıları tarafından ant�kanser �laçların efluksunun artmasıdır. İnsanlarda en �y� tanımlanmış �laç taşıyıcıları, ATP B�nd�ng 

Cassette (ABC) süper a�les�ne a�t P-gl�koprote�nd�r (P-gp/MDR1/ABCB1) [15-17].

D�renç ter�m� en gen�ş anlamıyla hastanın tümörünün artık bel�rl� b�r �laç/hormon tedav�s�ne cevap vermed�ğ� 

anlamına gelmekted�r. Bununla b�rl�kte, d�renç t�p�k olarak mutasyonlardan kaynaklanarak b�r �lacın yüksek 

konsantrasyonlarında b�r organ�zmanın büyümes�n�n kalıtsal kab�l�yet� olarak tanımlanmaktadır ve güçlü b�r genet�k temele 

sah�p olduğu kabul ed�lmekted�r [18]. Bu bölümde; �laç d�renc� mekan�zmaları, kanser ortamının özell�kler�, bu çevresel 

özell�kler�n kanser hücreler�nde d�renç mekan�zmalarını etk�leme yolları hakkında b�lg� ver�lmes� amaçlanmaktadır.

2. İlaç D�renc� Mekan�zmaları

İlaç d�renc�, kanser tedav�s�nde yaygın b�r problem olmakla b�rl�kte çok faktörlü b�r fenomend�r. Kanser hücreler�n�n 

ant�kanser �laçlara d�renç kazanmasına aracılık eden çeş�tl� mekan�zmalar vardır [19]. Bunlardan en öneml�ler�; �lacın 

enz�mat�k �nakt�vasyonu, efluks pompalarının �ndüks�yonu, apoptozun �nh�b�syonu, hücre döngüsü ve kontrol noktalarının 

deregülasyonu, sonradan gel�şen mutasyonlar ve ep�genet�k değ�ş�kl�klerd�r [20]. En kapsamlı çalışılan mekan�zmalardan 

b�r� detoks�fikasyon enz�mler�, özell�kle glutatyon transferazlar tarafından ant�kanser �laçların etk�s�z hale get�r�lmes�d�r. Bu 

bağlamda, günümüzde kullanılan geleneksel kemoterapöt�kler�n b�rçoğu glutatyon transferazlar �ç�n potans�yel substrat 

olarak kabul ed�lmekted�r [21].

Tümör kemorez�stansı sıklıkla kanser kök hücreler� (CSC'ler) tarafından da tet�klenmekted�r. Tümörogenez�s�n 

başlamasına öncülük eden bu hücreler kend� kend�n� yen�leme yeteneğ�ne sah�pt�r ve heterojen tümörün küçük b�r kısmını 

oluştururlar [22]. Kemoterap� sonrası metastat�k relapsın, özell�kle CSC'lerde meydana gelen terapöt�k d�renç neden�yle 

apoptozdan kaçmaları, tümörün tedav�n�n sona ermes�nden sonra yen�den gel�şmes�ne �z�n vermes� neden�yle ortaya 

çıkmaktadır [23].

Hücreler�n, kemoterapöt�kler�n s�totoks�k etk�ler�nden kaçınmasına �z�n veren b�rçok hücre �ç� mekan�zma da 

bulunmaktadır ve bunlar CSC'lerle �l�şk�lend�r�lmekted�r [24].

2.1. İlaç Geç�rgenl�ğ�

İlaç geç�rgenl�ğ�, kan dolaşımındak� �laçların hedef organeller�ne, en yaygın olarak s�totoks�s�te oluşturdukları 

çek�rdeğe ulaşma kab�l�yet�n� tanımlamaktadır [25].

İlaçlar kan dolaşımından dokulara d�füzyon ve konveks�yon yoluyla g�rerler. İlaçların stroma �ç�nden d�füzyonu; 

konsantrasyon gradyanlarına, moleküler ağırlıklarına ve yarı ömürler�ne bağlı �ken konveks�yon yoluyla geç�şler�; basınç 

gradyanına ve ortamın yapısına dayanmaktadır (Şek�l 1) [25].

 Örneğ�n, düşük pH neden�yle çevrede yüklü olarak bulunan �laçlar, ECM'de yüklü moleküllerle elektrostat�k 

etk�leş�mlere g�rerler, stromal d�füzyonları yavaşlar ve ayrıca h�drofob�k plazma zarı boyunca düşük d�füzyon göster�rler 

[26]. Yüklü b�r �laç, as�d�k endozomların �ç�nde muhafaza ed�lerek çek�rdeğe er�ş�m� sınırlandırılır [27]. 

İlaçlar hücre �çer�s�ne g�rd�kten sonra; 

s�tokrom P450 s�stem� (CYP), glutatyon-S-

transferaz (GSH) süper a�les� veya ür�d�n 

d�fosfo-glukuronos�l transferaz (UGT) süper 

a�les� tarafından etk�s�z hale get�r�leb�l�rler. Bu 

a�leler�n enz�mler�; tamoks�fen, pakl�taksel ve 

all-trans ret�no�k as�t g�b� yaygın olarak 

kullanılan kemoterapöt�kler� metabol�ze eder 

[28]. B�r başka �nakt�ve ed�c� enz�m olan aldeh�t 

deh�drogenazın, CSC'lerde up-regüle ed�ld�ğ� 

b�l�nmekted�r ve bu durum da s�klofosfam�d�n 

detoks�fikasyonunu arttırır [29].

Hücreler ayrıca akt�f olarak �laçları hücreden dışarı atarak kemorez�stans sağlamaktadır. ATP B�nd�ng Casette (ABC) 

taşıyıcılarının; hücre zarı ve hücre vez�külü zarları boyunca, ATP h�drol�z�nden üret�len enerj�y� kullanarak çeş�tl� substratların 

geç�ş�n� sağlamak �ç�n ekspresyonları sağlanır. En büyük transmembran prote�n a�les� olarak, ABC taşıyıcılarının normal 

�şlev�; l�p�dler�, metabol�k ürünler� ve yabancı maddeler� hücrelerden uzaklaştırmaktır [30].

2.2. Ep�telyal-Mezenk�mal Geç�ş (EMT)

EMT, hücreler�n, polar�te ve hücre-hücre adezyonu �le karakter�ze ed�ld�ğ� ep�telyal fenot�pten mezenk�mal b�r 

fenot�pe geç�ş yaptığı b�r �şlemd�r. Bu değ�ş�kl�k; hücre m�grasyonunu kolaylaştırır, �nvazyona yardımcı olur ve apoptoza 

karşı d�renc� arttırır. Sağlıklılık hal�nde, EMT, hücreler�n ECM prote�nler�n� salgılamasını ve hücre göçünü gerekt�ren yara �y�-

leşmes�ne cevap olarak embr�yogenez ve doku rejenerasyonunda meydana gel�r. Kanserde �se bu �şlem tümörler�n �nvaz-

yonuna ve uzak bölgelere metastazlarına yardımcı olur [31]. Mezenk�mal kanser hücreler� uzun ve yüksek derecede kasılma 

göster�rler ve bu sayede matr�s yoluyla kan damarlarına veya metastaz sırasında lenfat�k s�steme geç�şler� artar [32]. 

2.3. Onkojen�k S�nyal Yolakları

Kanser progresyonunda; onkojen�k yolakların akt�vasyonu/down-regülasyonu veya tümör baskılayıcı yolakların 

�nh�b�syonu/up-regülasyonu g�b� b�rçok s�nyal yolağında değ�ş�kl�k meydana gelmekted�r. CSC’ler�n kend� kend�n� 

yen�lemes�; �ç �çe �let�ş�m hal�nde olan bu yolakların b�rçoğunun akt�vasyonuna dayanmaktadır (Tablo 1) [29]. 
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Şek�l 1. İlaç geç�rgenl�ğ�n�n şemat�k göster�m� [24].
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Hücre çoğalması ve sağkalımı

Hücre çoğalması ve sağ kalımından sorumlu 
prote�nler�n ekspresyonları

Hücre çoğalmasından sorumlu genler�n 
ekspresyonu

Hücre sağkalımı ve onkojen�k transformasyon

MAPK yolağının alt basamaklarında yer alan 
ERCC1'�n over ekspresyonu

p53 g�b� DNA hasarı yanıt prote�nler�n�n down 
regülasyonu, DNA hasarı olsa b�le hücre 
döngüsü �lerlemes�n� teşv�k ederek genom�k 
kararsızlığa neden olab�l�r. 

Artan Akt�vasyon

Kemorez�stans Fenot�p�n�n gel�şmes�

Apoptoz �nh�b�syonu

S�splat�n ve pakl�taksele karşı d�renç 
gel�ş�m�n�n artması

S�splat�n, doksorub�s�n ve pakl�taksele karşı 
d�renç gel�ş�m�

Over kanser�nde s�splat�ne d�renç gel�ş�m�

Melanoma hastalarında plat�n kemoterap�s�ne 
karşı zayıf prognoza neden olur.

S�splat�n, doksorub�s�n, gems�tab�n ve 
tamoks�fene karşı d�renç gel�ş�m�

S�nyal Yolağı

M�tojenle Akt�ve olan Prote�n K�naz (MAPK)

Fosfat�d�l �nos�tol 3-K�naz (PI3K)

Transkr�ps�yon Faktör Nükleer Faktör 
kappa B (NF-kB)

H�ppo yolağının akt�vasyonu sonucu 
Yes-assoc�ated prote�n�n (YAP) 
defosfor�lasyonu

S�nyal Transdüktörü ve Transkr�ps�yon 
Akt�vatörü-3 (STAT-3) 

Kanser hücreler�n�n DNA hasarına 
yanıtlarında meydana gelen değ�ş�kl�kler 
�laç d�renc�nde hem olumlu hem de 
olumsuz etk�lere yol açmaktadır. 

Tablo 1. Hücre �ç� s�nyal yolakları ve fonks�yonları



2.4. Kanser M�kroçevres�

Kanser�n �lerlemes� ve d�renç gel�ş�m�, tümör gel�ş�m� sırasında karakter�st�k özell�kler kazandıran hücre dışı ortamla 

yakından bağlantılıdır. Hücre dışı matr�s (ECM), kanser m�kroçevres�nde daha fazla var olan kollajen ve fibronekt�n g�b� l�fl� 

prote�nlerden oluşur. Bu fibrot�kstroma, ECM prote�nler�nde bol m�ktarda bulunur ve aynı zamanda, mekan�k s�nyallemey� 

teşv�k eden sağlıklı b�r stromaya kıyasla artan b�r sertl�k dereces�n� göster�r [33]. Ayrıca, fibrot�k çevre, kanser hücres� yüzey 

reseptörler� �le etk�leşerek hücren�n hayatta kalmasını ve prol�ferasyonunu teşv�k eden ve h�poks�ye yol açan, hızla büyüyen 

tümör hücreler�n�n gereks�n�mler�ne cevap olarak h�pervaskülar�ze ed�lm�ş çeş�tl� parakr�n faktörler� �çer�r [34, 35]. Kanser 

hücreler�n�n değ�şm�ş ortamdan nasıl etk�lend�ğ� ve ayrıca dış ortamın hem kanser hücreler�n�n hem de kansere bağlı 

hücreler�n akt�v�tes�yle nasıl korunduğuna yönel�k spes�fik moleküler mekan�zmalar tanımlanmıştır [24]. 

Tümör m�kroçevres�; ECM prote�nler�, kanser �l�şk�l� hücreler ve anormal vaskülar�zasyon dâh�l olmak üzere b�rçok 

b�leşen �çermekted�r. Bu fiz�ksel b�leşenler, h�poks�n�n karakter�st�k çevresel özell�kler�n�, matr�s sertl�ğ�n� ve değ�şt�r�lm�ş 

parakr�n faktörler�n�n oluşumunu sağlar (Tablo 2) [24]. Kanser hücreler�nde çeş�tl� kemorez�stans mekan�zmalarını 

düzenlerken aynı zamanda çeş�tl� poz�t�f feed-back döngüler� yoluyla kend� kontrolünü de düzenler. 

Tümör m�kroçevres�n�n özell�kler�, çeş�tl� kemorez�stans mekan�zmalarını büyük ölçüde etk�lemekted�r ve bu 

etk�leş�mler farklı kapsamlarda �ncelenm�şt�r. Genel res�m, bazı detaylar hala gerekl� olmakla b�rl�kte, m�kroçevre 

uyaranlarının kemorez�stans mekan�zmalar üzer�ndek� k�l�t rolünü doğrulamaktadır [24].

2.5. İlaç Tutulumu

Kemoterap� sırasında, kanser hücreler� �laçları sekestre eder ve �k� farklı şek�lde �laç d�renc�ne neden olur. İlk yöntem, 

hücreler tarafından dışlanmış olan ve Sonuçta hedef hücrelere bağlanacak olan s�nyal moleküller�n� salgılayan hücre dışı 

vez�küller�n kullanılmasıdır. Bu vez�küller normal hücre büyümes�nde ve çoğalmasında ve ayrıca kanser hücres� 

metastazında rol oynar. Ekstraselüler vez�küller �lacın tutulması yoluyla �laca d�renç sağlayab�l�r. Bu �şlem� kullanarak, 

hücreler �lacı sekestre eder ve hücre �ç� konsantrasyonunu azaltır ve etk�nl�kler�n� sınırlar [36-38]. S�splat�n d�rençl� 

melanom hücreler�nde bulunan s�splat�n �çeren salgılayıcı eksozomlar örnek olarak göster�leb�l�r [39]. İk�nc� yöntem, plazma 

membranına ek olarak l�zozom zarında bulunan ABC taşıyıcılarını kullanmaktır. L�zozomlar, büyük moleküller�n s�nd�r�ld�ğ� 

çeş�tl� enz�mler �çeren organellerd�r. Son çalışmalar, l�zozomal ABC taşıyıcılarının, �laçları �nh�be ed�ld�kler� l�zozom �ç�ne 

aktarab�ld�kler�n� gösterm�şt�r [40]. Seebacher ve arkadaşları, glukoz kaynaklı stres�n, taşıyıcıların plazma membranından 

l�zozomal membrana yen�den dağılımına neden olduğunu ve oksorub�s�n�n l�zozomlarda sekestrasyonuna yol açab�leceğ�n� 

gösterm�şlerd�r [41]. 

3. İlaç d�renc�n�n moleküler mekan�zmaları

Tümör hücreler�n�n kemoterap�ye cevap verme şek�ller� �le �lg�l� olarak, bazı �laç gruplarına aracılık eden farklı �laç 

d�renc� moleküler mekan�zmaları Tablo-3’te göster�ld�ğ� g�b� kategor�lere ayrılır: (Şek�l 2) [42].

5. Kanserde �laç d�renc�n�n üstes�nden gelme 

stratej�ler�

Kanser endüstr�yel sanay� ve akadem�k araştırmalar 

kapsamında en ayrıntılı şek�lde araştırılan hastalıktır [43]. 

Bu yoğun odağın temel neden�, kontrolsüz hücre çoğal-

masını �çeren ve fizyoloj�k s�stem�n farklı bölgeler�ne �st�la 

etme potans�yel�ne sah�p olan kanser�n korkunç doğası-

dır [44]. 1990'larda, kansere karşı b�r�nc� tedav� basama-

ğını oluşturab�lecek kemoterapöt�k ajanların gel�şt�r�l-

mes�ne özell�kle önem ver�lm�şt�r. Ancak daha sonra ön-

ceden onaylanmış ant�kanser ajanlara karşı rapor ed�len 
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Ekstraselüler Matr�s (ECM) B�leş�m�

Matr�s Sertl�ğ�

Parakr�n Faktörler

H�pervaskülar�zasyon

Tablo 2. Kanser Hücres� M�kroçevres�n�n B�leşenler� [24].

Tablo 3. İlaç d�renc�n�n moleküler mekan�zmaları [42]. 

Kanser Türü

Çoğu kanser

Pr�mer Over Kanser� 

Osteosarkoma

Kolorektal kanser, baş ve boyun 
kanserler�, �lerlem�ş gastr�k kanser

Gastr�k kars�noma, kolorektal 
kanser

İlerlem�ş kolorektal kanser

Özefageal Kanser
Meme kanser�

Küçük hücrel� olmayan 
akc�ğer kanser�

B-cell CLL 

Over Kanser�

Meme kanser�

Lokal �ler� evre rektum kanser�

Meme kanser�

B-CLL 

AML, CLL, myelod�splast�k 
sendrom

İler� evre over kanser�

Over Kanser�

Metastat�k kolorektal kanser

Baş ve boyun skuamöz hücrel� 
kars�nom

Over Kanser�

Non-Hodgk�n Lenfoma 

Operasyonel node-poz�t�f 
meme kanser�

Meme kanser�

Over Kanser� 

Rektal Kars�noma

Ant�kanser İlaç

En klas�k kemoterapöt�k ajanlar

S�splat�n

Metotreksat, S�splat�n, Doksorub�s�n

5-FU

5-FU, leukovor�n

5-FU 

S�splat�n, 5- FU 
Tamox�fen

Kamptotes�n

Adr�am�s�n

Plat�nler, Pakl�taksel

5-FU, leukovor�n

5-FU 

S�klofosfam�d, ep�rub�s�n, 5-5-5-FU,
metotreksat, pakl�taksel

Alk�lley�c� ajanlar 

Antras�kl�n s�toz�n arab�noz�d, 
predn�zon, fludarab�n

S�splat�n

Plat�nler

5-FU 

S�splat�n, Fluorouras�l

Plat�nler, Taksanlar 

Etopoz�d, v�nkr�st�n, doksorubus�n 
ve bolus predn�zon, s�klofosfam�d

S�klofosfam�d, Metotreksat, 
5-FU, Tamoks�fen

Antras�kl�n, dosetaksel, 
doksorub�s�n

Pakl�taksel

Lökovor�n, 5-FU, kapes�tab�n
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Glutatyon S-transferazlar

D�h�drop�r�m�d�n deh�drojenaz

T�m�d�latsentaz

Östrojen Reseptör

Topo�zomeraz I

Topo�zomeraz II

ERCC1

MLH1
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BRCA1

Bcl-2

Bax

D�renç Mekan�zması

ATP-bağımlı �laç efluksu

İlaç detoks�fikasyonunun 
artışı

İlaç hedefinde değ�ş�kl�k

DNA hasarı onarımında 
değ�ş�kl�k

Hücre döngüsünün 
durdurulmasında 
başarısızlık

Bcl-2 ve apoptoz�s 
düzenlenmes�nde
değ�ş�kl�k

*Efluksun
Artması

İlaç Hedefin�n
Değ�şmes�

DNA Tam�r�n�n
Akt�vasyonu

Hücre

Ölümü

Apoptozun
Inh�b�syonu
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Artması
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2.4. Kanser M�kroçevres�

Kanser�n �lerlemes� ve d�renç gel�ş�m�, tümör gel�ş�m� sırasında karakter�st�k özell�kler kazandıran hücre dışı ortamla 

yakından bağlantılıdır. Hücre dışı matr�s (ECM), kanser m�kroçevres�nde daha fazla var olan kollajen ve fibronekt�n g�b� l�fl� 

prote�nlerden oluşur. Bu fibrot�kstroma, ECM prote�nler�nde bol m�ktarda bulunur ve aynı zamanda, mekan�k s�nyallemey� 

teşv�k eden sağlıklı b�r stromaya kıyasla artan b�r sertl�k dereces�n� göster�r [33]. Ayrıca, fibrot�k çevre, kanser hücres� yüzey 

reseptörler� �le etk�leşerek hücren�n hayatta kalmasını ve prol�ferasyonunu teşv�k eden ve h�poks�ye yol açan, hızla büyüyen 

tümör hücreler�n�n gereks�n�mler�ne cevap olarak h�pervaskülar�ze ed�lm�ş çeş�tl� parakr�n faktörler� �çer�r [34, 35]. Kanser 

hücreler�n�n değ�şm�ş ortamdan nasıl etk�lend�ğ� ve ayrıca dış ortamın hem kanser hücreler�n�n hem de kansere bağlı 

hücreler�n akt�v�tes�yle nasıl korunduğuna yönel�k spes�fik moleküler mekan�zmalar tanımlanmıştır [24]. 

Tümör m�kroçevres�; ECM prote�nler�, kanser �l�şk�l� hücreler ve anormal vaskülar�zasyon dâh�l olmak üzere b�rçok 

b�leşen �çermekted�r. Bu fiz�ksel b�leşenler, h�poks�n�n karakter�st�k çevresel özell�kler�n�, matr�s sertl�ğ�n� ve değ�şt�r�lm�ş 

parakr�n faktörler�n�n oluşumunu sağlar (Tablo 2) [24]. Kanser hücreler�nde çeş�tl� kemorez�stans mekan�zmalarını 

düzenlerken aynı zamanda çeş�tl� poz�t�f feed-back döngüler� yoluyla kend� kontrolünü de düzenler. 

Tümör m�kroçevres�n�n özell�kler�, çeş�tl� kemorez�stans mekan�zmalarını büyük ölçüde etk�lemekted�r ve bu 

etk�leş�mler farklı kapsamlarda �ncelenm�şt�r. Genel res�m, bazı detaylar hala gerekl� olmakla b�rl�kte, m�kroçevre 

uyaranlarının kemorez�stans mekan�zmalar üzer�ndek� k�l�t rolünü doğrulamaktadır [24].

2.5. İlaç Tutulumu

Kemoterap� sırasında, kanser hücreler� �laçları sekestre eder ve �k� farklı şek�lde �laç d�renc�ne neden olur. İlk yöntem, 

hücreler tarafından dışlanmış olan ve Sonuçta hedef hücrelere bağlanacak olan s�nyal moleküller�n� salgılayan hücre dışı 

vez�küller�n kullanılmasıdır. Bu vez�küller normal hücre büyümes�nde ve çoğalmasında ve ayrıca kanser hücres� 

metastazında rol oynar. Ekstraselüler vez�küller �lacın tutulması yoluyla �laca d�renç sağlayab�l�r. Bu �şlem� kullanarak, 

hücreler �lacı sekestre eder ve hücre �ç� konsantrasyonunu azaltır ve etk�nl�kler�n� sınırlar [36-38]. S�splat�n d�rençl� 

melanom hücreler�nde bulunan s�splat�n �çeren salgılayıcı eksozomlar örnek olarak göster�leb�l�r [39]. İk�nc� yöntem, plazma 

membranına ek olarak l�zozom zarında bulunan ABC taşıyıcılarını kullanmaktır. L�zozomlar, büyük moleküller�n s�nd�r�ld�ğ� 

çeş�tl� enz�mler �çeren organellerd�r. Son çalışmalar, l�zozomal ABC taşıyıcılarının, �laçları �nh�be ed�ld�kler� l�zozom �ç�ne 

aktarab�ld�kler�n� gösterm�şt�r [40]. Seebacher ve arkadaşları, glukoz kaynaklı stres�n, taşıyıcıların plazma membranından 

l�zozomal membrana yen�den dağılımına neden olduğunu ve oksorub�s�n�n l�zozomlarda sekestrasyonuna yol açab�leceğ�n� 

gösterm�şlerd�r [41]. 

3. İlaç d�renc�n�n moleküler mekan�zmaları

Tümör hücreler�n�n kemoterap�ye cevap verme şek�ller� �le �lg�l� olarak, bazı �laç gruplarına aracılık eden farklı �laç 

d�renc� moleküler mekan�zmaları Tablo-3’te göster�ld�ğ� g�b� kategor�lere ayrılır: (Şek�l 2) [42].

5. Kanserde �laç d�renc�n�n üstes�nden gelme 

stratej�ler�

Kanser endüstr�yel sanay� ve akadem�k araştırmalar 

kapsamında en ayrıntılı şek�lde araştırılan hastalıktır [43]. 

Bu yoğun odağın temel neden�, kontrolsüz hücre çoğal-

masını �çeren ve fizyoloj�k s�stem�n farklı bölgeler�ne �st�la 

etme potans�yel�ne sah�p olan kanser�n korkunç doğası-

dır [44]. 1990'larda, kansere karşı b�r�nc� tedav� basama-

ğını oluşturab�lecek kemoterapöt�k ajanların gel�şt�r�l-

mes�ne özell�kle önem ver�lm�şt�r. Ancak daha sonra ön-

ceden onaylanmış ant�kanser ajanlara karşı rapor ed�len 
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Kanser Türü
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Pr�mer Over Kanser� 

Osteosarkoma

Kolorektal kanser, baş ve boyun 
kanserler�, �lerlem�ş gastr�k kanser

Gastr�k kars�noma, kolorektal 
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akc�ğer kanser�
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S�klofosfam�d, Metotreksat, 
5-FU, Tamoks�fen

Antras�kl�n, dosetaksel, 
doksorub�s�n
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çeş�tl� d�renç mekan�zmalarının üstes�nden geleb�lecek ajanlara �ht�yaç duyulmuştur [45]. Efluks pompaları �le b�rl�kte �laç 

metabol�ze ed�c� enz�mler, kanser kemoterap�s�ne karşı gel�şen d�renc�n farmakok�net�k mekan�zmalarını oluştururlar. 

Karac�ğerde ve d�ğer hücrelerde �laç metabol�ze ed�c� enz�mler�n ekspresyonu, ant�kanser �laçların toks�k etk�ler�n� 

önlemede yardımcıdır, ancak aynı zamanda, tümör hücreler�nde aşırı ekspresyonları, kemoterapöt�k ajanların, kanser 

yönet�m�nde başarısızlığına neden olur ve bu nedenle �laç metabol�ze ed�c� enz�mler, çoklu �laç d�renç mekan�zmalarında 

k�l�t aktörlerden b�r�d�r. Ant�kanser ajanlarla b�rl�kte adjuvan tedav� olarak b�rl�kte uygulanab�len �laç metabol�ze ed�c� enz�m 

�nh�b�törler�, etk�l� Sonuçlara sah�p olab�len ve kanser araştırmaları açısından üzer�nde yoğunlaşılması gereken b�r 

yaklaşımdır. Bu b�lg�ler ışığında farmakok�net�ğe d�rençl� kanserler �ç�n b�r hedef olarak �laç metabol�ze ed�c� enz�mler�n alt 

yapısının aydınlatılması �laç d�renc�ne aracılık eden mekan�zmalara ışık tutacaktır [46].

Kanser hücres�ne �laç g�r�ş�n� kısıtlayan ve efluks prote�nler olarak n�telend�r�len Permeab�l�te-gl�koprote�n�n (P-gp) 

ekspresyonunun �nsan tümörler�nde tedav� önces�nde bel�rlenmes�n�n, k�ş�ye özel kanser tedav�s� �ç�n değerl� b�r yöntem 

olab�leceğ� düşünülmekted�r. Yüksek P-gp ekspresyonu olması durumunda; MDR fenot�p� �çeren ant�kanser �laçların 

kes�lmes� ve d�ğer çapraz d�rençl� olmayan �laçların ya da tedav� yöntemler�n�n (örn. �mmünoterap�) uygulanması 

öner�lmekted�r. D�ğer b�r yaklaşım �se P-gp’n�n dışa atım fonks�yonunu spes�fik olarak �nh�be eden ve böylece standart 

ant�tümör �laçlara karşı yen�den hassas�yet kazandıran �nh�b�törler�n kullanımıdır. Sonuç olarak; ABC taşıyıcılarının kanser�n 

�lerlemes�ndek� rolü, çoklu �laç d�rençl� mekan�zmalara katılımlarının kanser hücre b�yoloj�s�ndek� fizyoloj�k �şlevler� 

vurgulanmaktadır. ABC taşıyıcılarının moleküler karakter�zasyonu ve bunların kemod�rençlenmeye katılımı konusundak� 

gen�şlet�lm�ş b�lg�lere rağmen spes�fik substratlar ve bu prote�nler�n çoğunluğunun roller� hala bel�rs�zl�ğ�n� korumaktadır. 

ABC taşıyıcılarının hücresel bağlamda ve çeş�tl� hastalıklarda farklı fonks�yonlara sah�p olab�leceğ�ne d�kkat etmek 

öneml�d�r [47]. Ayrıca, ABC taşıyıcı ekspresyonunu düzenleyen genet�k ve ep�genet�k mekan�zmalar, özell�kle kanser 

hücreler�, stroma ve bağışıklık s�stem� arasındak� karşılıklı etk�leş�mler açısından hâlâ tam olarak b�l�nmemekted�r. Bel�rl� b�r 

ABC taşıyıcısını hedef alan k�ş�selleşt�r�lm�ş b�r tedav� uygulamak ve ABC taşıyıcısının ekspresyonunu prote�n düzey�nde 

saptamak �ç�n güven�l�r ve kl�n�k olarak onaylanmış testlere �ht�yaç duyulmaktadır. Bu sayede bel�rl� b�r taşıyıcıyı etk�n b�r 

şek�lde hedefleyen ve muhtemelen daha az toks�k etk�lere neden olan daha spes�fik �nh�b�törler gel�şt�r�leb�lecekt�r [48].

Kanser tedav�s� �ç�n yen� �laçlar gel�şt�r�l�yor olsa b�le, kanser tedav�s�n� sonu olmayan b�r �şlem hal�ne get�ren �laç 

d�renc� kavramının üstes�nden gelmek, b�rçok kanser türünün tedav� sürec�nde öncel�kl� yaklaşımlardan b�r� hal�ne 

gelm�şt�r. 

mRNA'nın �mhası yoluyla �laç d�renc�nde yer alan genler�n baskılanması, son yıllarda en �ler�c� ve başarılı moleküler 

yöntemlerden b�r�d�r [49]. Ant�sense ol�gonükleot�tler ve katal�t�k RNA'lar, �laç d�renc�ne katılan genler�n ekspresyonunu 

baskılar ve hücreler�n kemod�renc�n� arttırır. Bu bağlamda MDR1 gen�n� baskılamak �ç�n spes�fik s�RNA kullanarak HL-60 

hücre hattının etopoz�de duyarlılığını arttırab�ld�ğ� göster�lm�şt�r [50]. İlaç d�renc�n� çözmek �ç�n başka b�r yöntem, ABC 

taşıyıcılarına karşı monoklonal ant�korların kullanılmasına dayanmaktadır. Bu taşıyıcının �şley�ş�n� ve �şlev�nden dolayı �laç 

d�renc�n� baskılamak �ç�n b�r ant� MDR1 monoklonal ant�koru olan MRK-16'nın kullanılması örnek olarak göster�leb�l�r [49].

Tümör hücreler�, oldukça karmaşık adapt�f s�stemlerd�r. Kanser tedav�s�ndek� değ�ş�kl�klerle d�nam�k olarak gel�şen 

�laç d�renc�n�n çok yönlü, heterojen doğası vurgulanmaktadır [51, 52].

Kanser hücreler�n�n kemoterapöt�klere d�renc�, �laç alımında azalma, EMT ve onkojen�k s�nyal yolaklarının 

�ndüks�yonundan kaynaklanmaktadır [53]. Bu �şlemler, dış faktörler özell�kle de kanser gel�ş�m� �le değ�şkenl�k gösteren 

hücre dışı ortam elementler� tarafından kontrol ed�leb�l�r. Kanser hücres� m�kroçevres�nde; sertl�k, büyüme faktörü ve 

h�poks� sağlayan ECM prote�nler� sev�yeler�nde artış �le anormal b�r vaskülar�zasyon gözlenmekted�r. Kanser ortamının 

kanser hücreler�nde kemorez�stans fenot�p� destekled�ğ� mekan�zmaların zeng�nl�ğ� ve tümörün kend� m�kroçevres�ne a�t 

özel yapısını koruma eğ�l�m� b�l�nmekted�r. Bu mekan�zmaların daha �y� anlaşılması hastalığın tedav�s�nde nasıl etk�l� b�r 

hedefleme yapılab�leceğ�ne da�r b�lg� sağlayacaktır [24]. 

Kanser kök hücreler� (CSC'ler), b�r tümör hücres�nden bölünüp kend�n� yen�leyeb�len ve tümörü oluşturan b�rçok hücre 

t�p�n�n oluşmasına yol açab�len ölümsüz hücrelerd�r. Tümör gel�şt�rme yetenekler�ne ek olarak, CSC'ler�n hücre çoğalması ve 

metastat�k yayılmanın temel süreçler�nde yer aldığı göster�lm�şt�r [54]. CSC'ler genel olarak kemoterap�ye ve radyoterap�ye 

karşı d�rençl�d�r. Bu tedav� yaklaşımları tümör kütles�n�n büyük b�r kısmını başarılı b�r şek�lde tahr�p etmes�ne rağmen, kalan 

CSC'ler�n b�r alt grubu hayatta kalab�l�r ve tedav�lere d�renç �le kanser �nvazyonuna neden olarak hastalığın tekrarlamasına 

yol açab�l�r. Böylece kanser�n �lerlemes�nde ve terapöt�k �laç d�renc�nde akt�f rol oynarlar [55]. CSC'ler�n hedeflenmes�, 

tedav�ye d�renç gel�ş�m�ne yol açan mekan�zmaların daha �y� anlaşılmasını gerekt�r�r. CSC'ler� düzenleyen çeş�tl� faktörlere 

�l�şk�n mevcut b�lg�, CSC'ler �ç�n hedeflenen tedav�y� gel�şt�rmek �ç�n öncü b�r avantaj sağlar. Bununla b�rl�kte, bazı kr�t�k 

problemler�n çözülmes� gerekmekted�r. CSC'n�n s�nyal yolları ve bel�rteçler�, vücudun normal hücreler� tarafından da 

paylaşılır ve böylece CSC'ler�n hedeflenmes� �le �l�şk�l� yan etk�ler�n kontrolünü zorlaştırır. Son derece spes�fik CSC 

bel�rteçler�n tanımlanması ve hedeflenmes�, hastaların etk�nl�ğ�n� ve tedav�n�n etk�nl�ğ�n� arttırmada öneml� b�r adım olarak 

görülmekted�r. 

Kanserlerde kök hücre programları �le �lg�l� araştırmalar; kanser�n �lerlemes�ndek� rolü, metastaz ve terapöt�k d�renç 

gel�şt�rmes�, yen� nes�l kanser ajanlarını araştırma fırsatı sağlamıştır. Hücresel heterojen�te, CSC'ler�n varlığı ve plast�s�teler�, 

kanser tedav�s�nde mevcut engellerle mücadele etmek �ç�n etk�l� b�r terapöt�k ajan gel�şt�rmede öneml� zorluklar olarak 

bel�rlenmekted�r. Bununla b�rl�kte mevcut yaklaşımların yanı sıra CSC'ler� hedeflemen�n de etk�l� b�r stratej� olab�leceğ� 

düşünülmekted�r [56].

6. Sonuç

Geleneksel kanser tedav�s�nde karşımıza çıkan büyük sorunlar; kanser hücreler�n� seç�c� olarak hedefleyememek, 

uygulanan b�r ant�kanser �lacına a�t yan etk�ler ve bu �laca karşı gel�şeb�lecek �laç d�renc�d�r. Tıbb� b�l�mlerdek� yen� 

yaklaşımlara uygun olarak üzer�nde durulması gereken b�r d�ğer öneml� prens�p, hastaya özgü bel�rl� b�r �lacın bel�rl� dozda 

ver�lmes� gerekt�ğ�d�r. Kl�n�k kanıtlar, metastat�k kanser hastalarının %90'dan fazlasının �laç d�renc� neden�yle tedav�de 

başarısızlık �le karşılaştığını göstermekted�r. Kanser tedav�s�nde etk�l�/başarılı kemoterap�ye karşı büyük b�r zorluk teşk�l 

etmekte olan �laç d�renc� ve altında yatan mekan�zmaların anlaşılmasıyla, hedefe yönlend�r�lm�ş yen� ve uzun soluklu tedav� 

seçenekler�n�n sunulab�leceğ� düşünülmekted�r.
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çeş�tl� d�renç mekan�zmalarının üstes�nden geleb�lecek ajanlara �ht�yaç duyulmuştur [45]. Efluks pompaları �le b�rl�kte �laç 

metabol�ze ed�c� enz�mler, kanser kemoterap�s�ne karşı gel�şen d�renc�n farmakok�net�k mekan�zmalarını oluştururlar. 

Karac�ğerde ve d�ğer hücrelerde �laç metabol�ze ed�c� enz�mler�n ekspresyonu, ant�kanser �laçların toks�k etk�ler�n� 

önlemede yardımcıdır, ancak aynı zamanda, tümör hücreler�nde aşırı ekspresyonları, kemoterapöt�k ajanların, kanser 
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yapısının aydınlatılması �laç d�renc�ne aracılık eden mekan�zmalara ışık tutacaktır [46].

Kanser hücres�ne �laç g�r�ş�n� kısıtlayan ve efluks prote�nler olarak n�telend�r�len Permeab�l�te-gl�koprote�n�n (P-gp) 

ekspresyonunun �nsan tümörler�nde tedav� önces�nde bel�rlenmes�n�n, k�ş�ye özel kanser tedav�s� �ç�n değerl� b�r yöntem 
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ABC taşıyıcılarının hücresel bağlamda ve çeş�tl� hastalıklarda farklı fonks�yonlara sah�p olab�leceğ�ne d�kkat etmek 
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hücre hattının etopoz�de duyarlılığını arttırab�ld�ğ� göster�lm�şt�r [50]. İlaç d�renc�n� çözmek �ç�n başka b�r yöntem, ABC 
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�l�şk�n mevcut b�lg�, CSC'ler �ç�n hedeflenen tedav�y� gel�şt�rmek �ç�n öncü b�r avantaj sağlar. Bununla b�rl�kte, bazı kr�t�k 

problemler�n çözülmes� gerekmekted�r. CSC'n�n s�nyal yolları ve bel�rteçler�, vücudun normal hücreler� tarafından da 
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ÖZET

Kanser, hücreler�n kontrolsüz çoğalması �le ortaya çıkan b�r hastalıktır. Kanser tedav�s�nde kemoterap�, radyoterap� ve 

cerrah� en sık başvurulan yöntemler olmakla b�rl�kte, �mmünoterap�, hormonal tedav� ve moleküler hedefl� tedav�ler g�b� 

farklı yaklaşımlar da d�ğer yöntemlere destek olacak şek�lde b�rl�kte veya tek başına kullanılab�lmekted�r. Kanser 

tedav�s�nde son yıllarda büyük �lerlemeler kayded�lm�şt�r. Çeş�tl� terapöt�kler arasında, kemoterapöt�k ajanlar, kanser 

hücreler�ne karşı yüksek etk�nl�k ve s�totoks�s�tes�nden dolayı, d�ğer tedav�lere oranla, çoğu kanser tedav�s� �ç�n etk�l� b�r 

yöntem hal�ne gelm�şt�r. Geleneksel olarak kullanılan kemoterapöt�k ajanlar, spes�fik olmayan dağılım, yüksek toks�s�te, 

zayıf b�yoyararlanım, hızlı kan kl�rens� ve fizyoloj�k ortamlarda zayıf çözünürlük g�b� dezavantajlara sah�pt�rler. Gel�şen 

teknoloj� ve nanoteknoloj�k �lerlemeler �le kanser tanı ve tedav�s�nde kemoterap�k ajanların gel�şt�r�lmes�, hedefl� bölgelere 

�let�leb�lmes�, kontrollü salım sağlanab�lmes� ve yan etk�ler�n�n g�der�lmes�ne yönel�k çalışmaların sayısı gün geçt�kçe 

artmaktadır. Bu bölümde geleneksel olarak tedav�de kullanılan kemoterapöt�kler, etk� mekan�zmaları, kanser tedav� 

yöntemler� ve terapöt�k müdahale �le �lg�l� nanoteknoloj�dek� gel�şmeler bağlamında yen� tedav�ler�n ele alınması 

amaçlanmıştır.

Anahtar Kel�meler: İlaç, �laç taşıyıcı s�stemler, kanser, �laç teknoloj�s�, kanser tedav�s�

ABSTRACT

Cancer �s a d�sease caused by uncontrolled prol�ferat�on of cells. Although chemotherapy, rad�otherapy and surgery 

are the most commonly used methods �n cancer treatment, d��erent approaches such as �mmunotherapy, hormonal 

therapy and molecular targeted therap�es can be used together or alone to support other methods. There has been great 

progress �n cancer treatment �n recent years. Among the var�ous therapeut�cs, chemotherapeut�c agents have become a 

e��c�ent method for most cancer treatments, due to the�r h�gh e��cacy and cytotox�c�ty to cancer cells, compared to other 

treatments. Convent�onally used chemotherapeut�c agents have d�sadvantages such as non-spec�fic d�str�but�on, h�gh 

tox�c�ty, poor b�oava�lab�l�ty, rap�d blood clearance and poor solub�l�ty �n phys�olog�cal env�ronments. W�th the advanc�ng 

technology and nanotechnolog�cal advances, the number of stud�es to develop the chemotherapeut�c agents �n the 

d�agnos�s and treatment of cancer, to be del�vered to the targeted reg�ons, to prov�de controlled release and to el�m�nate 

the s�de e�ects are �ncreas�ng day by day. In th�s sect�on, �t has been a�med to d�scuss new therap�es �n the context of 

advances �n nanotechnology, wh�ch are trad�t�onally used �n the treatment of chemotherapeut�cs, mechan�sms of act�on, 

cancer treatment methods and therapeut�c �ntervent�on.

Keywords: Drug, drug del�very systems, cancer, drug technology, cancer treatment

 1. G�r�ş

Kanser apoptoz, kontrolsüz hücre prol�ferasyonu, metastaz ve anj�yogenez �le Sonuçlanan ardarda genet�k ve 

ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n b�r sonucudur [1]. Kl�n�k onkoloj� araştırmalarında kayded�len sürekl� �lerlemeye rağmen, kanser 

hala dünya çapında öneml� b�r sağlık sorunu olmaya devam etmekted�r. Kanser, dünya çapında kard�yovasküler 

hastalıklardan sonra �k�nc� önde gelen ölüm neden�d�r ve 2015 yılında yaklaşık 8.8 m�lyon �nsanın ölümüne sebep olmuştur 
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ABSTRACT

Cancer �s a d�sease caused by uncontrolled prol�ferat�on of cells. Although chemotherapy, rad�otherapy and surgery 

are the most commonly used methods �n cancer treatment, d��erent approaches such as �mmunotherapy, hormonal 

therapy and molecular targeted therap�es can be used together or alone to support other methods. There has been great 
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tox�c�ty, poor b�oava�lab�l�ty, rap�d blood clearance and poor solub�l�ty �n phys�olog�cal env�ronments. W�th the advanc�ng 

technology and nanotechnolog�cal advances, the number of stud�es to develop the chemotherapeut�c agents �n the 

d�agnos�s and treatment of cancer, to be del�vered to the targeted reg�ons, to prov�de controlled release and to el�m�nate 

the s�de e�ects are �ncreas�ng day by day. In th�s sect�on, �t has been a�med to d�scuss new therap�es �n the context of 

advances �n nanotechnology, wh�ch are trad�t�onally used �n the treatment of chemotherapeut�cs, mechan�sms of act�on, 

cancer treatment methods and therapeut�c �ntervent�on.

Keywords: Drug, drug del�very systems, cancer, drug technology, cancer treatment

 1. G�r�ş

Kanser apoptoz, kontrolsüz hücre prol�ferasyonu, metastaz ve anj�yogenez �le Sonuçlanan ardarda genet�k ve 

ep�genet�k değ�ş�kl�kler�n b�r sonucudur [1]. Kl�n�k onkoloj� araştırmalarında kayded�len sürekl� �lerlemeye rağmen, kanser 

hala dünya çapında öneml� b�r sağlık sorunu olmaya devam etmekted�r. Kanser, dünya çapında kard�yovasküler 

hastalıklardan sonra �k�nc� önde gelen ölüm neden�d�r ve 2015 yılında yaklaşık 8.8 m�lyon �nsanın ölümüne sebep olmuştur 
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[2]. B�r günde her altı ölümden b�r� olmak üzere günde yaklaşık 24.400 �nsanın ölümü kanserden kaynaklanmaktadır. 

Uluslararası Kanser Araştırma Merkez�’ne göre, 2012 yılında yalnızca 20-39 yaşları arasındak� genç er�şk�nlerde yaklaşık 1 

m�lyon yen� kanser vakası ve 400.000 kansere bağlı ölüm meydana gelm�şt�r ayrıca yıllık yen� kanser vakalarının 2030 yılına 

kadar 23.6 m�lyona çıkacağı tahm�n ed�lmekted�r [3]. Güncel kanser tedav�ler� arasında cerrah�, radyoterap� ve kemoterap� 

yaygın olarak kullanılmaktadır. D�ğer tedav�ler yöntemler� �se �mmünoterap�, hormonal tedav� ve moleküler hedefl� 

tedav�lerd�r. Moleküler tedav�ler�n ortaya çıkışı, 1908 yılında Nobel Ödülü sah�b� ve kemoterap�n�n kurucusu olan Paul 

Ehrl�ch tarafından �ler� sürülen “s�h�rl� merm�ler” “mag�c bullets” kanser tedav�s�nde b�r dönüm noktası olmuştur. B�l�m 

�nsanları ve kl�n�syenler, bu yen� güçlü moleküler araçların kanser terapöt�kler�nde kullanılması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n teşv�k 

ed�lm�şt�r. Bununla b�rl�kte, halen t�car� olarak mevcut olan moleküler hedefl� tedav� �ç�n �laçlar çok pahalı olduğundan ve 

ayrıca, uzun sürel� tedav�lerde bu �laçların hücresel �laç d�renc� gel�şt�rmes�nden dolayı �laçlar üzer�nde çalışmalar yoğun b�r 

şek�lde devam etmekted�r [4]. Kanser tedav�s�nde kullanılan yöntemler arasında, kemoterap�, yüksek etk�nl�ğ�nden dolayı 

vazgeç�lmez b�r tedav� terc�h�d�r. Bununla b�rl�kte, geleneksel kemoterap�, hızlı kan / renal kl�rens, tümör hücres�nde �laç 

b�r�k�m�n�n az olması, spes�fik olmayan s�totoks�s�te, yan etk�ler ve çoklu �laç d�renc� (MDR:mult�drug res�stance) g�b� çeş�tl� 

dezavantajlara sah�pt�r [5]. Günümüzde nano taşıyıcı tabanlı kemoterapöt�k �laçlar üzer�ne yapılan çalışmalar, bu �laç 

s�stemler�n�n kan dolaşımında uzun sürel� kalması, tümör bölges�nde �laç b�r�k�m�n�n artması, azalan s�stem�k toks�s�te, 

çoklu �laç d�renc�n�n üstes�nden geleb�lme kab�l�yet� ve �y�leşt�r�lm�ş terapöt�k endeks g�b� benzers�z özell�klerden dolayı 

yoğun �lg� görmekted�r. Bu bölümde öncel�kle kemoterap�, hormonal tedav�ler, �mmünoterap� tedav�s�nde kullanılan �laçlar 

ve etk� mekan�zmaları sonrasında �se nano taşıyıcı tabanlı �laçlar hakkında ayrıntılı b�lg�ler ver�lecekt�r. 

1.1. Kanser Tedav�s�

Kemoterap�, cerrah� ve radyoterap�, kanser�n temel dayanağı tedav�ler olmaya devam etse de, günümüzde bazı ek 

yöntemler kullanılmakta ve ant�kanser �laçların gel�şt�r�lmes� beklenmekted�r. B�yoloj�k ve hedefl� �laçlar (Şek�l. 1), s�nyal 

�let�m�nde, apoptozda, hücre döngüsünde veya d�ğer öneml� hücresel olaylarda, s�nyal �let�m� �ç�n k�l�t rol oynayan spes�fik 

b�r prote�n molekülünü �nh�be eden hücresel hedefe yönel�k tedav� yöntemler�d�r. Örneğ�n, tarceva, b�rçok kanser hücres� 

tarafından aşırı eksprese ed�len endotel büyüme faktörü reseptörünü (EGFR) �nh�be ederek �şlev gören küçük b�r 

moleküldür. Kanser hücreler�n�n hücresel �şlevler�nde öneml� görevler� olan prote�nler aynı zamanda gen terap�s�nde 

ant�sens, r�boz�mler veya aptamerler ve tr�pleks oluşturan ol�godeoks�r�bonükleot�tler�n hedefler� olab�l�r.

Hücre terap�s�, kanser alanında özell�kle kanser �mmüno-

terap�s�nde öneml� b�r rol oynayab�l�r. HER2/NEU (trastuzumab, 

t�car� �s�m: Hercept�n), vasküler endotel büyüme faktörü (beva-

c�zumab) veya EGFR (cetux�mab t�car� �sm�: Erb�tux) g�b� hedefe 

yönel�k monoklonal ant�korların kullanımı, kanser tedav�s�nde 

son zamanlarda öneml� b�r etk� yapmıştır. Trastuzumab FDA onayı 

alan �lk ant�kordur. Avast�n �se küçük hücrel� olmayan akc�ğer 

kanser�ne karşı �lk basamak tedav� olarak FDA onayı almıştır. Do-

ğada var olan b�tk�ler, den�z organ�zmaları ve d�ğer canlılardan 

hücreler çoğaltarak tedav� �ç�n mekan�zma gel�şt�r�lmes� 

H�pokrattan daha esk� b�r yöntemd�r. Taksanlar, epot�lonlar ve 

v�nca alkalo�tler� b�tk�lerden �zole ed�lerek elde ed�lm�şt�r.

1.2. Kemoterap� 

Kemoterap� kanser tedav�s�nde yaygın olarak kullanılmakta olan b�r tedav�d�r. Kemoterap� kullanımı 1950'lerden bu 

yana oldukça büyük oranda artmıştır [6]. Kanser tedav�s�nde kemoterap�n�n başarısı ve sağ kalım oranının artışı kemoterap� 

�le b�r devr�m yaratmıştır ancak bu tedav� hakkında hala öğren�lmes� ve gel�şt�r�lmes� gereken çok şey vardır. Kemoterap�n�n 

asıl amacı kanser hücreler�n� kemoterapöt�k ajanlar kullanarak yok etmekt�r. Kemoterap�, cerrah� g�r�ş�m önces�nde tümö-

rün boyutunu küçültmek üzere neoadjuvan tedav� şekl�nde veya tek başına uygulanab�l�r. Kanser�n �lk tedav� aşamasında 

kemoterap�de kullanılan yüksek s�totoks�k akt�v�teye sah�p çok sayıda ajan vardır. Y�rm�nc� yüzyılın �lk yarısından bugüne 

dek kullanılan ant�kanser �laçlar (ant�neoplast�kler) �ç�n k�myasal yapıları, elde ed�ld�kler� kaynakları, etk� mekan�zmaları ve 

dokusal tahr�bat potans�yeller� g�b� farklı kr�terlere göre farklı sınıflandırmalar l�teratürde yer almaktadır. Bu bölümde, 

başlıca gruplarıyla ant�kanser �laçlar altı ana gruba ayrılmış ve açıklanmıştır (ATC kr�terler�ne göre L01 sınıfı) [7] (Şek�l 2).

  

1. Alk�lley�c� ajanlar

a. S�klofosfam�d

b. Azot hardalı (mekloretam�n) veya L-fen�lalan�n hardalı (mephalan) bazlı ajanlar

c. N�trozüreler, örn. karmust�n

d. Alk�l sülfonatlar, örn. Busulfan

2. Plat�nyum �laçlar

a. S�splat�n

b. Karboplat�n

c. Oksal�plat�n

3. Ant�m�krotübül ajanlar

a. Taksanlar (pakl�taksel, doketaksel)

b. V�nka alkalo�tler� (v�nblast�n, v�norelb�n)

4. Ant�tümör ant�b�yot�kler

a. Akt�nom�s�n D

b. M�tom�s�n C

c. Bleom�s�n

d. Antras�kl�nler (doksorub�s�n, daunorub�s�n)

e. Podofilotoks�nler (etopos�t, ten�pos�t)

f. Kamptotes�nler (�r�notekan, topotekan)

5. Ant�metabol�tler

a. P�r�m�d�n ant�metabol�tler� (5-FU, azas�t�d�n, kapes�tab�n, s�tarab�n, gems�tab�n)

b. Pur�n ant�metabol�tler� (merkaptopür�n, fludarab�n, pentostat�n, kladr�b�n vb.)

c. DHFR �nh�b�törler� (ant�folatlar) (metotreksat, permetrexed, Ralt�trexed, vb.)

d. Tm�d�lat sentez �nh�b�törler�

e. Adenoz�n deam�naz �nh�b�törler�

f. R�bonükleot�d redüktaz �nh�b�törler�

6. D�ğerler�, bu kategor�ler�n h�çb�r�ne g�rmeyen �laçları �çer�r.
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Şek�l 1. Kanser tedav�s�nde geleneksel olarak kullanılan ve yakın 
gelecekte kullanılması planlanan öneml� �laçların sınıflandırılması.

Şek�l 2. Kemoterap� �laçlarının sınıflandırılması

KEMOTERAPİ

Ant�m�krotübül Ajanlar Ant�tümör Ant�b�yot�kler Ant�metabol�tlerPlat�nyum İlaçlarAlk�lley�c� Ajanlar
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Şek�l 1. Kanser tedav�s�nde geleneksel olarak kullanılan ve yakın 
gelecekte kullanılması planlanan öneml� �laçların sınıflandırılması.

Şek�l 2. Kemoterap� �laçlarının sınıflandırılması
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Her ne kadar ant�kanser kemoterap� ajanları yukarıdak� g�b� sınıflandırmış olsa da, k�tabın bu bölümünde özel olarak 

bahsed�lmey� hak eden başka b�rkaç kategor� daha vardır. Bu kategor�ler k�naz �nh�b�törler�, s�nyal �let�m� �nh�b�törler� ve 

hormon terapöt�kler� g�b� kategor�lere karşılık gelen Gleevec, Tarceva ve Tamox�fen g�b� �laçlardır ve bu üç bölümden ayrıca 

bahsed�lecekt�r.

1.2.1. Alk�lley�c� ajanlar

DNA’nın transkr�ps�yonunu engelleyerek prote�n üret�m�n� baskılayan ajanlardır. Nükle�k as�tlerle alk�l bağları yaparak 

etk� göster�rler. Başlangıçta kükürt ve azot hardallarına dayanan DNA alk�lley�c� ajanlar k�myasal reakt�v�te hızlarını kontrol 

etmek �ç�n yapısal olarak değ�şt�r�lm�ş ve s�klofosfam�d ve �fosfam�d g�b� �laçlar ortaya çıkmıştır [8]. Kanser tedav�s�nde 

gel�şt�r�len bu �lk �laçlar, kanser�n genet�k ve moleküler temel�ne dayalı olarak tasarlanmamıştır. Bununla b�rl�kte, 

b�rçoğunun ant�folat t�m�d�lat sentez �nh�b�törler�nde olduğu g�b� “moleküler olarak hedeflend�ğ�” ve çağdaş tıbb� k�myanın 

prens�pler�ne göre tasarlandıkları ortaya konulmuştur [9-11]. 1940’larda kemoterapöt�k üretmek üzere azotlu b�leş�klerle 

başlayan Ar-Ge sürec� sonunda, alk�lley�c� ajanlar bugün lösem�, lenfoma ve sol�d tümörler�n tedav�s�nde yaygın olarak 

kullanılmakta olup n�trojen hardalları [12], met�lmelam�n-et�len�m�nler [13], met�l h�draz�n türevler� [14], alk�l sülfonatlar [15], 

n�trozüreler [16] ve tr�azenler [17] olmak üzere 6 alt gruba ayrılırlar.

1.2.2. Plat�nyum �laçlar

Ant�kanser akt�v�tes� �ç�n test ed�len plat�n �çeren ajanların sayısı dünya çapında b�nlerce �le �fade ed�lse de yaygın 

olarak kullanılan üç �laç bulunmaktadır. Bu �laçlar; ana b�leş�k, s�splat�n [s�s - d�amm�ned�klorplat�n (II)] olmak üzere 

analogları karboplat�n ve oksal�plat�nd�r. Bu �laçlardan farklı olarak d�ğer üçü �se yalnızca bel�rl� ülkelerdek� bel�rl� 

kanserler�n tedav�s� �ç�n onaylanmıştır: heptaplat�n (m�de kanser�, Güney Kore), nedaplat�n (küçük hücrel� olmayan akc�ğer 

kanser� (NSCLC), küçük hücrel� akc�ğer kanser� (SCLC), özofageal ve baş boyun kanserler�, Japonya) ve lobaplat�n (kron�k 

m�yelo�d lösem� (CML), (SCLC) ve �noperabl metastat�k meme kanser�, Ç�n) [18]. 

DNA �le çapraz bağları oluşturan s�splat�n, b�rçok kemoterap� rej�m�n�n öneml� b�r b�leşen�d�r. En çok test�s kanser�, 

SCLC, NSCLC, yumurtalık ve mesane kanser�, melanom, lenfomalar ve m�yeloma g�b� çeş�tl� kanserler� tedav� etmek �ç�n b�r 

d�z� d�ğer ajanla b�rl�kte kullanılır [18]. Karboplat�n (Paraplat�n), yumurtalık kanser� tedav�s�nde terc�h ed�len �laç olarak 

s�splat�n�n yer�n� alırken [19], kolorektal kanser tedav�s�nde oksal�plat�n (Elox�t�n, Elplat, Xalox) kullanılmaktadır [20].

1.2.3. Ant�m�krotübül ajanlar

M�krotübüller hücrede bölünme ve şekl�n oluşmasından sorumlu olan özel prote�nlerd�r. Bu prote�nlere bağlanarak 

m�krotübül oluşmasını engelleyen ve böylece hücren�n m�toz fazına müdahale eden ajanlara m�tot�k �nh�b�tör adı ver�l�r. 

M�krotübüller düzgün oluşamayınca hücreler de gerekl� şek�lde bölünemez, yen� oluşan kromozomlar kardeş hücreler�n zıt 

kutuplarına çek�lemeyecek duruma gel�r ve Sonuçta hücren�n bölünmes� engellen�r [21]. Taksanlar ve v�nka alkalo�tler� 

m�krotübül oluşumunu engellemek üzere tasarlanmış ajanlardır. Taksanlar, ant�tümör özell�kler�ne sah�p oldukları keşfed�len 

takson�tea fam�lyası ağaçlarından elde ed�len doğal b�leş�klerd�r. Pas�fik porsuğunun (Taxus brev�fol�a) kabuğundan �zole 

ed�len pakl�taksel (Taxol) kanser terap�s�ne sunulan �lk taksandır. Dosetaksel (Taxotere) �se Avrupa porsuğu (Taxus baccata) 

dan elde ed�len yarı sentet�k b�r �laçtır. Taksanlar, m�krotüpler� ve d�nam�kler�n� hedef alan, k�myasal olarak çeş�tl� b�r 

ant�m�tot�k �laç grubuna a�tt�r. 0.5 g Pakl�taksel üret�m� �ç�n yaklaşık 200 yıllık, 12 m boyunda b�r ağaca gereks�n�m olmaktadır 

[22]. Böyles� b�r kaynaktan �lacın etken maddes�n�n eldes� sürdürüleb�l�r olmadığından yarı sentet�k üret�m metodları 

gel�şt�r�lm�şt�r. V�nka alkalo�dler�, çok yıllık otsu b�r b�tk� olan Catharanthus (Madagascar Per�w�nkle) türünde tesadüfen 

keşfed�len b�r ant�m�krotubül maddes� sınıfıdır. C. roseus'un kökünden elde ed�len 70’ den fazla alkalo�d tesp�t ed�lm�şt�r [23]. 

Bunlardan v�ncr�st�ne (Oncov�n) ve v�nblast�n’ �n (Velbe) ant�tümör özell�kler�ne sah�p olduğu bulunmuştur. Bu �k� �laç ve yarı 

sentet�k türevler� (v�ndes�ne (Eldes�ne), v�norelb�ne (Navelb�ne) ve v�nflun�ne (Javlor) v�nblast�n�n) lösem�, lenfoma, 

melanom, meme ve akc�ğer kanserler� dah�l olmak üzere çeş�tl� kanser türler�n� tedav� etmek �ç�n kullanılmaktadır.

1.2.4. Ant�tümör ant�b�yot�kler

Ant�tümör ant�b�yot�kler DNA �le etk�leşerek ant�kanser akt�v�tes�n� serg�leyen m�kroorgan�zmaların ürett�ğ� maddeler� 

sınıflandırmak �ç�n kullanılmaktadır. Akt�nom�s�n, �k� pentapept�t laktona bağlı b�r fenoksaz�non kromoforu �le yapısal olarak 

karakter�ze ed�len b�r ant�b�yot�k a�les�d�r. Akt�nom�s�n a�les�n�n �lk üyeler�, 1940’ ların başlarında Act�nomyces ant�b�ot�cus 

kültürler�nden �zole ed�lm�şt�r [24]. Dact�nom�s�n adı da ver�len kl�n�k olarak kullanılan Akt�nom�s�n D, 1950'ler�n ortalarında 

�zole ed�lm�ş ve şu anda Streptomyces parvulus’ tan üret�lmekted�r [25]. M�tom�s�n a�les�n�n �lk ant�b�yot�kler� 1950'ler�n 

ortalarında Japonya'da ortaya çıkarılmıştır. M�tom�s�n C 1958'de Streptomyces caesp�tosus' tan �zole ed�lm�ş [26] ve 

1960'ların başından ber� bel�rl� kanser türler�n�n tedav�s�nde kullanılmıştır. Bleom�s�nler A2 ve B2, 1960'ların ortalarında 

Streptomyces vert�cellus’tan �zole ed�len l�neer gl�kos�le ed�lm�ş pept�d ant�b�yot�klerd�r [27]. Bugün, 200'den fazla 

bleom�s�n a�les�n�n üyes� �zole ed�lm�şt�r [28]. Kl�n�k olarak kullanılan yukarıda bahsed�len üç ant�tümör ant�b�yot�kte 

çoğunlukla d�ğer ant�kanser �laçlar �le komb�nasyon hal�nde, çeş�tl� tümörler� tedav� etmek �ç�n kullanılmaktadır. 

Antras�kl�nler yapısal olarak b�r antrak�non mot�fi �çeren tetras�kl�k kromofor �le karakter�ze ed�len b�r ant�b�yot�k sınıfıdır. 

Doksorub�s�n ve Daunorub�s�n son yıllarda kl�n�k olarak kullanımı yüksek ve en etk�l� ant�tümör �laçları arasında yer alan 

antras�kl�nlerd�r. Doksorub�s�n, 1960'larda İtalya'da Streptomyces peucet�us kültürler�nden �zole ed�lm�şt�r. Özell�kle katı 

tümörlere karşı, gen�ş b�r ant�tümör akt�v�te spektrumu gösterm�şt�r [29]. Daunorub�s�n (daunom�s�n), Streptomyces 

kültürler�nden doksorub�s�n �le b�rl�kte �zole ed�lm�şt�r [30]. Yapısal olarak, doksorub�s�n �le olan tek farkı, kromofor yan 

z�nc�r�nde h�droks�l grubunun olmamasıdır. Daunorub�s�n, kemoterap�de kullanılan �lk antras�kl�n ant�b�yot�kt�r. Ant�tümör 

akt�v�tes�n�n spektrumu doksorub�s�ne göre daha dardır. Podofilotoks�nler, �lk olarak 1880'dek� Podofilyum peltatum 

b�tk�s�nden �zole ed�len s�totoks�k b�r ar�ltetral�nlakton l�gnanıdır. Güçlü ant�tümör akt�v�tes�ne rağmen, c�dd� yan etk�ler� 

neden�yle kl�n�kte kullanım alanı olmamıştır. Yararlı podofilotoks�n analoglarının araştırılmasında sonrak� çabalar, kl�n�k 

olarak anlamlı �k� ant�tümör ajan olan etopos�d ve ten�pos�d�n keşfed�lmes�ne neden olmuştur. İlg�nç b�r şek�lde, bu 

analoglar, or�j�nal �laçtan farklı b�r b�yoloj�k etk� modu sunar. Podofilotoks�n, b�yoloj�k etk�s�n�, m�krotübüller� oluşturan 

prote�n alt b�r�m� olan tübül�n� bağlayarak gerçekleşt�r�r. Bu bağlanma, m�tot�k m�l�n toplanmasını engeller ve m�tozda hücre 

döngüsü durmasını tet�kler [31]. Öte yandan, etopos�d ve ten�pos�d�n moleküler hedefi, topo�zomeraz II-DNA kovalent 

kompleks�d�r [32]. Kamptotes�n, 1966 yılında ABD Ulusal Kanser Enst�tüsü'ndek� b�r tarama programı sırasında 

Camptotheca acum�nata'nın alkalo�d özütler�nden �zole ed�len b�r pentas�kl�k ant�tümör ant�b�yot�kt�r [33]. Kamptotes�n�n 

k�myasal yapısının aydınlatılmasından sonra prekl�n�k gel�şmeler ve daha sonra kl�n�k gel�şmeler başlamıştır. Ancak 

kamptotes�n�n suda az çözünürlüğü, düşük ver�m� ve ş�ddetl� �shal ve hemoraj�k s�st�t g�b� ş�ddetl� yan etk�ler� neden�yle 

araştırmalara ara ver�lm�şt�r [34,35]. DNA Topo�zomeraz I enz�m� üzer�ne olan mekan�zmasının bel�rlenmes�yle kamptotes�n 

üzer�ne olan �lg� artmış ve yarı sentet�k türevler� sentezlenmeye başlamıştır. Kamptotes�n�n yarı sentet�k türevler� topotekan 

ve �r�notekan ovaryum, kolorektal ve küçük hücrel� akc�ğer kanser�nde kullanılmak üzere onaylanmıştır ve kamptotes�n�n 

b�rçok türev� üzer�ne kl�n�k çalışmalar devam etmekted�r.

1.2.5. Ant�metabol�tler 

Ant�metabol�tler, kanser kemoterap�s�nde dayanak noktası olan b�r �laç a�les�d�r. Ant�metabol�tler, DNA, RNA, 

prote�nler ve d�ğer temel hücre komponentler�n�n sentez z�nc�r�n�n değ�ş�k basamaklarında substrat veya koenz�m olarak rol 

oynayan çeş�tl� doğal metabol�tler�n analoglarıdırlar; bu nedenle bu substratları kullanan enz�mler üzer�nde kend�ler�ne 

özgü bağlanma noktalarına karşı onlarla yarışırlar ve onların bağlanmalarını �nh�be ederler. Bazıları �se substrat �le katal�t�k 

noktaya karşı yarışmaya g�rmeks�z�n sadece düzenley�c� doğal metabol�t �le enz�m�n düzenley�c� veya alloster�k noktasına 

karşı yarışırlar. D�ğerler� �se yarışma söz konusu olmaksızın akt�f noktalara kovalent bağ �le bağlanarak, metabol�t sentez�yle 

�lg�l� b�r enz�m� ters�nmez şek�lde �nh�be ederler [36]. Fol�k as�t, DNA ve RNA sentez�nde nükleot�tler oluşturmak �ç�n 

kullanılan öncüllere tek karbon sağlayan b�r büyüme faktörüdür. Folat antagon�stler�, b�r veya daha fazla folat bağımlı 

enz�m� �nh�be ederek DNA, RNA ve prote�n sentez�n�n azalmasına neden olur. Methotrexate, Permetrexed, Ral�trexed, 
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Her ne kadar ant�kanser kemoterap� ajanları yukarıdak� g�b� sınıflandırmış olsa da, k�tabın bu bölümünde özel olarak 

bahsed�lmey� hak eden başka b�rkaç kategor� daha vardır. Bu kategor�ler k�naz �nh�b�törler�, s�nyal �let�m� �nh�b�törler� ve 

hormon terapöt�kler� g�b� kategor�lere karşılık gelen Gleevec, Tarceva ve Tamox�fen g�b� �laçlardır ve bu üç bölümden ayrıca 

bahsed�lecekt�r.

1.2.1. Alk�lley�c� ajanlar

DNA’nın transkr�ps�yonunu engelleyerek prote�n üret�m�n� baskılayan ajanlardır. Nükle�k as�tlerle alk�l bağları yaparak 

etk� göster�rler. Başlangıçta kükürt ve azot hardallarına dayanan DNA alk�lley�c� ajanlar k�myasal reakt�v�te hızlarını kontrol 

etmek �ç�n yapısal olarak değ�şt�r�lm�ş ve s�klofosfam�d ve �fosfam�d g�b� �laçlar ortaya çıkmıştır [8]. Kanser tedav�s�nde 

gel�şt�r�len bu �lk �laçlar, kanser�n genet�k ve moleküler temel�ne dayalı olarak tasarlanmamıştır. Bununla b�rl�kte, 

b�rçoğunun ant�folat t�m�d�lat sentez �nh�b�törler�nde olduğu g�b� “moleküler olarak hedeflend�ğ�” ve çağdaş tıbb� k�myanın 

prens�pler�ne göre tasarlandıkları ortaya konulmuştur [9-11]. 1940’larda kemoterapöt�k üretmek üzere azotlu b�leş�klerle 

başlayan Ar-Ge sürec� sonunda, alk�lley�c� ajanlar bugün lösem�, lenfoma ve sol�d tümörler�n tedav�s�nde yaygın olarak 

kullanılmakta olup n�trojen hardalları [12], met�lmelam�n-et�len�m�nler [13], met�l h�draz�n türevler� [14], alk�l sülfonatlar [15], 

n�trozüreler [16] ve tr�azenler [17] olmak üzere 6 alt gruba ayrılırlar.

1.2.2. Plat�nyum �laçlar

Ant�kanser akt�v�tes� �ç�n test ed�len plat�n �çeren ajanların sayısı dünya çapında b�nlerce �le �fade ed�lse de yaygın 

olarak kullanılan üç �laç bulunmaktadır. Bu �laçlar; ana b�leş�k, s�splat�n [s�s - d�amm�ned�klorplat�n (II)] olmak üzere 

analogları karboplat�n ve oksal�plat�nd�r. Bu �laçlardan farklı olarak d�ğer üçü �se yalnızca bel�rl� ülkelerdek� bel�rl� 

kanserler�n tedav�s� �ç�n onaylanmıştır: heptaplat�n (m�de kanser�, Güney Kore), nedaplat�n (küçük hücrel� olmayan akc�ğer 

kanser� (NSCLC), küçük hücrel� akc�ğer kanser� (SCLC), özofageal ve baş boyun kanserler�, Japonya) ve lobaplat�n (kron�k 

m�yelo�d lösem� (CML), (SCLC) ve �noperabl metastat�k meme kanser�, Ç�n) [18]. 

DNA �le çapraz bağları oluşturan s�splat�n, b�rçok kemoterap� rej�m�n�n öneml� b�r b�leşen�d�r. En çok test�s kanser�, 

SCLC, NSCLC, yumurtalık ve mesane kanser�, melanom, lenfomalar ve m�yeloma g�b� çeş�tl� kanserler� tedav� etmek �ç�n b�r 

d�z� d�ğer ajanla b�rl�kte kullanılır [18]. Karboplat�n (Paraplat�n), yumurtalık kanser� tedav�s�nde terc�h ed�len �laç olarak 

s�splat�n�n yer�n� alırken [19], kolorektal kanser tedav�s�nde oksal�plat�n (Elox�t�n, Elplat, Xalox) kullanılmaktadır [20].

1.2.3. Ant�m�krotübül ajanlar

M�krotübüller hücrede bölünme ve şekl�n oluşmasından sorumlu olan özel prote�nlerd�r. Bu prote�nlere bağlanarak 

m�krotübül oluşmasını engelleyen ve böylece hücren�n m�toz fazına müdahale eden ajanlara m�tot�k �nh�b�tör adı ver�l�r. 

M�krotübüller düzgün oluşamayınca hücreler de gerekl� şek�lde bölünemez, yen� oluşan kromozomlar kardeş hücreler�n zıt 

kutuplarına çek�lemeyecek duruma gel�r ve Sonuçta hücren�n bölünmes� engellen�r [21]. Taksanlar ve v�nka alkalo�tler� 

m�krotübül oluşumunu engellemek üzere tasarlanmış ajanlardır. Taksanlar, ant�tümör özell�kler�ne sah�p oldukları keşfed�len 

takson�tea fam�lyası ağaçlarından elde ed�len doğal b�leş�klerd�r. Pas�fik porsuğunun (Taxus brev�fol�a) kabuğundan �zole 

ed�len pakl�taksel (Taxol) kanser terap�s�ne sunulan �lk taksandır. Dosetaksel (Taxotere) �se Avrupa porsuğu (Taxus baccata) 

dan elde ed�len yarı sentet�k b�r �laçtır. Taksanlar, m�krotüpler� ve d�nam�kler�n� hedef alan, k�myasal olarak çeş�tl� b�r 

ant�m�tot�k �laç grubuna a�tt�r. 0.5 g Pakl�taksel üret�m� �ç�n yaklaşık 200 yıllık, 12 m boyunda b�r ağaca gereks�n�m olmaktadır 

[22]. Böyles� b�r kaynaktan �lacın etken maddes�n�n eldes� sürdürüleb�l�r olmadığından yarı sentet�k üret�m metodları 

gel�şt�r�lm�şt�r. V�nka alkalo�dler�, çok yıllık otsu b�r b�tk� olan Catharanthus (Madagascar Per�w�nkle) türünde tesadüfen 

keşfed�len b�r ant�m�krotubül maddes� sınıfıdır. C. roseus'un kökünden elde ed�len 70’ den fazla alkalo�d tesp�t ed�lm�şt�r [23]. 

Bunlardan v�ncr�st�ne (Oncov�n) ve v�nblast�n’ �n (Velbe) ant�tümör özell�kler�ne sah�p olduğu bulunmuştur. Bu �k� �laç ve yarı 

sentet�k türevler� (v�ndes�ne (Eldes�ne), v�norelb�ne (Navelb�ne) ve v�nflun�ne (Javlor) v�nblast�n�n) lösem�, lenfoma, 

melanom, meme ve akc�ğer kanserler� dah�l olmak üzere çeş�tl� kanser türler�n� tedav� etmek �ç�n kullanılmaktadır.

1.2.4. Ant�tümör ant�b�yot�kler

Ant�tümör ant�b�yot�kler DNA �le etk�leşerek ant�kanser akt�v�tes�n� serg�leyen m�kroorgan�zmaların ürett�ğ� maddeler� 

sınıflandırmak �ç�n kullanılmaktadır. Akt�nom�s�n, �k� pentapept�t laktona bağlı b�r fenoksaz�non kromoforu �le yapısal olarak 

karakter�ze ed�len b�r ant�b�yot�k a�les�d�r. Akt�nom�s�n a�les�n�n �lk üyeler�, 1940’ ların başlarında Act�nomyces ant�b�ot�cus 

kültürler�nden �zole ed�lm�şt�r [24]. Dact�nom�s�n adı da ver�len kl�n�k olarak kullanılan Akt�nom�s�n D, 1950'ler�n ortalarında 

�zole ed�lm�ş ve şu anda Streptomyces parvulus’ tan üret�lmekted�r [25]. M�tom�s�n a�les�n�n �lk ant�b�yot�kler� 1950'ler�n 

ortalarında Japonya'da ortaya çıkarılmıştır. M�tom�s�n C 1958'de Streptomyces caesp�tosus' tan �zole ed�lm�ş [26] ve 

1960'ların başından ber� bel�rl� kanser türler�n�n tedav�s�nde kullanılmıştır. Bleom�s�nler A2 ve B2, 1960'ların ortalarında 

Streptomyces vert�cellus’tan �zole ed�len l�neer gl�kos�le ed�lm�ş pept�d ant�b�yot�klerd�r [27]. Bugün, 200'den fazla 

bleom�s�n a�les�n�n üyes� �zole ed�lm�şt�r [28]. Kl�n�k olarak kullanılan yukarıda bahsed�len üç ant�tümör ant�b�yot�kte 

çoğunlukla d�ğer ant�kanser �laçlar �le komb�nasyon hal�nde, çeş�tl� tümörler� tedav� etmek �ç�n kullanılmaktadır. 

Antras�kl�nler yapısal olarak b�r antrak�non mot�fi �çeren tetras�kl�k kromofor �le karakter�ze ed�len b�r ant�b�yot�k sınıfıdır. 

Doksorub�s�n ve Daunorub�s�n son yıllarda kl�n�k olarak kullanımı yüksek ve en etk�l� ant�tümör �laçları arasında yer alan 

antras�kl�nlerd�r. Doksorub�s�n, 1960'larda İtalya'da Streptomyces peucet�us kültürler�nden �zole ed�lm�şt�r. Özell�kle katı 

tümörlere karşı, gen�ş b�r ant�tümör akt�v�te spektrumu gösterm�şt�r [29]. Daunorub�s�n (daunom�s�n), Streptomyces 

kültürler�nden doksorub�s�n �le b�rl�kte �zole ed�lm�şt�r [30]. Yapısal olarak, doksorub�s�n �le olan tek farkı, kromofor yan 

z�nc�r�nde h�droks�l grubunun olmamasıdır. Daunorub�s�n, kemoterap�de kullanılan �lk antras�kl�n ant�b�yot�kt�r. Ant�tümör 

akt�v�tes�n�n spektrumu doksorub�s�ne göre daha dardır. Podofilotoks�nler, �lk olarak 1880'dek� Podofilyum peltatum 

b�tk�s�nden �zole ed�len s�totoks�k b�r ar�ltetral�nlakton l�gnanıdır. Güçlü ant�tümör akt�v�tes�ne rağmen, c�dd� yan etk�ler� 

neden�yle kl�n�kte kullanım alanı olmamıştır. Yararlı podofilotoks�n analoglarının araştırılmasında sonrak� çabalar, kl�n�k 

olarak anlamlı �k� ant�tümör ajan olan etopos�d ve ten�pos�d�n keşfed�lmes�ne neden olmuştur. İlg�nç b�r şek�lde, bu 

analoglar, or�j�nal �laçtan farklı b�r b�yoloj�k etk� modu sunar. Podofilotoks�n, b�yoloj�k etk�s�n�, m�krotübüller� oluşturan 

prote�n alt b�r�m� olan tübül�n� bağlayarak gerçekleşt�r�r. Bu bağlanma, m�tot�k m�l�n toplanmasını engeller ve m�tozda hücre 

döngüsü durmasını tet�kler [31]. Öte yandan, etopos�d ve ten�pos�d�n moleküler hedefi, topo�zomeraz II-DNA kovalent 

kompleks�d�r [32]. Kamptotes�n, 1966 yılında ABD Ulusal Kanser Enst�tüsü'ndek� b�r tarama programı sırasında 

Camptotheca acum�nata'nın alkalo�d özütler�nden �zole ed�len b�r pentas�kl�k ant�tümör ant�b�yot�kt�r [33]. Kamptotes�n�n 

k�myasal yapısının aydınlatılmasından sonra prekl�n�k gel�şmeler ve daha sonra kl�n�k gel�şmeler başlamıştır. Ancak 

kamptotes�n�n suda az çözünürlüğü, düşük ver�m� ve ş�ddetl� �shal ve hemoraj�k s�st�t g�b� ş�ddetl� yan etk�ler� neden�yle 

araştırmalara ara ver�lm�şt�r [34,35]. DNA Topo�zomeraz I enz�m� üzer�ne olan mekan�zmasının bel�rlenmes�yle kamptotes�n 

üzer�ne olan �lg� artmış ve yarı sentet�k türevler� sentezlenmeye başlamıştır. Kamptotes�n�n yarı sentet�k türevler� topotekan 

ve �r�notekan ovaryum, kolorektal ve küçük hücrel� akc�ğer kanser�nde kullanılmak üzere onaylanmıştır ve kamptotes�n�n 

b�rçok türev� üzer�ne kl�n�k çalışmalar devam etmekted�r.

1.2.5. Ant�metabol�tler 

Ant�metabol�tler, kanser kemoterap�s�nde dayanak noktası olan b�r �laç a�les�d�r. Ant�metabol�tler, DNA, RNA, 

prote�nler ve d�ğer temel hücre komponentler�n�n sentez z�nc�r�n�n değ�ş�k basamaklarında substrat veya koenz�m olarak rol 

oynayan çeş�tl� doğal metabol�tler�n analoglarıdırlar; bu nedenle bu substratları kullanan enz�mler üzer�nde kend�ler�ne 

özgü bağlanma noktalarına karşı onlarla yarışırlar ve onların bağlanmalarını �nh�be ederler. Bazıları �se substrat �le katal�t�k 

noktaya karşı yarışmaya g�rmeks�z�n sadece düzenley�c� doğal metabol�t �le enz�m�n düzenley�c� veya alloster�k noktasına 

karşı yarışırlar. D�ğerler� �se yarışma söz konusu olmaksızın akt�f noktalara kovalent bağ �le bağlanarak, metabol�t sentez�yle 

�lg�l� b�r enz�m� ters�nmez şek�lde �nh�be ederler [36]. Fol�k as�t, DNA ve RNA sentez�nde nükleot�tler oluşturmak �ç�n 

kullanılan öncüllere tek karbon sağlayan b�r büyüme faktörüdür. Folat antagon�stler�, b�r veya daha fazla folat bağımlı 

enz�m� �nh�be ederek DNA, RNA ve prote�n sentez�n�n azalmasına neden olur. Methotrexate, Permetrexed, Ral�trexed, 
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Nolatrexed, Pralatrexate, Talotrex�n kemoterapöt�k ajan olarak kullanılan folat antagon�stler�d�r. Bunlar arasında 

Methotrexate en yaygın kullanılan folat antagon�st�d�r [37]. P�r�m�d�n antagon�stler�, DNA'da s�toz�n ve t�m�n �çeren 

nükleot�tler�n ve RNA'da s�toz�n ve uras�l sentez�n� bloke etmeye çalışır. 5-Fluorouras�l (5-FU) en yaygın kullanılan p�r�m�d�n 

antagon�st�d�r [38]. Pür�n antagon�stler�, DNA ve RNA'da bulunan aden�n ve guan�n üret�m�n� �nh�be eder. Mercaptopur�ne, 

Fludarab�ne, Pentostat�n, Cladr�b�ne, Th�oguan�ne tek başına veya komb�ne olarak tedav�de kullanılan Pür�n 

antagon�stler�d�r [39,40]. Ant�metabol�tler, sentez sırasında b�r DNA veya RNA molekülüne dah�l ed�leb�l�r ve öneml� 

enz�mler� doğrudan �nh�be edeb�l�r. Bu mekan�zmalar hücren�n DNA ve RNA'yı sentezleyememes�ne neden olur ve bu 

nedenle tam�r edemez veya çoğaltamaz [41]. 

1.3. Hormon Tedav�s�

Hormon tedav�s� veya hormonal tedav�, endokr�n s�stem�n spes�fik hormonlarının, özell�kle stero�d hormonlarının veya 

bu hormon antagon�stler�n�n üret�m�n� veya akt�v�tes�n� �nh�be eden �laçların eksojen olarak ver�lmes� yoluyla gerçekleşt�r�l�r. 

Prostat ve meme kanser� g�b� kanserler�n büyümes�n� yavaşlatmak veya durdurmak �ç�n hormon tedav�s� etk�s�n�, hormon 

düzey�n� baskılayarak veya reseptör-l�gand bağlanmasını bloke ederek gerçekleşt�rmekted�r [42]. Hormon tedav�s�nde 

kullanılan �laçlar hormon sentez �nh�b�törler�, hormon reseptör antagon�stler� ve hormon takv�yes� olarak 3 alt grupta 

�nceleneb�l�r. 

1.3.1. Hormon sentez �nh�b�törler�

Hormonun sentez�n� baskılayarak �şlev görürler. Kend� aralarında aromataz �nh�b�törler� ve gonadotrop�n salgılayan 

hormon (GnRH) analogları olmak üzere �k�ye ayrılırlar. Aromatazlar menopoz dönem�ndek� kadınlarda androjenler� 

östrojene çev�rmekten sorumlu olan enz�mlerd�r. Aromataz �nh�b�törler� bu dönüşümü baskılayarak östrojen sev�yes�n� 

düşürmey� ve hücre büyümes�n� engellemey� sağlar [43]. Aromataz �nh�b�törler�, menopoz sonrası kadınlarda, adrenal 

androjenler�n enz�m aromatazı �le per�fer�k yağdak� östrojenlere dönüşümünü engelleyerek "tıbb� adrenalektom�ye" neden 

olur. Kl�n�k olarak yaygın kullanılan anastrozol, letrozol ve exemestan seç�c� aromataz �nh�b�törler�d�r. Gonadotrop�n 

salgılayan hormon analogları �se organları k�myasal olarak kısırlaştırıp (kastrasyon) over ve prostat kanserler�n�n 

tedav�s�nde kullanılır [44]. Erkeklerde testosteron kadınlarda �se östrojen düzeyler�n� baskılayarak etk� göster�r.

1.3.2. Hormon reseptör antagon�stler� 

Hormon reseptör antagon�stler� hormon reseptörüne bağlanarak l�gand reseptör etk�leş�m�n� �nakt�ve eden ve 

böylece hücre �ç�ne s�nyal �let�m�n� engelleyen moleküllerd�r. Ant�-östrojenler ve ant�-androjenler olarak �k�ye ayrılırlar. 

Östrojenler üreme, kalp-damar sağlığı, kem�k bütünlüğü g�b� b�rçok fizyoloj�k sürec� etk�lemekted�rler. İnsan 

fizyoloj�s�ndek� östrojenler �ç�n bu yaygın rol göz önüne alındığında, östrojenler�n ayrıca çeş�tl� kanser türler�n� (meme, over, 

kolorektal, prostat, endometr�yal) �çeren ancak bunlarla sınırlı olmayan sayısız hastalığın gel�ş�m�nde veya �lerlemes�nde 

yer aldığı b�l�nmekted�r. Kanser başta olmak üzere b�rçok hastalıkta östrojenler etk�ler�n�, terapöt�k müdahalen�n temel�n� 

oluşturan östrojen reseptörü (ER) aracılığıyla yönlend�r�r. ER’n�n ERa ve ERb olmak üzere �k� �zoformu bulunmaktadır [45]. 

Hormonal terap�, östrojen bağımlı hastalık �ç�n seç�c� östrojen reseptör modülatörler� (SERM'ler) veya östrojen reseptörü 

�nd�rgey�c�ler (ERD'ler) g�b� �laçlar kullanılarak hızla �lerleyen moleküler hedefl� b�r terap�d�r. SERM'ler östrojen 

reseptörler�ne yüksek afin�te �le bağlanan ve bazı dokularda östrojenler�n etk�s�n� takl�t eden, ancak d�ğerler�nde östrojen 

antagon�stler� olarak hareket eden yen� b�r terapöt�k ajan kategor�s�d�r. Seç�c� östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak 

b�l�nen �laçlar �le hormon reseptör poz�t�f meme kanser� (Tamoks�fen), metastat�k meme kanser� (Fulvestrant), 

postmenapozal kadınlarda �ler� evre meme kanser� (Torem�fen) g�b� �laçlar kullanılarak tedav� yapılmaktadır. ER akt�v�tes�n�n 

modülasyonuna dayanan terapöt�k stratej�ler�n gel�şt�r�lmes�ne paralel olarak, östrojen üret�m�n� �nh�be eden b�leş�kler de 

üret�lm�şt�r ve şu anda kl�n�k olarak kullanılmaktadır. Androjenler� östrojenlere dönüştüren enz�m olan aromataz 

�nh�b�törler�, meme kanser� ve d�ğer hastalıkların tedav�s�nde başarıyla kullanılmaktadır. Böylece hem ER'y� hem de 

akt�fleşt�r�c� l�gandının üret�m�n� hedeflemek, östrojenle düzenlenen hastalıkların yönet�m� �ç�n tamamlayıcı stratej�ler 

sağlar [46,47].

1.3.3. Hormon takv�yes�

Hormonlar karşılıklı etk� prens�b�ne dayanarak çalışırlar. B�r hormonun sev�yes� yükseld�ğ�nde o hormonun sev�yes�n� 

düşürecek b�r başka hormon devreye g�rer veya ters� olur. Bazı durumlarda, alıcıları bloke etmek yer�ne dışarıdan hormon 

takv�yes� vererek sev�yeler� arttırmak ve böylece kanser hücreler� üzer�nde s�totoks�k b�r etk� oluşturmak terc�h ed�leb�l�r. 

Progest�n g�b� sentet�k progestojenler meme, prostat ve endometr�yum kanserler�nde kullanılırken, sentet�k östrojenler 

(d�et�lst�lbestrol-DES) g�b� �laçlarla testosteron üret�m� baskılanarak prostat kanser�n�n tedav�s�nde kullanılab�l�rler [21, 48].

Aşağıda tablolarda meme ve prostat kanser tedav�ler�nde kullanılan �laçlar ve etk� mekan�zmaları ver�lm�şt�r [49].

1.4. İmmünoterap�

Kanser tedav�s�nde geleneksel olarak kullanılan cerrah�, radyoterap� ve kemoterap� g�b� tedav�ler kanser tedav�s� �ç�n 

önde gelen etk�l� terapöt�k seçeneklerd�r. Fakat bu tedav�ler k�ş�ye özel ve spes�fik olarak tümöre hedefl� olmadığından, 

ayrıca çeş�tl� yan etk�lere sebep olduğundan yen� tedav�ler gel�şt�rmeye yönel�k çalışmalar gün geçt�kçe artmaktadır. Bu 

nedenle günümüzde kanser hücreler�n� yüksek b�r spes�fikl�k dereces�yle hedefleyeb�len, tedav�yle �l�şk�l� morb�d�tey� ve yan 

etk�ler� azaltan yen� tedav�lere �ht�yaç vardır [50]. İmmünoterap� de amaç �mmün s�steme a�t hücreler�n kanser hücreler�n� 

hedef alarak yok etmes�n� sağlamak ve �mmün s�stem�n etk�s�n� arttırarak doğal bağışıklık s�stem�n gücünü ortaya 

koymasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşeb�lmes� �ç�n kullanılan yöntemler arasında ön plana çıkanlar; monoklonal 

ant�korlar ve kanser aşılarıdır [51-58].

T�p�

Ant� östrojen

Stero�d olmayan aromataz �nh�b�törü

Stero�d olmayan aromataz �nh�b�törü

Stero�dal aromataz �nh�b�törü

Östrojen reseptörü antagon�st�

Progest�n

Etk� Şekl�

ER bağlanması �ç�n östrad�ol �le yarışır.

Yarışmalı aromataz �nh�b�syonu

Yarışmalı aromataz �nh�b�syonu

Ger� dönüşümlü olmayan aromataz �nh�b�syonu

ER prote�n�n�n regülasyonunun azalması

Hücresel etk� tam olarak anlaşılamamıştır. 
Over stero�dojenez�n�n regülasyonunun azalması

İlaç

Tamox�fen 

Anastrozole 

Letrozole

Exemestane

Fulvestrant

Megestrol asetat

T�p�

LHRH agon�st

LHRH agon�st

LHRH antagon�st 

Non-stero�dal ant�androjen

Kort�kostero�d

Kort�kostero�d

Androjen sentez� �nh�b�törü

AR �nh�b�tor

Etk� Şekl�

LH ve FSH'ın sentez�n�n azalması

LH ve FSH ın sentez�n�n azalması

LH ve FSH ın sentez�n�n azalması

Yarışmalı AR �nh�b�syonu

Adrenal supresyon

Adrenal supresyon

Adrenal bezlerde ve prostat kanser� hücreler�nde azalmış androjen üret�m�

Yarışmalı AR �nh�b�syonu, çek�rdektek� AR translokasyon bloğu

İlaç

Goserel�n 

Leuprorel�n 

Degarel�x 

B�calutam�de 

Predn�solone 

Dexamethasone 

Ab�raterone acetate 

Enzalutam�de 

Tablo 1. Meme kanser�nde hormonal tedav�ler 

Tablo 2. Prostat kanser�nde hormonal tedav�ler

AR, androjen reseptor; FSH, fol�kül st�müle ed�c� hormon; LH, lute�n�ze ed�c� hormon; LHRH, lute�n�ze ed�c� hormonu 
salgılatan hormon.
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Nolatrexed, Pralatrexate, Talotrex�n kemoterapöt�k ajan olarak kullanılan folat antagon�stler�d�r. Bunlar arasında 

Methotrexate en yaygın kullanılan folat antagon�st�d�r [37]. P�r�m�d�n antagon�stler�, DNA'da s�toz�n ve t�m�n �çeren 

nükleot�tler�n ve RNA'da s�toz�n ve uras�l sentez�n� bloke etmeye çalışır. 5-Fluorouras�l (5-FU) en yaygın kullanılan p�r�m�d�n 

antagon�st�d�r [38]. Pür�n antagon�stler�, DNA ve RNA'da bulunan aden�n ve guan�n üret�m�n� �nh�be eder. Mercaptopur�ne, 

Fludarab�ne, Pentostat�n, Cladr�b�ne, Th�oguan�ne tek başına veya komb�ne olarak tedav�de kullanılan Pür�n 

antagon�stler�d�r [39,40]. Ant�metabol�tler, sentez sırasında b�r DNA veya RNA molekülüne dah�l ed�leb�l�r ve öneml� 

enz�mler� doğrudan �nh�be edeb�l�r. Bu mekan�zmalar hücren�n DNA ve RNA'yı sentezleyememes�ne neden olur ve bu 

nedenle tam�r edemez veya çoğaltamaz [41]. 

1.3. Hormon Tedav�s�

Hormon tedav�s� veya hormonal tedav�, endokr�n s�stem�n spes�fik hormonlarının, özell�kle stero�d hormonlarının veya 

bu hormon antagon�stler�n�n üret�m�n� veya akt�v�tes�n� �nh�be eden �laçların eksojen olarak ver�lmes� yoluyla gerçekleşt�r�l�r. 

Prostat ve meme kanser� g�b� kanserler�n büyümes�n� yavaşlatmak veya durdurmak �ç�n hormon tedav�s� etk�s�n�, hormon 

düzey�n� baskılayarak veya reseptör-l�gand bağlanmasını bloke ederek gerçekleşt�rmekted�r [42]. Hormon tedav�s�nde 

kullanılan �laçlar hormon sentez �nh�b�törler�, hormon reseptör antagon�stler� ve hormon takv�yes� olarak 3 alt grupta 

�nceleneb�l�r. 

1.3.1. Hormon sentez �nh�b�törler�

Hormonun sentez�n� baskılayarak �şlev görürler. Kend� aralarında aromataz �nh�b�törler� ve gonadotrop�n salgılayan 

hormon (GnRH) analogları olmak üzere �k�ye ayrılırlar. Aromatazlar menopoz dönem�ndek� kadınlarda androjenler� 

östrojene çev�rmekten sorumlu olan enz�mlerd�r. Aromataz �nh�b�törler� bu dönüşümü baskılayarak östrojen sev�yes�n� 

düşürmey� ve hücre büyümes�n� engellemey� sağlar [43]. Aromataz �nh�b�törler�, menopoz sonrası kadınlarda, adrenal 

androjenler�n enz�m aromatazı �le per�fer�k yağdak� östrojenlere dönüşümünü engelleyerek "tıbb� adrenalektom�ye" neden 

olur. Kl�n�k olarak yaygın kullanılan anastrozol, letrozol ve exemestan seç�c� aromataz �nh�b�törler�d�r. Gonadotrop�n 

salgılayan hormon analogları �se organları k�myasal olarak kısırlaştırıp (kastrasyon) over ve prostat kanserler�n�n 

tedav�s�nde kullanılır [44]. Erkeklerde testosteron kadınlarda �se östrojen düzeyler�n� baskılayarak etk� göster�r.

1.3.2. Hormon reseptör antagon�stler� 

Hormon reseptör antagon�stler� hormon reseptörüne bağlanarak l�gand reseptör etk�leş�m�n� �nakt�ve eden ve 

böylece hücre �ç�ne s�nyal �let�m�n� engelleyen moleküllerd�r. Ant�-östrojenler ve ant�-androjenler olarak �k�ye ayrılırlar. 

Östrojenler üreme, kalp-damar sağlığı, kem�k bütünlüğü g�b� b�rçok fizyoloj�k sürec� etk�lemekted�rler. İnsan 

fizyoloj�s�ndek� östrojenler �ç�n bu yaygın rol göz önüne alındığında, östrojenler�n ayrıca çeş�tl� kanser türler�n� (meme, over, 

kolorektal, prostat, endometr�yal) �çeren ancak bunlarla sınırlı olmayan sayısız hastalığın gel�ş�m�nde veya �lerlemes�nde 

yer aldığı b�l�nmekted�r. Kanser başta olmak üzere b�rçok hastalıkta östrojenler etk�ler�n�, terapöt�k müdahalen�n temel�n� 

oluşturan östrojen reseptörü (ER) aracılığıyla yönlend�r�r. ER’n�n ERa ve ERb olmak üzere �k� �zoformu bulunmaktadır [45]. 

Hormonal terap�, östrojen bağımlı hastalık �ç�n seç�c� östrojen reseptör modülatörler� (SERM'ler) veya östrojen reseptörü 

�nd�rgey�c�ler (ERD'ler) g�b� �laçlar kullanılarak hızla �lerleyen moleküler hedefl� b�r terap�d�r. SERM'ler östrojen 

reseptörler�ne yüksek afin�te �le bağlanan ve bazı dokularda östrojenler�n etk�s�n� takl�t eden, ancak d�ğerler�nde östrojen 

antagon�stler� olarak hareket eden yen� b�r terapöt�k ajan kategor�s�d�r. Seç�c� östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak 

b�l�nen �laçlar �le hormon reseptör poz�t�f meme kanser� (Tamoks�fen), metastat�k meme kanser� (Fulvestrant), 

postmenapozal kadınlarda �ler� evre meme kanser� (Torem�fen) g�b� �laçlar kullanılarak tedav� yapılmaktadır. ER akt�v�tes�n�n 

modülasyonuna dayanan terapöt�k stratej�ler�n gel�şt�r�lmes�ne paralel olarak, östrojen üret�m�n� �nh�be eden b�leş�kler de 

üret�lm�şt�r ve şu anda kl�n�k olarak kullanılmaktadır. Androjenler� östrojenlere dönüştüren enz�m olan aromataz 

�nh�b�törler�, meme kanser� ve d�ğer hastalıkların tedav�s�nde başarıyla kullanılmaktadır. Böylece hem ER'y� hem de 

akt�fleşt�r�c� l�gandının üret�m�n� hedeflemek, östrojenle düzenlenen hastalıkların yönet�m� �ç�n tamamlayıcı stratej�ler 

sağlar [46,47].

1.3.3. Hormon takv�yes�

Hormonlar karşılıklı etk� prens�b�ne dayanarak çalışırlar. B�r hormonun sev�yes� yükseld�ğ�nde o hormonun sev�yes�n� 

düşürecek b�r başka hormon devreye g�rer veya ters� olur. Bazı durumlarda, alıcıları bloke etmek yer�ne dışarıdan hormon 

takv�yes� vererek sev�yeler� arttırmak ve böylece kanser hücreler� üzer�nde s�totoks�k b�r etk� oluşturmak terc�h ed�leb�l�r. 

Progest�n g�b� sentet�k progestojenler meme, prostat ve endometr�yum kanserler�nde kullanılırken, sentet�k östrojenler 

(d�et�lst�lbestrol-DES) g�b� �laçlarla testosteron üret�m� baskılanarak prostat kanser�n�n tedav�s�nde kullanılab�l�rler [21, 48].

Aşağıda tablolarda meme ve prostat kanser tedav�ler�nde kullanılan �laçlar ve etk� mekan�zmaları ver�lm�şt�r [49].

1.4. İmmünoterap�

Kanser tedav�s�nde geleneksel olarak kullanılan cerrah�, radyoterap� ve kemoterap� g�b� tedav�ler kanser tedav�s� �ç�n 

önde gelen etk�l� terapöt�k seçeneklerd�r. Fakat bu tedav�ler k�ş�ye özel ve spes�fik olarak tümöre hedefl� olmadığından, 

ayrıca çeş�tl� yan etk�lere sebep olduğundan yen� tedav�ler gel�şt�rmeye yönel�k çalışmalar gün geçt�kçe artmaktadır. Bu 

nedenle günümüzde kanser hücreler�n� yüksek b�r spes�fikl�k dereces�yle hedefleyeb�len, tedav�yle �l�şk�l� morb�d�tey� ve yan 

etk�ler� azaltan yen� tedav�lere �ht�yaç vardır [50]. İmmünoterap� de amaç �mmün s�steme a�t hücreler�n kanser hücreler�n� 

hedef alarak yok etmes�n� sağlamak ve �mmün s�stem�n etk�s�n� arttırarak doğal bağışıklık s�stem�n gücünü ortaya 

koymasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşeb�lmes� �ç�n kullanılan yöntemler arasında ön plana çıkanlar; monoklonal 

ant�korlar ve kanser aşılarıdır [51-58].

T�p�

Ant� östrojen

Stero�d olmayan aromataz �nh�b�törü

Stero�d olmayan aromataz �nh�b�törü

Stero�dal aromataz �nh�b�törü

Östrojen reseptörü antagon�st�

Progest�n

Etk� Şekl�

ER bağlanması �ç�n östrad�ol �le yarışır.

Yarışmalı aromataz �nh�b�syonu

Yarışmalı aromataz �nh�b�syonu

Ger� dönüşümlü olmayan aromataz �nh�b�syonu

ER prote�n�n�n regülasyonunun azalması

Hücresel etk� tam olarak anlaşılamamıştır. 
Over stero�dojenez�n�n regülasyonunun azalması

İlaç

Tamox�fen 

Anastrozole 

Letrozole

Exemestane

Fulvestrant

Megestrol asetat

T�p�

LHRH agon�st

LHRH agon�st

LHRH antagon�st 

Non-stero�dal ant�androjen

Kort�kostero�d

Kort�kostero�d

Androjen sentez� �nh�b�törü

AR �nh�b�tor

Etk� Şekl�

LH ve FSH'ın sentez�n�n azalması

LH ve FSH ın sentez�n�n azalması

LH ve FSH ın sentez�n�n azalması

Yarışmalı AR �nh�b�syonu

Adrenal supresyon

Adrenal supresyon

Adrenal bezlerde ve prostat kanser� hücreler�nde azalmış androjen üret�m�

Yarışmalı AR �nh�b�syonu, çek�rdektek� AR translokasyon bloğu

İlaç

Goserel�n 

Leuprorel�n 

Degarel�x 

B�calutam�de 

Predn�solone 

Dexamethasone 

Ab�raterone acetate 

Enzalutam�de 

Tablo 1. Meme kanser�nde hormonal tedav�ler 

Tablo 2. Prostat kanser�nde hormonal tedav�ler

AR, androjen reseptor; FSH, fol�kül st�müle ed�c� hormon; LH, lute�n�ze ed�c� hormon; LHRH, lute�n�ze ed�c� hormonu 
salgılatan hormon.
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1.4.1. Monoklonal Ant�korlar

Monoklonal ant�korlar, b�r tür bağışıklık hücres� tarafından üret�ld�kler� �ç�n özdeş olan ant�korlardır ve heps� tek b�r 

ana hücren�n klonlarından meydana gelmekted�r. Monoklonal ant�korlar hedefe yönel�k b�r tedav� yöntem�d�r. Hücre 

yüzey�ndek� çeş�tl� reseptörler� veya çeş�tl� büyüme faktörler�n� hedef alarak, yaşamsal �şlevler� modüle eder ve çeş�tl� 

mekan�zmalarla kanser hücres�n�n ölümüne neden olurlar. Kanser tedav�s�nde onaylanan monoklonal ant�korların 

özetlenm�ş b�r l�stes�, Tablo 3'de sunulmuştur [41]. 

 

1.4.2. Kanser Aşıları

Kanser aşıları, kanser hücreler�n� tanıyab�len, hedefleyeb�len ve yok eden, tedav�de bağışıklık s�stem�n� harekete 

geç�rmey� hedefleyen b�r yöntemd�r. Kanser aşıları spes�fik kanser aşıları ve evrensel kanser aşıları olmak üzere �k� ana gruba 

ayrılmaktadır. Spes�fik kanser aşıları spes�fik kanser türler�n� tedav� etmek �ç�n tasarlanmıştır. Kanser türünden bağımsız 

olarak kanser hücreler�ne karşı savaşab�lecek aşıya �se evrensel kanser aşısı den�r. Bu �k� kategor�den başka daha spes�fik 

olarak bel�rlenm�ş kanser aşıları vardır. Ant�jen aşıları, ant�-�d�yot�p�k aşılar, dendr�t�k hücre aşıları, DNA aşıları ve tümör 

hücre aşıları olmak üzere halen gel�şt�r�lmekte olan 5 t�p aşı türü vardır. Hang� t�p olursa olsun, b�r kanser aşısı aynı temel 

prens�pte çalışır: tümör hücreler� veya ant�jenler� �çeren aşı, hastanın T-hücres� aracılı tepk�ler üreten ve kanser�n nükset-

mes�n� önleyen bağışıklık s�stem�n� uyarır [59-61]. FDA tarafından l�sanslanan başarılı kanser aşılarının �k� örneğ�, karac�ğer 

kanser� �le �l�şk�l� bulaşıcı b�r ajan olan hepat�t B v�rüsüne karşı koruyucu b�r aşı [62] ve daha yakın b�r zamanda, Gardas�l, 

�nsan pap�lloma v�rüsü (HPV) aşısı; Gen�tal HPV enfeks�yonu ve rah�m ağzı kanser� tedav�s� [63] �ç�n gel�şt�r�len aşılardır. 

1.5. Kanser tedav�s�nde nanoteknoloj�

Kl�n�k onkoloj� araştırmalarında kayded�len �lerlemeye rağmen, kanser dünya çapında öneml� b�r sağlık sorunu olmaya 

devam etmekted�r. Hastaların yaşam kal�tes�n� ve sağ kalımını �y�leşt�rmek �ç�n tanı ve tedav� üzer�ne yapılan çalışmaların 

sayısı gün geçt�kçe artmaktadır. Nanoteknoloj� tıpta doğrudan uygulamalara sah�p b�r teknoloj� olarak gel�şen ve kl�n�k 

Sonuçları �y�leşt�reb�lecek terapöt�kler ve nano ölçekl� aygıtlar ve platformlar tasarlama ve gel�şt�rme potans�yel� sunan yen� 

b�r alandır. Son zamanlarda, nanoteknoloj�n�n kanserdek� uygulaması, yalnızca kanser�n erken aşamalarında tesp�t ve 

teşh�s�n� değ�l aynı zamanda ant�kanser �laçların doğrudan mal�gn hücrelere ulaştırılmasını sağlayan yen�l�kç� yaklaşımların 

ortaya çıkmasıyla gelecek vadetmekted�r. Son y�rm� yılda nanoteknoloj�n�n kanser alanında uygulamaları çok d�kkat 

çekm�şt�r. Pubmed ver� tabanında “nanoteknoloj�” ve “kanser” kel�meler� aynı anda g�r�lerek arama yapıldığında ortaya 

çıkan tablo Şek�l 3’te ver�lm�şt�r (PubMed, 2019). 1999 yılında başlayan çalışmaların sayısı zamanla artmış günümüzde en 

yüksek sev�yeye ulaşmıştır. 

 

Nanoteknoloj�, moleküler düzeyde mühend�sl�k ve üret�m �lkeler�n� uygulayan çok d�s�pl�nl� b�r b�l�msel alandır [64]. 

Nanoteknoloj�y� �laca uygulayarak, b�yoloj�k süreçler� takl�t etmek veya değ�şt�rmek �ç�n nanopart�küller kullanılmıştır [65]. 

Nanopart�küller, 10 nm �le 1000 nm arasında değ�şen katı, kollo�dal part�küllerd�r; ancak, nanomed�kal uygulama �ç�n, terc�h 

ed�len boyut 200 nm’den azdır [66]. Nano �laçlar l�pozomlar, dendr�merler, pol�mer�k m�seller, nanopart�küller, pol�mer-

�laç/prote�n-konjügatlar, karbon nanotüpler g�b� farklı �laç taşıyıcı s�stemler� kullanarak, kanser terap�s�nde büyük rol 

oynamaktadırlar (Şek�l 4). 

Nanopart�küller küçük boyutlara sah�p oldukla-

rından damarlardan kolaylıkla geçerek dolaşıma karışa-

b�lmeler�, yüksek yüzey alanları ve yüzeyler�nde bulunan 

farklı gruplara �laç bağlanma özell�kler�n�n olması, pol�-

merlerle yüzeyler�n�n mod�fiye ed�lerek b�yoyararlı hale 

gelmeler�, dolaşımda uzun süre kalab�lme ve tümör 

bölges�ne hedeflend�r�leb�lme özell�kler�nden dolayı �laç 

taşıyıcı s�stemlere avantaj sunmaktadırlar [67-74]. B�r 

nanotaşıyıcı, aynı anda hem etk�n maddey� hem görün-

tüley�c� maddey� bulundurab�l�r. Bu nanomateryallere 

“teranost�kler” den�r. Teranost�kler sayes�nde �lacın 

salımı ve dağılımı tak�p ed�leb�lmekte, böylece tedav�n�n 

etk�nl�ğ� �zleneb�lmekted�r. B�r nanotaşıyıcıya yüksek 

yüzey alanları ve yüzeyler�nde var olan gruplardan dolayı 

b�rden fazla etk�n madde ve hedeflend�r�c� molekül bağlanab�l�r. Hedeflend�rme, etk�n madden�n etk� ya da absorps�yon 

bölges�ne seç�c� olarak yönlend�r�lmes�yle �laç konsantrasyonunun o bölgede d�ğer bölgelere oranla artırılmasıdır. İlaçların 

hedeflend�r�lmes�n�n �k� öneml� neden� vardır. B�r�nc�s� �lacın etk� bölges�nde ve �stenen hızda açığa çıkması sonucu en 

uygun etk�leşmen�n sağlanması �k�nc�s� �se etk�n madden�n dozunun azaltılması ve dağılımının sadece hedef organa 

sınırlandırılmasıdır. Hedeflend�rme özell�ğ� sağlandığı durumda �lacın daha az dozda daha etk�n olması sağlanır ve yan 

etk�ler azaltılmış olur. Hedeflend�rmen�n esası dozun azaltılmasına bağlı olarak yan etk�ler�n de azalması, �lacın vücutta 

�stenen bölgelere yönlend�r�lmes� ve hedef bölgeye etk�n maddeler�n taşınması, reseptöre spes�fik ve dayanıksız 

moleküller�n kanda korunması ve hedef dışı reseptörlerle etk�leşmemes�d�r [68-70]. FDA onaylı �lk nano �laç olan Dox�l® 

Türü

İnsanlaştırılmış ant�kor

İnsanlaştırılmış ant�kor

K�mer�k

Hüman�ze cal�cheam�c�n konjuge

90Mur�n Y' ye konjuge

İnsan (tamamen �nsan monoklonal 
ant�koru olan �lk �laç)

K�mer�k

131Mur�n I' ye konjuge

İnsanlaştırılmış ant�kor

Hedef

CD52

VEGF

EGFR

CD33

CD20

EGFR

CD20

CD20

HER2/NEU

Kanser T�p�

B hücres� kron�k lenfos�t�k lösem�

Metastat�k kolorektal kanser

Kolorektal kanser ve baş-boyun kanserler�

Akut m�yelo�d lösem�

B hücres� Non-Hodgk�n lenfoma

Kolorektal kanser

Non-Hodgk�n lenfoma

Non-Hodgk�n lenfoma

Meme kanser� (metastat�k agres�fl�k ve 
kötü prognoz)

Ant�kor/t�car� �sm�

Alemtuzumab/Campath 

Bevac�zumab/Avast�n

Cetux�mab/ Erb�tux
Gemtuzumab
ozogam�c�n/
Mylotarg

Ibr�tumomab
t�uxetan/
Zeval�n

Pan�tumumab/
Vect�b�x

R�tux�mab/
R�tuxan-Mab
Thera

Tos�tumomab/
Bexxar

Trastuzumab/
Hercept�n

Tablo 3. Kanser tedav�s�nde kullanılan FDA onaylı monoklonal ant�korlar
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Şek�l 3. 1999 yılından 2019 yılına kadar “nanoteknoloj�” ve “kanser” araştırma alanlarında yapılan çalışmaların sayısı.

Dendr�merler L�pozomlar Pol�mer�k M�seller

Karbon 
Nanotüpler

Nanopart�kül Pol�mer İlaç/
Prote�n Konjügatlar

KANSER TEDAVİSİNDE NANO TAŞIYICILAR

Şek�l 4. Nanoteknoloj�k olarak kullanılab�len taşıyıcılar �ç�n çeş�tl� 
potans�yel yaklaşımların şemat�k göster�m�.
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1.4.1. Monoklonal Ant�korlar

Monoklonal ant�korlar, b�r tür bağışıklık hücres� tarafından üret�ld�kler� �ç�n özdeş olan ant�korlardır ve heps� tek b�r 

ana hücren�n klonlarından meydana gelmekted�r. Monoklonal ant�korlar hedefe yönel�k b�r tedav� yöntem�d�r. Hücre 

yüzey�ndek� çeş�tl� reseptörler� veya çeş�tl� büyüme faktörler�n� hedef alarak, yaşamsal �şlevler� modüle eder ve çeş�tl� 

mekan�zmalarla kanser hücres�n�n ölümüne neden olurlar. Kanser tedav�s�nde onaylanan monoklonal ant�korların 

özetlenm�ş b�r l�stes�, Tablo 3'de sunulmuştur [41]. 

 

1.4.2. Kanser Aşıları

Kanser aşıları, kanser hücreler�n� tanıyab�len, hedefleyeb�len ve yok eden, tedav�de bağışıklık s�stem�n� harekete 

geç�rmey� hedefleyen b�r yöntemd�r. Kanser aşıları spes�fik kanser aşıları ve evrensel kanser aşıları olmak üzere �k� ana gruba 

ayrılmaktadır. Spes�fik kanser aşıları spes�fik kanser türler�n� tedav� etmek �ç�n tasarlanmıştır. Kanser türünden bağımsız 

olarak kanser hücreler�ne karşı savaşab�lecek aşıya �se evrensel kanser aşısı den�r. Bu �k� kategor�den başka daha spes�fik 

olarak bel�rlenm�ş kanser aşıları vardır. Ant�jen aşıları, ant�-�d�yot�p�k aşılar, dendr�t�k hücre aşıları, DNA aşıları ve tümör 

hücre aşıları olmak üzere halen gel�şt�r�lmekte olan 5 t�p aşı türü vardır. Hang� t�p olursa olsun, b�r kanser aşısı aynı temel 

prens�pte çalışır: tümör hücreler� veya ant�jenler� �çeren aşı, hastanın T-hücres� aracılı tepk�ler üreten ve kanser�n nükset-

mes�n� önleyen bağışıklık s�stem�n� uyarır [59-61]. FDA tarafından l�sanslanan başarılı kanser aşılarının �k� örneğ�, karac�ğer 

kanser� �le �l�şk�l� bulaşıcı b�r ajan olan hepat�t B v�rüsüne karşı koruyucu b�r aşı [62] ve daha yakın b�r zamanda, Gardas�l, 

�nsan pap�lloma v�rüsü (HPV) aşısı; Gen�tal HPV enfeks�yonu ve rah�m ağzı kanser� tedav�s� [63] �ç�n gel�şt�r�len aşılardır. 

1.5. Kanser tedav�s�nde nanoteknoloj�

Kl�n�k onkoloj� araştırmalarında kayded�len �lerlemeye rağmen, kanser dünya çapında öneml� b�r sağlık sorunu olmaya 

devam etmekted�r. Hastaların yaşam kal�tes�n� ve sağ kalımını �y�leşt�rmek �ç�n tanı ve tedav� üzer�ne yapılan çalışmaların 

sayısı gün geçt�kçe artmaktadır. Nanoteknoloj� tıpta doğrudan uygulamalara sah�p b�r teknoloj� olarak gel�şen ve kl�n�k 

Sonuçları �y�leşt�reb�lecek terapöt�kler ve nano ölçekl� aygıtlar ve platformlar tasarlama ve gel�şt�rme potans�yel� sunan yen� 

b�r alandır. Son zamanlarda, nanoteknoloj�n�n kanserdek� uygulaması, yalnızca kanser�n erken aşamalarında tesp�t ve 

teşh�s�n� değ�l aynı zamanda ant�kanser �laçların doğrudan mal�gn hücrelere ulaştırılmasını sağlayan yen�l�kç� yaklaşımların 

ortaya çıkmasıyla gelecek vadetmekted�r. Son y�rm� yılda nanoteknoloj�n�n kanser alanında uygulamaları çok d�kkat 

çekm�şt�r. Pubmed ver� tabanında “nanoteknoloj�” ve “kanser” kel�meler� aynı anda g�r�lerek arama yapıldığında ortaya 

çıkan tablo Şek�l 3’te ver�lm�şt�r (PubMed, 2019). 1999 yılında başlayan çalışmaların sayısı zamanla artmış günümüzde en 

yüksek sev�yeye ulaşmıştır. 

 

Nanoteknoloj�, moleküler düzeyde mühend�sl�k ve üret�m �lkeler�n� uygulayan çok d�s�pl�nl� b�r b�l�msel alandır [64]. 

Nanoteknoloj�y� �laca uygulayarak, b�yoloj�k süreçler� takl�t etmek veya değ�şt�rmek �ç�n nanopart�küller kullanılmıştır [65]. 

Nanopart�küller, 10 nm �le 1000 nm arasında değ�şen katı, kollo�dal part�küllerd�r; ancak, nanomed�kal uygulama �ç�n, terc�h 

ed�len boyut 200 nm’den azdır [66]. Nano �laçlar l�pozomlar, dendr�merler, pol�mer�k m�seller, nanopart�küller, pol�mer-

�laç/prote�n-konjügatlar, karbon nanotüpler g�b� farklı �laç taşıyıcı s�stemler� kullanarak, kanser terap�s�nde büyük rol 

oynamaktadırlar (Şek�l 4). 

Nanopart�küller küçük boyutlara sah�p oldukla-

rından damarlardan kolaylıkla geçerek dolaşıma karışa-

b�lmeler�, yüksek yüzey alanları ve yüzeyler�nde bulunan 

farklı gruplara �laç bağlanma özell�kler�n�n olması, pol�-

merlerle yüzeyler�n�n mod�fiye ed�lerek b�yoyararlı hale 

gelmeler�, dolaşımda uzun süre kalab�lme ve tümör 

bölges�ne hedeflend�r�leb�lme özell�kler�nden dolayı �laç 

taşıyıcı s�stemlere avantaj sunmaktadırlar [67-74]. B�r 

nanotaşıyıcı, aynı anda hem etk�n maddey� hem görün-

tüley�c� maddey� bulundurab�l�r. Bu nanomateryallere 

“teranost�kler” den�r. Teranost�kler sayes�nde �lacın 

salımı ve dağılımı tak�p ed�leb�lmekte, böylece tedav�n�n 

etk�nl�ğ� �zleneb�lmekted�r. B�r nanotaşıyıcıya yüksek 

yüzey alanları ve yüzeyler�nde var olan gruplardan dolayı 

b�rden fazla etk�n madde ve hedeflend�r�c� molekül bağlanab�l�r. Hedeflend�rme, etk�n madden�n etk� ya da absorps�yon 

bölges�ne seç�c� olarak yönlend�r�lmes�yle �laç konsantrasyonunun o bölgede d�ğer bölgelere oranla artırılmasıdır. İlaçların 

hedeflend�r�lmes�n�n �k� öneml� neden� vardır. B�r�nc�s� �lacın etk� bölges�nde ve �stenen hızda açığa çıkması sonucu en 

uygun etk�leşmen�n sağlanması �k�nc�s� �se etk�n madden�n dozunun azaltılması ve dağılımının sadece hedef organa 

sınırlandırılmasıdır. Hedeflend�rme özell�ğ� sağlandığı durumda �lacın daha az dozda daha etk�n olması sağlanır ve yan 

etk�ler azaltılmış olur. Hedeflend�rmen�n esası dozun azaltılmasına bağlı olarak yan etk�ler�n de azalması, �lacın vücutta 

�stenen bölgelere yönlend�r�lmes� ve hedef bölgeye etk�n maddeler�n taşınması, reseptöre spes�fik ve dayanıksız 

moleküller�n kanda korunması ve hedef dışı reseptörlerle etk�leşmemes�d�r [68-70]. FDA onaylı �lk nano �laç olan Dox�l® 
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Şek�l 3. 1999 yılından 2019 yılına kadar “nanoteknoloj�” ve “kanser” araştırma alanlarında yapılan çalışmaların sayısı.

Dendr�merler L�pozomlar Pol�mer�k M�seller

Karbon 
Nanotüpler

Nanopart�kül Pol�mer İlaç/
Prote�n Konjügatlar

KANSER TEDAVİSİNDE NANO TAŞIYICILAR

Şek�l 4. Nanoteknoloj�k olarak kullanılab�len taşıyıcılar �ç�n çeş�tl� 
potans�yel yaklaşımların şemat�k göster�m�.

546   •   Neşe Kekl�kc�oğlu Çakmak Her Yönüyle Kanser   •   547



(1995)’ �n kullanımından bugüne kadar �laçların çözünürlüğü, dolaşım zamanı, toks�s�te g�b� fiz�kok�myasal özell�kler� 

artırab�len l�p�d veya pol�mer bazlı nanotaşıyıcıların kullanıldığı yen� ant�kanser �laç formülasyonlarının gel�şt�r�lmes� �ç�n 

öneml� çabalar sarf ed�lm�şt�r. Günümüzde �laç d�renc�n�n ve kemoterapöt�kler�n yan etk�ler�n�n üstes�nden gelmek �ç�n 

nanotaşıyıcı tabanlı �laç çalışmaları b�l�m �nsanlarının çalıştığı en öneml� ve güncel alanlardan b�r�s� hal�ne gelm�şt�r. 

2. Sonuç

B�nlerce b�l�m �nsanı kanserle mücadele �ç�n sayısız çalışmalar yapmaktadır. Kanser tanı ve tedav�s� zor b�r süreç olsa 

da teşh�s, görüntüleme ve tedav�dek� büyük gel�şmeler bu sürec� kolaylaştırmaktadır. Y�rm�nc� yüzyılda gel�şt�r�len 

kemoterap�kler sayes�nde, kanser tedav�s�nde cerrah� ve radyoterap� g�b� lokal müdahaleler�n yanı sıra kemoterap� g�b� 

s�stem�k b�r müdahale olanağı ortaya çıkmıştır. Kemoterapöt�kler, kanser tedav�ler�nde sağ kalım oranını ve süres�n� 

artırab�lmeler�ne karşın, b�rçok kanser türünde tam anlamıyla tedav� sağlayamamışlardır. Araştırmacılar tarafından yapılan 

uzun dönem çalışmaları sonucundan elde ed�len bulgular, yen� nes�l ant�kanser �laç gel�şt�rme stratej�ler� �ç�n bel�rley�c� b�r 

rol oynamaya devam etmekted�r. Kanser hücreler�n� yüksek b�r spes�fikl�k dereces�yle hedefleyeb�len, tümör bölges�nde �laç 

b�r�k�m�n�n artırılmasını sağlayan, tedav�ye bağlı morb�d�tey� ve yan etk�ler� azaltan ve �laç d�renc�n�n üstes�nden geleb�len 

tedav�lere olan �ht�yaca yönel�k çalışmalar kanserde gelecek dönem çalışmaları arasında yer almaktadır. 
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(1995)’ �n kullanımından bugüne kadar �laçların çözünürlüğü, dolaşım zamanı, toks�s�te g�b� fiz�kok�myasal özell�kler� 

artırab�len l�p�d veya pol�mer bazlı nanotaşıyıcıların kullanıldığı yen� ant�kanser �laç formülasyonlarının gel�şt�r�lmes� �ç�n 

öneml� çabalar sarf ed�lm�şt�r. Günümüzde �laç d�renc�n�n ve kemoterapöt�kler�n yan etk�ler�n�n üstes�nden gelmek �ç�n 

nanotaşıyıcı tabanlı �laç çalışmaları b�l�m �nsanlarının çalıştığı en öneml� ve güncel alanlardan b�r�s� hal�ne gelm�şt�r. 

2. Sonuç

B�nlerce b�l�m �nsanı kanserle mücadele �ç�n sayısız çalışmalar yapmaktadır. Kanser tanı ve tedav�s� zor b�r süreç olsa 

da teşh�s, görüntüleme ve tedav�dek� büyük gel�şmeler bu sürec� kolaylaştırmaktadır. Y�rm�nc� yüzyılda gel�şt�r�len 

kemoterap�kler sayes�nde, kanser tedav�s�nde cerrah� ve radyoterap� g�b� lokal müdahaleler�n yanı sıra kemoterap� g�b� 

s�stem�k b�r müdahale olanağı ortaya çıkmıştır. Kemoterapöt�kler, kanser tedav�ler�nde sağ kalım oranını ve süres�n� 

artırab�lmeler�ne karşın, b�rçok kanser türünde tam anlamıyla tedav� sağlayamamışlardır. Araştırmacılar tarafından yapılan 

uzun dönem çalışmaları sonucundan elde ed�len bulgular, yen� nes�l ant�kanser �laç gel�şt�rme stratej�ler� �ç�n bel�rley�c� b�r 

rol oynamaya devam etmekted�r. Kanser hücreler�n� yüksek b�r spes�fikl�k dereces�yle hedefleyeb�len, tümör bölges�nde �laç 

b�r�k�m�n�n artırılmasını sağlayan, tedav�ye bağlı morb�d�tey� ve yan etk�ler� azaltan ve �laç d�renc�n�n üstes�nden geleb�len 

tedav�lere olan �ht�yaca yönel�k çalışmalar kanserde gelecek dönem çalışmaları arasında yer almaktadır. 
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ÖZET

Gen tedav�s�, bas�t �fadeyle b�r hastalığı tedav� etmek amacıyla normal gen� hücre �ç�ne nakletmekt�r. Hedef, taşıyıcı b�r 

vektör aracılığı �le gen� alıcı hücre �ç�nde doğru yere yerleşt�rmekt�r. Bu amaçla sıklıkla Adenov�rüs ve herpesv�rüsler 

kullanılır. İlk kez 1982 yılında kl�n�k denemeler� başlamıştır. Bu tar�hten sonra başta kanser olmak üzere b�rçok hastalığın 

tedav�s�nde yen� b�r dünyanın kapılarını aralamıştır. Gen tedav�s� alanında elde ed�len gel�şmeler yen� �laçların üret�m�n�n de 

önünü açmıştır. Bu bölümde, gen tedav�s�n�n ana hatlarıyla, güncel kl�n�k uygulamaları ve son l�teratür b�lg�ler� eşl�ğ�nde 

aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kel�meler: Cr�spr, gen tedav�s�, kanser.

ABSTRACT

Gene therapy �s s�mply transplant�ng the normal gene �nto the cell to treat a d�sease. The goal �s to place the gene �n 

the correct place �n the rec�p�ent cell through a carr�er vector. For th�s purpose, Adenov�rus and herpesv�ruses are often 

used. Cl�n�cal tr�als started for the first t�me �n 1982. After th�s date, �t opened the doors of a new world �n the treatment of 

many d�seases, espec�ally cancer. Developments �n gene therapy have paved the way for the product�on of new drugs. In 

th�s sect�on, �t �s a�med to transfer the gene therapy w�th the ma�n cl�n�cal �nformat�on and recent l�terature �nformat�on.

Keywords: Cr�spr Gene therapy, cancer

1. G�r�ş

Kanser patofizyoloj�s�, nükleot�dler düzey�nde genet�k bozukluklara dayanan b�r hastalık grubunu �fade eder. 

Hücren�n bölünmes�n�n� kontrol eden genlerde oluşan mutasyonlar kanser �le Sonuçlanır. Kanserde gen tedav�s� çok uzun 

zamandır uzmanların �lg�s�n� çekm�ş ve konuya �l�ş�k�n b�rçok çalışma yapılmıştır. İlk çalışma Cl�ne tarafından 1970 yılında 

b�ld�r�lm�şt�r. Cl�ne; v�rüsler�n bell� gen bölgeler�n� alıcı hücrelere aktardığını, dolayısıyla bu özell�ğ�nden faydalanarak 

hücrelere gen transfer� �ç�n kullanılab�lecekler�n� bel�rtm�şt�r [1]. Bu b�lg�ler ışığında �nsanda �lk başarılı gen tedav�s� 1982 

yılında b�r talasem� hastasında yapılmıştır [2]. 90’lı yılların başında çalışmalar hız kazanmış ve art arda başarılı Sonuçlar 

b�ld�r�lm�şt�r [3].

Onkogenler ve tümör baskılayıcı genler kanser patogenez�nden sorumlu �k� gen grubudur. Onkogenler, fizyoloj�k 

olarak hücre çoğalmasını denetleyen genler olan protoonkogenler�n mutasyona uğramasıyla oluşur. Tümör baskılayıcı 

genler, kontrolsüz hücre çoğalmasının önüne geçer. Kanser, onkogenler�n akt�v�tes�n�n artması karşısında tümör baskılayıcı 

genler�n görev yapamaması sonucu meydana gel�r. Gen tedav�s�nde, eks�k veya hatalı prote�n üreten yan� kanserleşm�ş 

genler�n çıkarılması ve sağlıklı genler�n eklenmes�yle kanserl� hücren�n ortadan yok ed�lmes� amaçlanır. 

2. Gen Tedav�s�

Gen tedav�s�, kromozomdak� mutasyona uğramış gen�n b�r vektör (v�rüs) veya manyet�k nanopart�küller aracılığıyla 

fonks�yon gören yan� sağlıklı DNA parçaları �le değ�şt�r�lmes� şekl�nde yapılır. Gen tedav�s� önces�nde hastalığın 

patofizyoloj�s� ve genet�k özell�kler�n�n �y� bel�rlenm�ş olması gerekmekted�r. DNA tam�r� �ç�n bell� başlı yöntemler 
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ÖZET

Gen tedav�s�, bas�t �fadeyle b�r hastalığı tedav� etmek amacıyla normal gen� hücre �ç�ne nakletmekt�r. Hedef, taşıyıcı b�r 

vektör aracılığı �le gen� alıcı hücre �ç�nde doğru yere yerleşt�rmekt�r. Bu amaçla sıklıkla Adenov�rüs ve herpesv�rüsler 

kullanılır. İlk kez 1982 yılında kl�n�k denemeler� başlamıştır. Bu tar�hten sonra başta kanser olmak üzere b�rçok hastalığın 

tedav�s�nde yen� b�r dünyanın kapılarını aralamıştır. Gen tedav�s� alanında elde ed�len gel�şmeler yen� �laçların üret�m�n�n de 

önünü açmıştır. Bu bölümde, gen tedav�s�n�n ana hatlarıyla, güncel kl�n�k uygulamaları ve son l�teratür b�lg�ler� eşl�ğ�nde 

aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kel�meler: Cr�spr, gen tedav�s�, kanser.

ABSTRACT

Gene therapy �s s�mply transplant�ng the normal gene �nto the cell to treat a d�sease. The goal �s to place the gene �n 

the correct place �n the rec�p�ent cell through a carr�er vector. For th�s purpose, Adenov�rus and herpesv�ruses are often 

used. Cl�n�cal tr�als started for the first t�me �n 1982. After th�s date, �t opened the doors of a new world �n the treatment of 

many d�seases, espec�ally cancer. Developments �n gene therapy have paved the way for the product�on of new drugs. In 

th�s sect�on, �t �s a�med to transfer the gene therapy w�th the ma�n cl�n�cal �nformat�on and recent l�terature �nformat�on.

Keywords: Cr�spr Gene therapy, cancer

1. G�r�ş

Kanser patofizyoloj�s�, nükleot�dler düzey�nde genet�k bozukluklara dayanan b�r hastalık grubunu �fade eder. 

Hücren�n bölünmes�n�n� kontrol eden genlerde oluşan mutasyonlar kanser �le Sonuçlanır. Kanserde gen tedav�s� çok uzun 

zamandır uzmanların �lg�s�n� çekm�ş ve konuya �l�ş�k�n b�rçok çalışma yapılmıştır. İlk çalışma Cl�ne tarafından 1970 yılında 

b�ld�r�lm�şt�r. Cl�ne; v�rüsler�n bell� gen bölgeler�n� alıcı hücrelere aktardığını, dolayısıyla bu özell�ğ�nden faydalanarak 

hücrelere gen transfer� �ç�n kullanılab�lecekler�n� bel�rtm�şt�r [1]. Bu b�lg�ler ışığında �nsanda �lk başarılı gen tedav�s� 1982 

yılında b�r talasem� hastasında yapılmıştır [2]. 90’lı yılların başında çalışmalar hız kazanmış ve art arda başarılı Sonuçlar 

b�ld�r�lm�şt�r [3].

Onkogenler ve tümör baskılayıcı genler kanser patogenez�nden sorumlu �k� gen grubudur. Onkogenler, fizyoloj�k 

olarak hücre çoğalmasını denetleyen genler olan protoonkogenler�n mutasyona uğramasıyla oluşur. Tümör baskılayıcı 

genler, kontrolsüz hücre çoğalmasının önüne geçer. Kanser, onkogenler�n akt�v�tes�n�n artması karşısında tümör baskılayıcı 

genler�n görev yapamaması sonucu meydana gel�r. Gen tedav�s�nde, eks�k veya hatalı prote�n üreten yan� kanserleşm�ş 

genler�n çıkarılması ve sağlıklı genler�n eklenmes�yle kanserl� hücren�n ortadan yok ed�lmes� amaçlanır. 

2. Gen Tedav�s�

Gen tedav�s�, kromozomdak� mutasyona uğramış gen�n b�r vektör (v�rüs) veya manyet�k nanopart�küller aracılığıyla 

fonks�yon gören yan� sağlıklı DNA parçaları �le değ�şt�r�lmes� şekl�nde yapılır. Gen tedav�s� önces�nde hastalığın 

patofizyoloj�s� ve genet�k özell�kler�n�n �y� bel�rlenm�ş olması gerekmekted�r. DNA tam�r� �ç�n bell� başlı yöntemler 
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gel�şt�r�lm�şt�r [4]. İnsers�yon, tedav� ed�c� gen�n v�ral vektörler aracılığıyla alıcı hücreye yerleşt�r�lmes�d�r. Yer değ�ş�m�nde 

(gen cerrah�s�) �se amaçlanan normal gen�n homolog rekomb�nasyon �le alıcı hücrede �stenen gen bölges�ne yerleşmes�d�r. 

Tam�r, genell�kle nokta mutasyonların hasarı �le oluşan hastalıkların tedav�s�nde kullanılan, anormal gen�n ters mutasyonla 

tedav�s�d�r (ç�nko parmak, CRISPR/Cas yöntemler�nde olduğu g�b�). Gen eklemes� �se fizyoloj�k olarak hücrede bulunmayan 

gen�n �sten�len zamanda ve �sten�len hücrede çalışmasının sağlanmasıdır. 

Hedef hücreye �sten�len gen vektörler aracılığı �le sokulur. Seç�len vektör genell�kle b�r v�rüstür. V�rüsler �le �sten�len 

gen hedef hücreye efekt�f olarak sokulab�l�r. Ancak v�ral hastalık oluşturarak toks�k etk� yaratab�lmeler� b�r hand�kaptır. Bu 

nedenle son dönemde saf DNA kullanılarak gen tedav�s� çalışmaları yapılmaktadır [5].

3. Kanserde Gen Tedav�s�

Kanser tedav�s�nde cerrah�, radyoterap�, kemoterap� yıllardır geleneksel tedav� yöntem� olmuştur. Bununla b�rl�kte 

hematopoet�k kök hücre nakl� end�kasyonu dah�l�nde uygulanmaktadır. Kanserde kemoterap�n�n başta özell�kle bölünme 

hızı yüksek olan hücreler olmak üzere seç�c� olmayan toks�k etk�s�nden kurtulmak �ç�n hedefe yönel�k tedav�ler 

gel�şt�r�lm�şt�r. Klofarab�n g�b� nükleoz�t analogları, lesaturt�n�b g�b� FLT3 �nh�b�törler� ve brent�ksümab vedot�n g�b� 

monoklonal ant�korlar hedef hücreye etk�l� olan akıllı kemoterap� ajanlarından bazılarıdır. Bu gel�şmeler özell�kle akut 

lösem�ler başta olmak üzere mortal�te ve morb�d�teye olumlu etk� yapmasına rağmen [6] henüz b�rçok kanser türünde 

�stenen tedav� başarısına ulaşılamamıştır. Bu durum b�l�m �nsanlarının gen tedav�s� g�b� daha spes�fik ve kürat�f olab�lecek 

tedav� yöntemler� üzer�nde çalışmasına yol açmıştır (Tablo 1).

Kanser�n genet�k özell�kler�n�n karmaşık olması ve günümüzde hala b�rçok kanser t�p�nde genet�k patoloj�n�n 

açıklanamamış olması bu hastalık grubunda gen tedav�s�nde en büyük engel� oluşturmaktadır.

Akc�ğer kanser�

Hematoloj�k: Lösem�, lenfoma, mult�pl myelom, sarkom, germ hücre tümörler�

a-Kanser oluşturan genler�n tedav�s� 

Normal hücrelerde DNA’da mutasyon oluştuğu takd�rde p53 tümör baskılayıcı gen� devreye g�rerek hücren�n 

kontrolsüz çoğalmasını engeller ve mutasyon olan gen bölges�n� onarmaya başlar [7]. Bcl-2 ant�-apoptot�k b�r prote�nd�r. 

p53 �le zıt çalışırlar. p53 kontrollü olarak apoptozu �ndüklerken bcl-2 hücre ölümünü �nh�be ed�c� etk� göster�r [8]. p53 

dışında b�rçok tümor apoptoz gen� vardır (Tablo 2). Eğer hasar tam�r ed�lemez �se apoptoz ded�ğ�m�z programlanmış hücre 

ölümüyle hücre kontrollü b�ç�mde yok ed�l�r. İnsanda meydana gelen kanserler�n yarısından fazlasında p53 tümör apoptoz 

gen hasarı mevcuttur. Yan� mutasyona geç�rm�ş p53 gen� programlı hücre ölümüne başlatamaz. Amaç kanser hücreler�ndek� 

mutasyona uğramış p53 gen�n� sağlıklı p53 gen�yle değ�şt�rmek ve bu suretle kanser hücres�n�n apoptoza sokarak yok 

olmasını sağlamaktır. V�rüsler�n taşıyıcı olarak kullanıldığı �lk �laç Ç�n’de üret�len Gend�c�ne (Recomb�nant Human p53 

Adenov�rus, AdRSV-p53) ve Advex�n adlı �laçlardır [9].

b-Genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş T hücre �le bağışık kanser tedav�s� (CAR T-cell). 

T lenfos�tler� hastadan alınarak laboratuvar ortamında k�mer�k ant�jen reseptörler�yle genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş T 

lenfos�tler�n kanserl� hücreye atak yapması sağlanır. Gen aktarımıyla güçlend�r�len T hücreler� kemoterap� �laçlarıyla b�rl�kte 

ver�lerek kanserl� hücren�n yok ed�lmes� amaçlanmıştır.

c-Gen düzenleme tedav�ler� (Cr�spr/cas9)

V�rüs saldırısına uğrayan bakter�ler cas9 enz�m� yardımı �le v�rus DNA’sından tanıtıcı b�r parça keserler. Bu DNA 

parçasını kend� DNA’sına aktararak, bunu yen� b�r saldırıda v�rüsü b�r nev� hafızada tutmak ve hızlı reaks�yon vermek �ç�n 

kullanır. Aynı mekan�zma �le cas9 enz�m� kullanılarak b�r rehber RNA parçası yardımıyla hasarlı gen bölges�n� keser. Kes�len 

bölge cr�spr adını alır. Bu durumda uyarılan hücre o bölgey� tam�r ederek hasarlı yan� kanserl� bölgeden kurtulur. 2013 

yılında dünyaya tanıtılan cr�spr/cas9 gen düzenleme teknoloj�s� �le üret�len Tal�mogene laherparepvec, Amer�kan Gıda ve 

İlaç Da�res� (U.S.FDA) ve Avrupa Kom�syonu (E.C.) tarafından kanser tedav�s�nde onaylanan �lk v�ral terap� ajanı olmuştur [10].

d-Genet�k değ�ş�mler� hedef alan akıllı �laçlar

HER2, b�r tür �nsan ep�dermal büyüme faktörü reseptörüdür. T�roz�n k�naz akt�v�tes�ne sah�p olup transmembran 

özell�kted�r. Normalde hücre gel�şmes�nde ve çoğalmasında görev alır. HER2 gen ampl�fikasyonuna olduğunda HER2 aşırı 

eksprese ed�l�r. Bunun sonucunda hücrelerde mal�gn dönüşüm sürec� başlayarak kanser meydana geleb�l�r. Trastuzumab 

HER2 reseptörünün hücre yüzey�ndek� ep�topuna karşı gel�şt�r�lm�ş monoklonal ant�kordur [11]. Bu grupta d�ğer b�r �laç 

nörotrofik reseptör t�roz�n k�naz (NTRK) füzyonu olan sol�d tümörü olan hastalarda kullanılan Larotrect�n�b't�r (NTRK 

�nh�b�törü) [12].

e- Ön �laç ve Gen Tedav�s� 

Öncel�kle kanser hücreler�ne bell� genler�n aktarımı yapılarak normalde metabol�ze edemed�ğ� b�r �lacı farklı b�r 

moleküle dönüştürme yeteneğ� kazandırılır. Sonrasında ön �laç ver�l�r ve kanser hücres� bu �lacı metabol�ze eder. Sonuçta 

ortaya çıkan ürün kanser hücres�n� apoptoza sokar ve kanser hücres� ölür. Gans�klov�r �le muamele ed�len kanser 

hücreler�n�n gans�klov�r�, gans�klov�r tr�fosfata çev�rerek apoptoza g�tmes� bu tedav� yöntem�ne örnek ver�leb�l�r. 

4. Sonuç

Şüphes�z gen tedav�ler� gelecek �ç�n umut vaat etmekted�r. B�rçok kanser türünün tedav�s�nde yen� b�r kapı aralayan 

gen tedav�ler� �ç�n kl�n�k çalışmaları sürmekted�r. Seç�c� kanser hücres� ölümüne neden olması, normal hücreler� 

etk�lememes� ve kürat�f tedav� şansı sunması geleneksel yöntemlere göre büyük avantaj sağlamaktadır. Daha uygun 

vektörler bulunması ve daha çok yan etk� anal�z� yapılması �le tedav� yelpazes� daha çok gen�şleyecekt�r.

Tablo 1. Gen tedav�s� kl�n�k araştırması devam eden kanser türler�. 

J�nekoloj�k: Meme, uterus, serv�ks

S�n�r s�stem�: Gl�oblastoma, leptomen�ngeal kars�nomatoz�s, gl�oma, astros�toma, nöroblastoma

Gastro�ntest�nal: Kolon, kolorektal, karac�ğer metastazları

Gen�toür�ner: Prostat, böbrek, mesane

C�lt: Mal�gn Melanom

Baş ve boyun: Nazofarenks kars�nomu, skuamöz kars�nom, özofageal kanser Tablo 2. Kanserde gen tedav�s�nde hedef genler.

Tümör süpresör genler (p53, RB, APC, BRCA1)

Onkogenler (RAS, BCL-2, MYC)

İlaç metabol�ze ed�c� ez�mler (cytochrom p450 vb.)

D�rekt öldürücü etk� (onkol�t�k vektörler)

Anj�ogenez (endostat�n, ang�ostat�n, VEGF)

S�tok�nler 

İmmün s�stem (T-cell reseptör)/kanser aşıları
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gel�şt�r�lm�şt�r [4]. İnsers�yon, tedav� ed�c� gen�n v�ral vektörler aracılığıyla alıcı hücreye yerleşt�r�lmes�d�r. Yer değ�ş�m�nde 

(gen cerrah�s�) �se amaçlanan normal gen�n homolog rekomb�nasyon �le alıcı hücrede �stenen gen bölges�ne yerleşmes�d�r. 

Tam�r, genell�kle nokta mutasyonların hasarı �le oluşan hastalıkların tedav�s�nde kullanılan, anormal gen�n ters mutasyonla 

tedav�s�d�r (ç�nko parmak, CRISPR/Cas yöntemler�nde olduğu g�b�). Gen eklemes� �se fizyoloj�k olarak hücrede bulunmayan 

gen�n �sten�len zamanda ve �sten�len hücrede çalışmasının sağlanmasıdır. 

Hedef hücreye �sten�len gen vektörler aracılığı �le sokulur. Seç�len vektör genell�kle b�r v�rüstür. V�rüsler �le �sten�len 

gen hedef hücreye efekt�f olarak sokulab�l�r. Ancak v�ral hastalık oluşturarak toks�k etk� yaratab�lmeler� b�r hand�kaptır. Bu 

nedenle son dönemde saf DNA kullanılarak gen tedav�s� çalışmaları yapılmaktadır [5].

3. Kanserde Gen Tedav�s�

Kanser tedav�s�nde cerrah�, radyoterap�, kemoterap� yıllardır geleneksel tedav� yöntem� olmuştur. Bununla b�rl�kte 

hematopoet�k kök hücre nakl� end�kasyonu dah�l�nde uygulanmaktadır. Kanserde kemoterap�n�n başta özell�kle bölünme 

hızı yüksek olan hücreler olmak üzere seç�c� olmayan toks�k etk�s�nden kurtulmak �ç�n hedefe yönel�k tedav�ler 

gel�şt�r�lm�şt�r. Klofarab�n g�b� nükleoz�t analogları, lesaturt�n�b g�b� FLT3 �nh�b�törler� ve brent�ksümab vedot�n g�b� 

monoklonal ant�korlar hedef hücreye etk�l� olan akıllı kemoterap� ajanlarından bazılarıdır. Bu gel�şmeler özell�kle akut 

lösem�ler başta olmak üzere mortal�te ve morb�d�teye olumlu etk� yapmasına rağmen [6] henüz b�rçok kanser türünde 

�stenen tedav� başarısına ulaşılamamıştır. Bu durum b�l�m �nsanlarının gen tedav�s� g�b� daha spes�fik ve kürat�f olab�lecek 

tedav� yöntemler� üzer�nde çalışmasına yol açmıştır (Tablo 1).

Kanser�n genet�k özell�kler�n�n karmaşık olması ve günümüzde hala b�rçok kanser t�p�nde genet�k patoloj�n�n 

açıklanamamış olması bu hastalık grubunda gen tedav�s�nde en büyük engel� oluşturmaktadır.

Akc�ğer kanser�

Hematoloj�k: Lösem�, lenfoma, mult�pl myelom, sarkom, germ hücre tümörler�

a-Kanser oluşturan genler�n tedav�s� 

Normal hücrelerde DNA’da mutasyon oluştuğu takd�rde p53 tümör baskılayıcı gen� devreye g�rerek hücren�n 

kontrolsüz çoğalmasını engeller ve mutasyon olan gen bölges�n� onarmaya başlar [7]. Bcl-2 ant�-apoptot�k b�r prote�nd�r. 

p53 �le zıt çalışırlar. p53 kontrollü olarak apoptozu �ndüklerken bcl-2 hücre ölümünü �nh�be ed�c� etk� göster�r [8]. p53 

dışında b�rçok tümor apoptoz gen� vardır (Tablo 2). Eğer hasar tam�r ed�lemez �se apoptoz ded�ğ�m�z programlanmış hücre 

ölümüyle hücre kontrollü b�ç�mde yok ed�l�r. İnsanda meydana gelen kanserler�n yarısından fazlasında p53 tümör apoptoz 
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b-Genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş T hücre �le bağışık kanser tedav�s� (CAR T-cell). 

T lenfos�tler� hastadan alınarak laboratuvar ortamında k�mer�k ant�jen reseptörler�yle genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş T 
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Tablo 1. Gen tedav�s� kl�n�k araştırması devam eden kanser türler�. 

J�nekoloj�k: Meme, uterus, serv�ks

S�n�r s�stem�: Gl�oblastoma, leptomen�ngeal kars�nomatoz�s, gl�oma, astros�toma, nöroblastoma

Gastro�ntest�nal: Kolon, kolorektal, karac�ğer metastazları

Gen�toür�ner: Prostat, böbrek, mesane

C�lt: Mal�gn Melanom

Baş ve boyun: Nazofarenks kars�nomu, skuamöz kars�nom, özofageal kanser Tablo 2. Kanserde gen tedav�s�nde hedef genler.

Tümör süpresör genler (p53, RB, APC, BRCA1)

Onkogenler (RAS, BCL-2, MYC)

İlaç metabol�ze ed�c� ez�mler (cytochrom p450 vb.)

D�rekt öldürücü etk� (onkol�t�k vektörler)

Anj�ogenez (endostat�n, ang�ostat�n, VEGF)

S�tok�nler 

İmmün s�stem (T-cell reseptör)/kanser aşıları
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ÖZET

Kanser, günümüzde yaygın görülen hastalıklardandır ve tedav�s� oldukça zordur. Kanser tedav�s�nde çeş�tl� �laçlar ve 

yöntemler kullanılmaktadır. Fakat bu �laçlar beraber�nde yan etk�ler oluşturmaktadır. Bu durum kanser tedav�s� �ç�n yen� 

yöntemler�n keşfed�lmes�n� gerekt�rmekted�r. Bu sebeple 90’lı yılların başında v�ral vektörler�n kanser tedav�s�nde hedefe 

yönel�k tedav�s� �ç�n çalışmalar başlatılmıştır. V�ral vektörler�n transfeks�yon ver�m�n�n ve gen taşıma kapas�tes�n�n yüksek 

olması, kanser hücreler�nde bulunan bel�rl� reseptörlere bağlanarak hedefe yönel�k etk�l� b�r tedav� oluşturması ve düşük 

yan etk�s�n�n bulunması modern tıpta yer ed�nmes�n� sağlamıştır. Günümüzde kanser ve b�rçok hastalığın tedav�s�ne yönel�k 

v�ral vektörler tasarlanmaktadır.

Anahtar Kel�meler: V�ral vektörler, kanser, v�ral vektör hedeflend�rme, onkol�t�k v�rüsler.

ABSTRACT

Nowadays, cancer �s one of the most common d�seases and �t �s d���cult to treat. Var�ous drugs and methods are used 

for the cancer treatment. However, these drugs come w�th s�de e�ects. Th�s s�tuat�on requ�res the d�scovery of new methods 

for cancer treatment. For th�s reason, stud�es have been �n�t�ated �n the early 90’s for targeted treatment of v�ral vectors �n 

cancer treatment. The h�gh transfect�on e��c�ency and gene transfer capac�ty of v�ral vectors, b�nd�ng to spes�fic receptors 

�n cancer cells, creat�ng an e�ect�ve targeted treatment and low s�de e�ects have enabled �t to ga�n �mportant place �n 

modern med�c�ne. Currently, v�ral vectors are des�gned for the treatment of cancer and many d�seases.

Keywords: V�ral vectors, cancer, target�ng of v�ral vector, oncolyt�c v�ruses.

1. G�r�ş

Kanser dünya genel�nde kard�yovasküler hastalıklardan sonra �k�nc� ölüm neden�d�r. İstat�st�ksel ver�lere göre, mevcut 

tedav�lerdek� öneml� �y�leşmelere ve yen�l�kç� terapöt�k yaklaşımlara rağmen, yen� vaka sayısı her yıl artmaktadır [1]. Cerrah�, 

kemoterap� ve radyoterap�, kanser tedav�s�nde kullanılan temel terapöt�k yaklaşımlar olmakla b�rl�kte hormon ve 

monoklonal ant�kor tedav�s� de akt�f olarak kullanılmaktadır [2]. Rekomb�nant v�ral vektörler, tümöre özgü ant�jenler�n 

ekspresyonunu tet�kleyerek hücreler� genet�k olarak mod�fiye etmek �ç�n kullanılab�lmekted�r. Bu v�ral vektörler, ant�-

kanser �mmün yanıtını arttırmak �ç�n ant�jen sunan hücreler� doğrudan enfekte etmek �ç�n de kullanılab�lmekted�r. Tümör 

ant�jenler�n�n �mmün s�stem hücreler�ne daha fazla sunulması s�totoks�k T hücreler�n�n sıklığının ve �steğ�n�n artmasına 

neden olmaktadır [3]. Ayrıca, v�ral vektörler tarafından eksprese ed�len transgenler, adjuvanlarla uygulanan ant�jenlerden 

daha fazla �mmünojen�k özell�k göstermekted�r [4]. Bu nedenle, rekomb�nant v�ral vektörler ant�tümör terapöt�k aşılarının 

gel�şt�r�lmes� �ç�n öneml� özell�klere sah�pt�r. Çeş�tl� kanser vakalarında opt�mal stratej�ler�n gel�şt�r�lmes� amacıyla transgen 

uygulaması �ç�n farklı v�rüsler kullanılmaktadır. Bunlar arasında adenov�rüsler, adeno �l�şk�l� v�rüsler (AAV), retrov�rüsler, 

lent�v�rüsler ve herpes v�rüsler bulunmaktadır [5]. Spes�fik b�r kanser tedav�s� �ç�n v�rüs seç�m�nde, v�rüsün kanserl� hücreye 

hedeflenerek yönel�m�, paketlenme �ç�n gerekl� transgen�n büyüklüğü, transgen ekspresyonunun �stenen sürede olması ve 

güvenl�k açısından uygun olması göz önünde bulundurularak bel�rlenmekted�r [6].
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2. Kanser Gen Terap�s�nde RNA V�rüsler�n�n Önem�

V�ral vektörler�n gen terap�s� ve aşı gel�ş�m�ne yönel�k uygulamaları 1990'lı yıllara dayanmaktadır. Kanser ve gen 

tedav�s�nde kullanılan v�ral vektörler Tablo 1’ de ver�lm�şt�r [7]. V�ral vektörler�n �lk kullanıldığı zamanlarda çeş�tl� �stenmeyen 

etk�ler� ortaya çıkmıştır. V�ral vektörler�n gen tedav�s�ndek� �lk kullanıldığı zamanlarda b�r yaşam tehd�d� bulunmayan b�r 

hastalıkta adenov�ral vektörler �le tedav� ed�len genç b�r hastanın ölümü ve ş�ddetl� �mmün yetmezl�kl�ğ� (SCID) olan çocuk 

hastalarda retrov�rüs temell� tedav�s�nde lösem�n�n beklenmed�k gel�ş�m� gözlenm�şt�r [8]. V�ral vektörler�n �lk 

dönemler�nde kullanımından kaynaklanan bu olumsuzluklara rağmen güncel gel�şmeler cesaret vermekted�r. Ayrıca, aşı 

gel�şt�r�lmes�ne yönel�k, özell�kle �mmün yanıtın uyarılmasını sağlayan ant�jen sunan hücreler olan dendr�t�k hücreler� (DC) 

hedefleyen yen� tasarlanmış v�ral vektörlerde de öneml� �lerlemeler kayded�lmekted�r [9]. Kend� kend�n� kopyalama 

yeteneğ�ne sah�p RNA v�rüsler� temell� vektörler, kanser ve bulaşıcı hastalıkları hedeflemek amacıyla RNA aracılığıyla �mmün 

s�stem� uyarma yeteneğ�ne sah�pt�r [10].

3. Kanser Tedav�s�nde Rekomb�nant Onkol�t�k V�rüsler 

V�ral aşıların gel�şt�r�lmes�n�n temel�n� oluşturan gen d�z�ler�n�n genet�k mod�fikasyonu ve kanser tedav�s�nde onkol�t�k 

v�rüsler�n kullanılması öneml� b�r çalışma alanıdır. Onkol�t�k v�rüsler, tümör hücreler�n�n enfekte ed�lmes�nde kullanılırken, 

v�ral aşılar genell�kle �mmün hücreler�n mod�fikasyonunda kullanılmaktadır [11]. Kanser hücreler�n�n �nterferon üret�m� ve 

apoptoz g�b� ant�-v�ral �mmun yanıtları hasarlı olduğu �ç�n v�rüsler�n çoğu kanser hücreler�nde daha akt�f olarak 

çoğalab�lmekted�r. V�ral onko-l�z�z�n özgüllüğünü arttırmak �ç�n, �nsanlarda v�rülans özell�ğ� olmayan ya da genet�ğ� 

değ�şt�r�lm�ş v�rüsler kullanılmaktadır [12]. Böylece v�ral genomun genet�k mod�fikasyonuyla tümör hücreler�ne karşı �mmun 

yanıtın artırılması hedeflenmekted�r [13]. Onkol�t�k v�rüsler hedef hücredek� bel�rl� hücre yüzey reseptörler�ne bağlandıktan 

sonra hedef hücreye g�rmekted�r. Örneğ�n adenov�rüsler tümör hücres�n�n yüzey�nde eksprese ed�len coxsack�e ve 

adenov�rüs reseptörüne bağlanmaktadır [14]. Herpes s�mpleks t�p 1 (HSV-1) temell� onkol�t�k v�rüsler, herpes s�mpleks 

v�rüsün hücreye g�r�ş�n� sağlayan molekül (HVEM), nekt�n-1 ve sülfat �le mod�fiye ed�lm�ş heparan sülfat reseptörler� 

sayes�nde, HSV-2 temell� onkol�t�k v�rüsler �se HVEM, nekt�n-1 ve nekt�n-2 reseptörler�ne bağlanarak hücreye enfekte 

olarak g�rmekted�r [15].

4. Kanser Tedav�s�nde V�ral Vektörler

Kanser gen tedav�ler�n�n daha başarılı olması �ç�n genet�k materyal�n güvenl�, etk�l� b�r şek�lde �stenen hedef hücrelere 

�let�lmes�n� sağlayacak gen transfer vektörler�n�n gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r. V�ral olmayan vektörler büyük hac�mlerde 

üret�m�n�n kolay olması ve k�myasal mod�fikasyonlar yoluyla fonks�yonel özell�kler�n�n gel�şt�r�lerek uygulanab�lmes� 

kullanımı açısından avantajlarını oluşturmaktadır. Fakat, v�ral olmayan vektörler�n düşük gen transfer ver�ml�l�ğ� ve bazı 

durumlarda hücrelerde toks�s�teye neden olması kullanımını kısıtlanmaktadır [16]. V�ral vektörlerde �se, v�rüsler�n�n 

hücreler� etk�n tanıma kab�l�yet�, hücreye kolay enfekte olması ve g�rmes� g�b� son derece gel�şm�ş mekan�zmalara sah�pt�r. 

Bu özell�kler� sayes�nde hem terapöt�k uygulamalar hem de b�yoloj�k çalışmalar �ç�n uygun b�r taşıyıcı özell�ğ� kazanmış 

olmaktadırlar. Ayrıca, v�ral vektörler gen terap�s� alanındak� kl�n�k çalışmalarının çoğunda (% 68 c�varında) kullanılmıştır ve 

en sık kullanılan v�ral vektörler adenov�ral vektörler, adeno �l�şk�l� v�rüs (AAV) kaynaklı vektörler, retrov�ral vektörler, lent�v�ral 

vektörlerd�r [17, 18]. 

a. Adenov�ral Vektörler

Adenov�rüs a�les�, 30-38 kb’lık doğrusal genom �çeren zarfsız DNA v�rüsler�nden oluşmaktadır [19]. Eklenme 

özell�kler�ne göre A – G kategor�ler�nde sınıflandırılan adenov�ral vektörler�n 57 çeş�t alt t�p� bulunmaktadır. C t�p� 

adenov�rüsün �nsan serot�p� 5 temell� adenov�ral vektörler�n�n üret�m ver�ml�l�ğ�, bölünen ya da bölünmeyen pek çok 

hücrede yapılan �n v�tro ve �n v�vo çalışmalarda etk�n gen transfer yeteneğ� g�b� avantajları bulunmaktadır. Bu vektörler, gen 

terap�s� ve onkol�t�k v�roterap� alanlarındak� kl�n�k çalışmalarda kullanılmıştır [20, 21]. Adenov�ral vektörler�n�n yaygın olarak 

kl�n�ktek� kullanımını ele almadan önce vektörün bazı end�şeler�n gözden geç�r�lmes� gerekmekted�r. İlk olarak, terapöt�k b�r 

gen�n adenov�ral vektör �le hedef kanser hücres�ne seç�c� olarak ver�lmes�, pr�mer hücresel reseptörler�n yaygın dağılımı �le 

engellenmekted�r [22]. İk�nc�s�, adenov�ral vektörler�n�n �.v. enjeks�yonu hepat�k trop�zma �le Sonuçlanır ve bu durum 

adenov�ral vektörler�n�n metastaz tedav�s�nde s�stemat�k olarak ver�lmes�n� zorlaştırmaktadır [23, 24]. Üçüncüsü, 

adenov�rüsler�n güçlü �mmünojen�k doğası, �n v�vo etk�nl�kler�n� ve güven�l�rl�ğ�n� c�dd� şek�lde engellemekted�r [23, 26]. 

Dördüncüsü, onkol�t�k adenov�rüsler üzer�ne yapılan kl�n�k çalışmalarda, onkol�t�k akt�v�tey� ve kl�n�k ortamda güven�l�rl�ğ� 

arttırmak �ç�n çeş�tl� değ�ş�kl�kler�n yapılması gerekt�ğ� gözlenm�şt�r [20, 23]. Adenov�ral vektör genomu bu problemler� 

üstes�nden gelmek �ç�n tasarlanmış ve bu amaçla, kansere spes�fik taşınma, güçlü karac�ğer sekestrasyonu, adenov�rüs �le 

enfekte olmuş dokulara karşı �mmun reaks�yon ve onkol�t�k v�rüs potans�yel�n� ele almak �ç�n gerekl� çalışmalar 

yapılmaktadır. Serot�p 5 adenov�rüsün hücrelere g�r�ş� sıralı olarak �k� farklı adımla gerçekleşmekted�r. İlk adım, fiber 

prote�n�n�n hücresel reseptörünün, coxsack�ev�rus ve adenov�rüs reseptörü (CAR) �le etk�leşmes�d�r. B�r sonrak� adım �se 

v�rüsün hücreye g�r�ş�, penton bazının arg�n�n-gl�s�n-aspart�k as�t (RGD) d�z�s� �le hücre yüzey�ndek� av �ntegr�nler� 

arasındak� b�r etk�leş�m �le gerçekleşmekted�r [22, 23]. Transdüks�yonel hedefleme de, vektörler�n hücrelere g�r�ş�n� 

artırmayı amaçlamaktadır. Bu t�p hedefleme, reseptörlere yen� l�gand aracılı bağlanma özell�kler� kazandırarak ve aynı 

zamanda doğal reseptörlere bağlanmayı engelleyerek (hedefs�zleşt�rme) yen� hücresel hedeflere doku trop�zmasını 

oluşturab�lmekted�r. B�r adenov�rüs vektörünü hedefs�zleşt�rmek amacıyla CAR �ç�n bağlanma yer� olan fiber bölgen�n AB-

döngüsü genell�kle mod�fiye ed�lmekted�r. Adenov�ral kaps�ddek� bağlanma yerler�n�n �ntegr�n ve heparan sülfat 

proteogl�kanlar (HSPG) �le mod�fikasyonu, doğal yönel�m� daha fazla azaltmak �ç�n yararlı olab�l�r. Bugüne kadar, hedefe 

özgü gen �let�m�nde bazı umut ver�c� yaklaşımlar kullanılmıştır. Örneğ�n, tümör �lerlemes� �le CAR ekspresyonu azaltılab�l�r. 

Serot�p 5 adenov�rüs kaps�d�n�n bel�rl� b�r kısmının serot�p 5 olmayan adenov�rüs kaps�d �le değ�şt�r�lmes�, CAR eks�kl�ğ�n� 

tedar�k etmek �ç�n kullanılab�l�r. B�rçok kanser t�p�nde yüksek sev�yelerde CD46 eksprese ed�ld�ğ� �ç�n serot�p 35 kodlu fiber� 

�çeren k�mer�k özell�ktek� vektörler hücreye enfekte olmak �ç�n CD46 reseptörünü kullanır. Ayrıca, k�mer�k b�r v�rüs olan 

serot�p 3 / serot�p 11p v�rüsünün kolon kanser� hücreler� �ç�n artan seç�c�l�ğe sah�p olduğu bulunmuştur [23]. Şek�l 1’ de 

rekomb�nant adenov�ral vektörün kanser tedav�s�nde amacıyla gerçekleşt�rd�ğ� genet�k mod�fikasyonlar göster�lmekted�r. 

Burada mod�fikasyonlardan bahsedecek olursak, E1 gen�, normal hücreler� etk�lemeden hedeflenen kanser hücreler�nde 

v�ral repl�kasyonu kısıtlamak �ç�n b�r tümör veya dokuya spes�fik promotör tarafından kopyalanmaktadır. F�ber bölgen�n AB 

döngüsündek� mutasyon, doğal trop�zmayı baskılamak �ç�n �ndüklenmekted�r. Organa özgü m�kro-RNA (m�RNA) 

hedefleme sekansları, bağışıklık reaks�yonlarından kaynaklanan doku hasarını bastırmak �ç�n E4 bölges�ne eklenmekted�r. 

Gel�şt�r�lm�ş yeş�l floresan prote�n� g�b� �şaretley�c� genler, görüntülenmek amacıyla s�l�nen E3 bölges�ne eklenmekted�r [22]. 

Tablo 1. Kanser ve gen tedav�s�nde kullanılan v�ral vektörler [7].

Özell�kler�

Gen�ş konak çeş�tl�l�ğ�
Geç�c� ekspresyon
Yüksek �mmünojen�s�te
Yavaş ekspresyon
Kromozomal b�rleşme
İmmün yanıt

Gen�ş konak çeş�tl�l�ğ�
Uzun sürel� ekspresyon

Düşük toks�s�te
Gen�ş yerleşt�rme kapas�tes�
Sadece bölünen hücrelerde transdüks�yon
Gen�ş konak çeş�tl�l�ğ�
Düşük s�totoks�s�te
Uzun sürel� ekspresyon

Taşıma kapas�tes�

<7.5 kb

<4 kb

>30 kb

8 kb

8 kb

Genom

Ç�ft z�nc�rl� DNA

Tek z�nc�rl� DNA

Ç�ft z�nc�rl� DNA

Tek z�nc�rl� RNA

Tek z�nc�rl� RNA

V�rüs

Adenov�rüsler Ad5

AAV  *AAV2, 3, 5, 6, 8, 9

Herpes s�mplex v�rüs

*HSV 1, HSV Retrov�rüsler

Lent�v�rüsler *HIV 1, HIV 2

*AAV, adeno �l�şk�l� v�rüs; HIV, �nsan �mmün yetmezl�k v�rüsü; HSV, herpes s�mpleks v�rüsü. 
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2. Kanser Gen Terap�s�nde RNA V�rüsler�n�n Önem�

V�ral vektörler�n gen terap�s� ve aşı gel�ş�m�ne yönel�k uygulamaları 1990'lı yıllara dayanmaktadır. Kanser ve gen 

tedav�s�nde kullanılan v�ral vektörler Tablo 1’ de ver�lm�şt�r [7]. V�ral vektörler�n �lk kullanıldığı zamanlarda çeş�tl� �stenmeyen 

etk�ler� ortaya çıkmıştır. V�ral vektörler�n gen tedav�s�ndek� �lk kullanıldığı zamanlarda b�r yaşam tehd�d� bulunmayan b�r 

hastalıkta adenov�ral vektörler �le tedav� ed�len genç b�r hastanın ölümü ve ş�ddetl� �mmün yetmezl�kl�ğ� (SCID) olan çocuk 

hastalarda retrov�rüs temell� tedav�s�nde lösem�n�n beklenmed�k gel�ş�m� gözlenm�şt�r [8]. V�ral vektörler�n �lk 

dönemler�nde kullanımından kaynaklanan bu olumsuzluklara rağmen güncel gel�şmeler cesaret vermekted�r. Ayrıca, aşı 

gel�şt�r�lmes�ne yönel�k, özell�kle �mmün yanıtın uyarılmasını sağlayan ant�jen sunan hücreler olan dendr�t�k hücreler� (DC) 

hedefleyen yen� tasarlanmış v�ral vektörlerde de öneml� �lerlemeler kayded�lmekted�r [9]. Kend� kend�n� kopyalama 

yeteneğ�ne sah�p RNA v�rüsler� temell� vektörler, kanser ve bulaşıcı hastalıkları hedeflemek amacıyla RNA aracılığıyla �mmün 

s�stem� uyarma yeteneğ�ne sah�pt�r [10].

3. Kanser Tedav�s�nde Rekomb�nant Onkol�t�k V�rüsler 

V�ral aşıların gel�şt�r�lmes�n�n temel�n� oluşturan gen d�z�ler�n�n genet�k mod�fikasyonu ve kanser tedav�s�nde onkol�t�k 

v�rüsler�n kullanılması öneml� b�r çalışma alanıdır. Onkol�t�k v�rüsler, tümör hücreler�n�n enfekte ed�lmes�nde kullanılırken, 

v�ral aşılar genell�kle �mmün hücreler�n mod�fikasyonunda kullanılmaktadır [11]. Kanser hücreler�n�n �nterferon üret�m� ve 

apoptoz g�b� ant�-v�ral �mmun yanıtları hasarlı olduğu �ç�n v�rüsler�n çoğu kanser hücreler�nde daha akt�f olarak 

çoğalab�lmekted�r. V�ral onko-l�z�z�n özgüllüğünü arttırmak �ç�n, �nsanlarda v�rülans özell�ğ� olmayan ya da genet�ğ� 

değ�şt�r�lm�ş v�rüsler kullanılmaktadır [12]. Böylece v�ral genomun genet�k mod�fikasyonuyla tümör hücreler�ne karşı �mmun 

yanıtın artırılması hedeflenmekted�r [13]. Onkol�t�k v�rüsler hedef hücredek� bel�rl� hücre yüzey reseptörler�ne bağlandıktan 

sonra hedef hücreye g�rmekted�r. Örneğ�n adenov�rüsler tümör hücres�n�n yüzey�nde eksprese ed�len coxsack�e ve 

adenov�rüs reseptörüne bağlanmaktadır [14]. Herpes s�mpleks t�p 1 (HSV-1) temell� onkol�t�k v�rüsler, herpes s�mpleks 

v�rüsün hücreye g�r�ş�n� sağlayan molekül (HVEM), nekt�n-1 ve sülfat �le mod�fiye ed�lm�ş heparan sülfat reseptörler� 

sayes�nde, HSV-2 temell� onkol�t�k v�rüsler �se HVEM, nekt�n-1 ve nekt�n-2 reseptörler�ne bağlanarak hücreye enfekte 

olarak g�rmekted�r [15].

4. Kanser Tedav�s�nde V�ral Vektörler

Kanser gen tedav�ler�n�n daha başarılı olması �ç�n genet�k materyal�n güvenl�, etk�l� b�r şek�lde �stenen hedef hücrelere 

�let�lmes�n� sağlayacak gen transfer vektörler�n�n gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r. V�ral olmayan vektörler büyük hac�mlerde 

üret�m�n�n kolay olması ve k�myasal mod�fikasyonlar yoluyla fonks�yonel özell�kler�n�n gel�şt�r�lerek uygulanab�lmes� 

kullanımı açısından avantajlarını oluşturmaktadır. Fakat, v�ral olmayan vektörler�n düşük gen transfer ver�ml�l�ğ� ve bazı 

durumlarda hücrelerde toks�s�teye neden olması kullanımını kısıtlanmaktadır [16]. V�ral vektörlerde �se, v�rüsler�n�n 

hücreler� etk�n tanıma kab�l�yet�, hücreye kolay enfekte olması ve g�rmes� g�b� son derece gel�şm�ş mekan�zmalara sah�pt�r. 

Bu özell�kler� sayes�nde hem terapöt�k uygulamalar hem de b�yoloj�k çalışmalar �ç�n uygun b�r taşıyıcı özell�ğ� kazanmış 

olmaktadırlar. Ayrıca, v�ral vektörler gen terap�s� alanındak� kl�n�k çalışmalarının çoğunda (% 68 c�varında) kullanılmıştır ve 

en sık kullanılan v�ral vektörler adenov�ral vektörler, adeno �l�şk�l� v�rüs (AAV) kaynaklı vektörler, retrov�ral vektörler, lent�v�ral 

vektörlerd�r [17, 18]. 

a. Adenov�ral Vektörler

Adenov�rüs a�les�, 30-38 kb’lık doğrusal genom �çeren zarfsız DNA v�rüsler�nden oluşmaktadır [19]. Eklenme 

özell�kler�ne göre A – G kategor�ler�nde sınıflandırılan adenov�ral vektörler�n 57 çeş�t alt t�p� bulunmaktadır. C t�p� 

adenov�rüsün �nsan serot�p� 5 temell� adenov�ral vektörler�n�n üret�m ver�ml�l�ğ�, bölünen ya da bölünmeyen pek çok 

hücrede yapılan �n v�tro ve �n v�vo çalışmalarda etk�n gen transfer yeteneğ� g�b� avantajları bulunmaktadır. Bu vektörler, gen 

terap�s� ve onkol�t�k v�roterap� alanlarındak� kl�n�k çalışmalarda kullanılmıştır [20, 21]. Adenov�ral vektörler�n�n yaygın olarak 

kl�n�ktek� kullanımını ele almadan önce vektörün bazı end�şeler�n gözden geç�r�lmes� gerekmekted�r. İlk olarak, terapöt�k b�r 

gen�n adenov�ral vektör �le hedef kanser hücres�ne seç�c� olarak ver�lmes�, pr�mer hücresel reseptörler�n yaygın dağılımı �le 

engellenmekted�r [22]. İk�nc�s�, adenov�ral vektörler�n�n �.v. enjeks�yonu hepat�k trop�zma �le Sonuçlanır ve bu durum 

adenov�ral vektörler�n�n metastaz tedav�s�nde s�stemat�k olarak ver�lmes�n� zorlaştırmaktadır [23, 24]. Üçüncüsü, 

adenov�rüsler�n güçlü �mmünojen�k doğası, �n v�vo etk�nl�kler�n� ve güven�l�rl�ğ�n� c�dd� şek�lde engellemekted�r [23, 26]. 

Dördüncüsü, onkol�t�k adenov�rüsler üzer�ne yapılan kl�n�k çalışmalarda, onkol�t�k akt�v�tey� ve kl�n�k ortamda güven�l�rl�ğ� 

arttırmak �ç�n çeş�tl� değ�ş�kl�kler�n yapılması gerekt�ğ� gözlenm�şt�r [20, 23]. Adenov�ral vektör genomu bu problemler� 

üstes�nden gelmek �ç�n tasarlanmış ve bu amaçla, kansere spes�fik taşınma, güçlü karac�ğer sekestrasyonu, adenov�rüs �le 

enfekte olmuş dokulara karşı �mmun reaks�yon ve onkol�t�k v�rüs potans�yel�n� ele almak �ç�n gerekl� çalışmalar 

yapılmaktadır. Serot�p 5 adenov�rüsün hücrelere g�r�ş� sıralı olarak �k� farklı adımla gerçekleşmekted�r. İlk adım, fiber 

prote�n�n�n hücresel reseptörünün, coxsack�ev�rus ve adenov�rüs reseptörü (CAR) �le etk�leşmes�d�r. B�r sonrak� adım �se 

v�rüsün hücreye g�r�ş�, penton bazının arg�n�n-gl�s�n-aspart�k as�t (RGD) d�z�s� �le hücre yüzey�ndek� av �ntegr�nler� 

arasındak� b�r etk�leş�m �le gerçekleşmekted�r [22, 23]. Transdüks�yonel hedefleme de, vektörler�n hücrelere g�r�ş�n� 

artırmayı amaçlamaktadır. Bu t�p hedefleme, reseptörlere yen� l�gand aracılı bağlanma özell�kler� kazandırarak ve aynı 

zamanda doğal reseptörlere bağlanmayı engelleyerek (hedefs�zleşt�rme) yen� hücresel hedeflere doku trop�zmasını 

oluşturab�lmekted�r. B�r adenov�rüs vektörünü hedefs�zleşt�rmek amacıyla CAR �ç�n bağlanma yer� olan fiber bölgen�n AB-

döngüsü genell�kle mod�fiye ed�lmekted�r. Adenov�ral kaps�ddek� bağlanma yerler�n�n �ntegr�n ve heparan sülfat 

proteogl�kanlar (HSPG) �le mod�fikasyonu, doğal yönel�m� daha fazla azaltmak �ç�n yararlı olab�l�r. Bugüne kadar, hedefe 

özgü gen �let�m�nde bazı umut ver�c� yaklaşımlar kullanılmıştır. Örneğ�n, tümör �lerlemes� �le CAR ekspresyonu azaltılab�l�r. 

Serot�p 5 adenov�rüs kaps�d�n�n bel�rl� b�r kısmının serot�p 5 olmayan adenov�rüs kaps�d �le değ�şt�r�lmes�, CAR eks�kl�ğ�n� 

tedar�k etmek �ç�n kullanılab�l�r. B�rçok kanser t�p�nde yüksek sev�yelerde CD46 eksprese ed�ld�ğ� �ç�n serot�p 35 kodlu fiber� 

�çeren k�mer�k özell�ktek� vektörler hücreye enfekte olmak �ç�n CD46 reseptörünü kullanır. Ayrıca, k�mer�k b�r v�rüs olan 

serot�p 3 / serot�p 11p v�rüsünün kolon kanser� hücreler� �ç�n artan seç�c�l�ğe sah�p olduğu bulunmuştur [23]. Şek�l 1’ de 

rekomb�nant adenov�ral vektörün kanser tedav�s�nde amacıyla gerçekleşt�rd�ğ� genet�k mod�fikasyonlar göster�lmekted�r. 

Burada mod�fikasyonlardan bahsedecek olursak, E1 gen�, normal hücreler� etk�lemeden hedeflenen kanser hücreler�nde 
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Tablo 1. Kanser ve gen tedav�s�nde kullanılan v�ral vektörler [7].

Özell�kler�

Gen�ş konak çeş�tl�l�ğ�
Geç�c� ekspresyon
Yüksek �mmünojen�s�te
Yavaş ekspresyon
Kromozomal b�rleşme
İmmün yanıt

Gen�ş konak çeş�tl�l�ğ�
Uzun sürel� ekspresyon

Düşük toks�s�te
Gen�ş yerleşt�rme kapas�tes�
Sadece bölünen hücrelerde transdüks�yon
Gen�ş konak çeş�tl�l�ğ�
Düşük s�totoks�s�te
Uzun sürel� ekspresyon

Taşıma kapas�tes�

<7.5 kb

<4 kb

>30 kb

8 kb

8 kb

Genom

Ç�ft z�nc�rl� DNA

Tek z�nc�rl� DNA

Ç�ft z�nc�rl� DNA

Tek z�nc�rl� RNA

Tek z�nc�rl� RNA

V�rüs

Adenov�rüsler Ad5

AAV  *AAV2, 3, 5, 6, 8, 9

Herpes s�mplex v�rüs

*HSV 1, HSV Retrov�rüsler

Lent�v�rüsler *HIV 1, HIV 2

*AAV, adeno �l�şk�l� v�rüs; HIV, �nsan �mmün yetmezl�k v�rüsü; HSV, herpes s�mpleks v�rüsü. 



b. Adeno İl�şk�l� V�ral Vektörler (AAV)

AAV vektörler�, yüksek gen transfer etk�nl�ğ�, düşük patojen�tes� ve güçlü güvenl�k profil� sayes�nde yaygın kullanım 

alanına sah�pt�r [27]. Bu özell�kler� sayes�nde AAV vektörler�, kanser gen tedav�s�nde yapılan kl�n�k çalışmalarda başarılı 

olmaktadır. Ayrıca, Leber konjen�tal amauros�s (LCA), hemofil� B g�b� hastalıklarının faz I ve faz I / II kl�n�k çalışmalarında uzun 

sürel� etk�l� olduğu ve herhang� b�r toks�k etk� göstermed�ğ� gözlenm�şt�r [16, 28]. ters term�nal tekrarları (ITR'ler) �le çevr�l� 

rep ve cap genler�n� �çeren 4.7 kb’lık genomu olan tek �pl�kl� b�r DNA parvov�rüsünden oluşmaktadır. Şek�l 2’ de AAV ve 

rekomb�nant AAV vektörler�n�n genom�k yapısı göster�lmekted�r [16]. Rep gen�, v�ral repl�kasyon, paketleme ve genom�k 

b�rleşme g�b� görevler� bulunan yapısal olmayan prote�nler� kodlarken, cap gen� v�ral gen taşınmasında görevl� v�ral kaps�d� 

oluşturmak üzere b�r araya get�r�len yapısal prote�nler� (VP1, VP2, VP3) kodlamaktadır. Ayrıca, cap gen� �ç�nde akt�fleşt�r�c� 

prote�n�n (AAP) kodlanmasını sağlayan alternat�f b�r açık okuma bölges� bulunmaktadır. Akt�fleşt�r�lm�ş prote�nler kaps�d 

prote�nler�n�n hedeflend�r�lmes�nde ve b�rleşt�r�lmes�nde görevl�d�r. Ayrıca, gen �let�m özell�kler�n� etk�leyen değ�şken 

bölgeler� �çeren (LI-LV) alanları bulunmaktadır [16]. Hücre yüzey� reseptörü aracılı endos�tozla hücresel g�r�ş 

gerçekleşt�kten sonra v�rüs, yardımcı b�r v�rüs (adenov�rüs) varlığında sırasıyla endozomal kaçış, çek�rdeğe taşınmada 

�zlenecek yol ve �k�nc�l DNA d�z�s� sentez� yoluyla repl�kasyon döngüsüne g�reb�lmekted�r [29]. Rekomb�nant AAV vektörler� 

Şek�l 2B’ de göster�ld�ğ� g�b�, endojen rep ve cap genler�n�n �lg�l� trans gen�n ve poly (A) kuyruğunun yönlend�r�lmes�n� 

sağlayan b�r promotörden oluşan ekspresyon kaset� �le yer değ�şt�rmes�yle üret�leb�lmekted�r [16]. Rep ve cap genler� daha 

sonra AAV repl�kasyonu �ç�n gerekl� olan adenov�rüs yardımcı genler� �le b�rl�kte yardımcı paket plazm�dler� olarak 

kullanılmaktadır [27]. AAV vektörünün prote�n yapısındak� v�ral kaps�d� doku ve damar s�stem� �le �lg�l� etk�leş�mler�, 

bağışıklık s�stem�n�n humoral ve hücresel b�leşenler�, hedef hücre yüzey�nde spes�fik reseptörler�, reseptör aracılı hücreye 

g�r�ş� tak�ben endozomal ağı, endozomal kaçış ve hücre çek�rdeğ�ne ulaşmasını sağlayan b�r d�z� �let�m özell�kler�n� bel�rler. 

Bu nedenle, AAV kaps�d�n�n mühend�sl�ğ� sayes�nde yen� ve gel�şm�ş taşıma özell�kler�ne sah�p AAV varyantları 

oluşturulab�lmekted�r [16, 27]. AAV vektörler�, özell�kle AAV2, kl�n�k önces� kanser modeller�nde çeş�tl� trans genler sağlamak 

�ç�n yaygın olarak kullanılmaktadır. Ant�-anj�yojen�k faktörler, �nt�har genler�, �mmün s�stem� uyarıcı genler, ant�jenler, tümör 

baskılayıcılar ve monoklonal ant�korlar AAV’n�n kanser çalışmalarındak� etk� mekan�zmalarını oluşturmaktadır. Kansere 

yönel�k gen terap�s� kl�n�k çalışmalarında AAV vektörler�n�n yakın zamanda bu alana g�rmes�ne rağmen yüksek �lerleme 

kaydetmekted�r. Kl�n�k önces� kanser modeller�nde AAV vektörler�n�n umut ver�c� Sonuçları, monojen�k hastalıklardak� kl�n�k 

başarıları �le b�rleşt�ğ�nde, AAV vektörler�n�n onkoloj� alanındak� kl�n�k çalışmalara dönüşmes�n� sağlamaktadır. Pek�ng 

Ün�vers�tes� Kanser Hastanes� ve Enst�tüsü' nde yapılan Faz I çalışmasında klas�k tedav�lere yanıt vermeyen kanser 

hastalarına daha önce kars�no embr�yojen�k ant�jen (CEA) taşıyan AAV2 vektörler� �le dönüştürülmüş dendr�t�k hücreler 

tarafından akt�ve ed�len s�totoks�k T lenfos�tler�n� (CTL) uygulanmış. Tedav�den sonra değerlend�r�len 25 hastadan, 2's�nde 

kısm� rem�syon, 10'unda stab�l hastalık ve 13 hastada �se hastalığın stab�l hal�n�n yavaş yavaş ortadan kalktığı gözlenm�şt�r. 

Ayrıca, h�çb�r hastada tedav�ye bağlı c�dd� yan etk� b�ld�r�m� olmamıştır [16, 27, 30]. 

c. Retrov�ral Vektörler

Retrov�rüsler uzun sürel� gen tedav�s� uygulamalarında klas�k yöntem olarak kullanılmıştır ve �lk �nsan gen terap�s� 

deney� gama retrov�rüs vektörler� �le ex v�vo olarak transdüks�yona uğramış otolog kem�k �l�ğ� hücreler�n�n �mplantasyonu 

olarak gerçekleşm�şt�r [31]. Retrov�ral vektörler�n 2017 yılında Amer�kan �laç ve gıda �dares� (FDA) onaylı Yescarta �sm�nde 

b�r ürünü vardır. Bu �laç CD19 CAR ant�korun retrov�rüs genomuna yerleşt�r�lmes�yle elde ed�lm�şt�r. Bu �laç T hücreler� 

akt�vasyonunu ve prol�ferasyonunu sağlamaktadır. İnflamatuvar özell�ktek� s�tok�nler�n ve kemok�nler�n salımını 

sağlayarak tümör gel�ş�m�nde etk�l� olan CD19 ekspresyonunu sağlayan hücreler� öldürmekted�rler. Son zamanlarda, 

dendr�t�k hücreye (DC) özgü promotörler �çeren vektörler�n oluşturulması ya da vektör trop�zmasını yen�den hedefleyen 

dendr�t�k hücreler� hedefleme üzer�ne çalışmalar yapılmaktadır [32]. Ayrıca, hematopoet�k kök hücreler�n 

transdüks�yonunun ant�jene spes�fik bağışıklık toleransını destekled�ğ� gözlenm�şt�r. Transdüks�yonu gerçekleşen 

k�mer�k ant�jen reseptörünü eksprese eden T (CAR-T) hücreler� ant�jene spes�fik s�totoks�k akt�v�te göster�r ve ant�jen 

uyarımı �le s�tok�nler salgılamaktadır. Kanser tedav�s�ne bağlı olarak, maya s�toz�n deam�nazı (CD) kodlayan retrov�ral 

repl�kasyon vektörü (RRV) Toca 511, orto-trop�k gl�oma modeller�nde tümörlere ver�lm�şt�r. Sonuç olarak 5-floros�toz�n 

(5-FC) �le b�rleşt�r�ld�ğ�nde, enfekte tümör hücreler�ndek� CD, 5-FC'y� 5-florouras�le (5-FU) dönüştürerek hücre 

ölümüne yol açmıştır. Toca 511'�n 5-FC �le komb�ne halde damar �ç� ya da kafa �ç�ne uygulamasından sonra �mmün s�stem� 

akt�f olan farelerde uzun sürel� sağkalım sağlamıştır [33].

d. Lent�v�ral Vektörler:

Retrov�rüs ve lent�v�rüsler�n hayatta kalması ve fonks�yon göstereb�lmes� �ç�n gerekl� olan temel genler gag, pol ve env 

genler�d�r; gag gen� yapısal prote�nler� kodlar, pol gen� ters transkr�ps�yon �şlem�nde ve konakçı hücre genomuna 

bağlanmak �ç�n gerekl� enz�mler� kodlar ve env gen� �se v�ral zarf gl�koprote�n�n� kodlamaktadır [34]. Tüm lent�v�rüsler benzer 

b�r yaşam döngüsüne sah�pt�r. Yaşam döngüsü, olgun v�rüsün doğrudan membran füzyonu veya v�ral zarf �ç�ndek� 

gl�koprote�nler�n hedef hücren�n yüzey�ndek� aynı kökenl� reseptörler�ne bağlanması (reseptör aracılı endos�toz) yoluyla 

hücreye g�rmes�yle başlamaktadır. Bu �lk füzyon aşamasının ardından v�ral prote�nler�n bazı alt b�r�mler� (Gag alt b�r�mler� 

g�b�) v�ral çek�rdekten ayrılmaktadır. V�ral RNA, b�rden fazla aşamadan oluşan ters transkr�ps�yon �şlem� yoluyla prov�ral ç�ft 

sarmallı DNA'ya dönüştürülür. Prov�ral DNA daha sonra hücre çek�rdeğ�ne g�r�ş� ve konakçı genomuna entegre olmayı 

kolaylaştırmak �ç�n v�ral prote�nlerle kompleks oluşturmaktadır. B�rleşme sürec�ne, �ntegraz g�b� kr�t�k v�ral prote�nler ve 

endojen özell�ktek� konak hücre transkr�ps�yon faktörler� yardımcı olmaktadır [35]. H�çb�r �şlem görmem�ş lent�v�rüsün 

entegre olmuş prov�ral genomu, v�ral prote�nler�n transkr�ps�yonunu ve translasyonunu başlatmak ve tamamlamak �ç�n 

konak hücrey� kullanmaktadır. B�rçok zarflı v�rüs g�b�, lent�v�rüsler de kompleks aşılanma sürec�n� yürütmek ve v�ryonları 
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ölümüne yol açmıştır. Toca 511'�n 5-FC �le komb�ne halde damar �ç� ya da kafa �ç�ne uygulamasından sonra �mmün s�stem� 

akt�f olan farelerde uzun sürel� sağkalım sağlamıştır [33].

d. Lent�v�ral Vektörler:

Retrov�rüs ve lent�v�rüsler�n hayatta kalması ve fonks�yon göstereb�lmes� �ç�n gerekl� olan temel genler gag, pol ve env 

genler�d�r; gag gen� yapısal prote�nler� kodlar, pol gen� ters transkr�ps�yon �şlem�nde ve konakçı hücre genomuna 

bağlanmak �ç�n gerekl� enz�mler� kodlar ve env gen� �se v�ral zarf gl�koprote�n�n� kodlamaktadır [34]. Tüm lent�v�rüsler benzer 

b�r yaşam döngüsüne sah�pt�r. Yaşam döngüsü, olgun v�rüsün doğrudan membran füzyonu veya v�ral zarf �ç�ndek� 

gl�koprote�nler�n hedef hücren�n yüzey�ndek� aynı kökenl� reseptörler�ne bağlanması (reseptör aracılı endos�toz) yoluyla 

hücreye g�rmes�yle başlamaktadır. Bu �lk füzyon aşamasının ardından v�ral prote�nler�n bazı alt b�r�mler� (Gag alt b�r�mler� 

g�b�) v�ral çek�rdekten ayrılmaktadır. V�ral RNA, b�rden fazla aşamadan oluşan ters transkr�ps�yon �şlem� yoluyla prov�ral ç�ft 

sarmallı DNA'ya dönüştürülür. Prov�ral DNA daha sonra hücre çek�rdeğ�ne g�r�ş� ve konakçı genomuna entegre olmayı 

kolaylaştırmak �ç�n v�ral prote�nlerle kompleks oluşturmaktadır. B�rleşme sürec�ne, �ntegraz g�b� kr�t�k v�ral prote�nler ve 

endojen özell�ktek� konak hücre transkr�ps�yon faktörler� yardımcı olmaktadır [35]. H�çb�r �şlem görmem�ş lent�v�rüsün 

entegre olmuş prov�ral genomu, v�ral prote�nler�n transkr�ps�yonunu ve translasyonunu başlatmak ve tamamlamak �ç�n 

konak hücrey� kullanmaktadır. B�rçok zarflı v�rüs g�b�, lent�v�rüsler de kompleks aşılanma sürec�n� yürütmek ve v�ryonları 
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plazma membranından hücre dışı boşluğa bırakmak �ç�n transfer yolunun gerekl� olduğu endozomal kompleksler�n� 

kullanmaktadır [36]. Lent�v�ral vektörler özell�kler�ne bağlı olarak farklı kuşaklarda değerlend�r�lmekted�r. B�r�nc� kuşak 

lent�v�ral vektörler HIV genomunun bel�rl� b�r kısmını �çermekted�r. Bu kısım gag, pol genler� ve b�rkaç ek v�ral prote�nden 

oluşmaktadır [37]. Başka b�r v�rüsün zarf prote�n�, yaygın olarak VSV-G, b�r�nc� nes�l lent�v�ral vektörler�n tasarımında 

kullanılmaktadır. Lent�v�ral vektörün çok farklı hücrelerde üret�leb�lmes� VSV-G’n�n her yerde �fade ed�len, düşük 

yoğunluklu l�poprote�n (LDL) reseptörü, olarak tanımlanan b�r reseptörü tanıması �le sağlanmaktadır [38, 39]. B�r�nc� kuşak 

lent�v�ral vektörler v�f, vpr, vpu ve nef d�ye adlandırılan lent�v�ral aksesuar genler� ve tat ve rev olarak adlandırılan lent�v�ral 

düzenley�c� genler� �çermekted�r. v�f, vpr, vpu ve nef genler� lent�v�ral vektörler�n �n v�vo repl�kasyounda ve hayatta 

kalmasında avantaj sağlamakta fakat v�rüsün �n v�tro büyümes� �ç�n gerekl� değ�ld�r; �n v�tro v�ral repl�kasyon �ç�n tat ve rev 

gerekl�d�r. Daha sonra, v�f, vpr, vpu ve nef g�b� aksesuar v�ral genler� �çermeyen daha güvenl�, �k�nc� kuşak lent�v�ral vektörler 

gel�şt�r�lm�şt�r [37]. İk�nc� kuşak lent�v�ral vektörlerde aksesuar genler�n çıkarılmasının, genet�k materyal�n konakçı hücreye 

transfer�n� engellemed�ğ� gözlenm�şt�r. Üçüncü kuşak lent�v�ral vektörlerde, v�ral genomun ayrı plazm�tlere bölünmes�yle 

rekomb�nant v�rüs üret�m� yapılarak güvenl�ğ� daha da artırılmıştır. Üçüncü kuşak s�stemlerde gag ve pol genler� rev ya da 

env genler�nden farklı b�r plazm�d üzer�nde kodlanmış, böylece paketlenme �ç�n gerekl� v�ral sekansları �çeren üç ayrı 

plazm�dden yapılmış b�r vektör oluşturulmuştur. Bu sayede daha etk�l�, �mmünojen�tes� hemen hemen ortadan kaldırılmış ve 

güvenl� b�r şek�lde kullanılab�lecek v�ral vektörler üret�lm�ş olmaktadır [40].

5. Sonuç

L�teratürlerde yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak kanser tedav�s� amacıyla yen�l�kç� ve daha etk�n 

yöntemler üzer�nde durulmaktadır. V�ral vektörler de bu çalışmaların temel�n� oluşturmaktadır. Özell�kle v�ral vektörler�n 

�mmünojen�s�tes�n� azaltarak, etk�nl�ğ�n� artıracak rekomb�nant v�ral vektörler�n üret�lmes� ve kanser tedav�s�ndak� 

çalışmalara dah�l ed�lmes� �ler�de yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. 
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plazma membranından hücre dışı boşluğa bırakmak �ç�n transfer yolunun gerekl� olduğu endozomal kompleksler�n� 

kullanmaktadır [36]. Lent�v�ral vektörler özell�kler�ne bağlı olarak farklı kuşaklarda değerlend�r�lmekted�r. B�r�nc� kuşak 

lent�v�ral vektörler HIV genomunun bel�rl� b�r kısmını �çermekted�r. Bu kısım gag, pol genler� ve b�rkaç ek v�ral prote�nden 

oluşmaktadır [37]. Başka b�r v�rüsün zarf prote�n�, yaygın olarak VSV-G, b�r�nc� nes�l lent�v�ral vektörler�n tasarımında 

kullanılmaktadır. Lent�v�ral vektörün çok farklı hücrelerde üret�leb�lmes� VSV-G’n�n her yerde �fade ed�len, düşük 

yoğunluklu l�poprote�n (LDL) reseptörü, olarak tanımlanan b�r reseptörü tanıması �le sağlanmaktadır [38, 39]. B�r�nc� kuşak 

lent�v�ral vektörler v�f, vpr, vpu ve nef d�ye adlandırılan lent�v�ral aksesuar genler� ve tat ve rev olarak adlandırılan lent�v�ral 

düzenley�c� genler� �çermekted�r. v�f, vpr, vpu ve nef genler� lent�v�ral vektörler�n �n v�vo repl�kasyounda ve hayatta 

kalmasında avantaj sağlamakta fakat v�rüsün �n v�tro büyümes� �ç�n gerekl� değ�ld�r; �n v�tro v�ral repl�kasyon �ç�n tat ve rev 

gerekl�d�r. Daha sonra, v�f, vpr, vpu ve nef g�b� aksesuar v�ral genler� �çermeyen daha güvenl�, �k�nc� kuşak lent�v�ral vektörler 

gel�şt�r�lm�şt�r [37]. İk�nc� kuşak lent�v�ral vektörlerde aksesuar genler�n çıkarılmasının, genet�k materyal�n konakçı hücreye 

transfer�n� engellemed�ğ� gözlenm�şt�r. Üçüncü kuşak lent�v�ral vektörlerde, v�ral genomun ayrı plazm�tlere bölünmes�yle 

rekomb�nant v�rüs üret�m� yapılarak güvenl�ğ� daha da artırılmıştır. Üçüncü kuşak s�stemlerde gag ve pol genler� rev ya da 

env genler�nden farklı b�r plazm�d üzer�nde kodlanmış, böylece paketlenme �ç�n gerekl� v�ral sekansları �çeren üç ayrı 

plazm�dden yapılmış b�r vektör oluşturulmuştur. Bu sayede daha etk�l�, �mmünojen�tes� hemen hemen ortadan kaldırılmış ve 

güvenl� b�r şek�lde kullanılab�lecek v�ral vektörler üret�lm�ş olmaktadır [40].

5. Sonuç

L�teratürlerde yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak kanser tedav�s� amacıyla yen�l�kç� ve daha etk�n 

yöntemler üzer�nde durulmaktadır. V�ral vektörler de bu çalışmaların temel�n� oluşturmaktadır. Özell�kle v�ral vektörler�n 

�mmünojen�s�tes�n� azaltarak, etk�nl�ğ�n� artıracak rekomb�nant v�ral vektörler�n üret�lmes� ve kanser tedav�s�ndak� 

çalışmalara dah�l ed�lmes� �ler�de yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. 
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ÖZET

Kök hücreler, kend� kend�n� yen�leme ve b�r hücre d�z�s� oluşturmak üzere sınırsız bölünme yeteneğ�ne sah�p farklılaş-

mış hücrelerd�r. Hematopoet�k kök hücre nakl� [HKHN), b�rçok hematoloj�k hastalık ve sol�d tümörün tedav�s�nde etk�n 

şek�lde kullanılan güncel b�r tedav� yöntem�d�r. Çocuk ve er�şk�n lösem�ler�, a�lev� hemofagos�t�k lenfoh�st�yos�toz, kem�k �l�ğ� 

yetmezl�ğ� tablosu oluşturan hastalıklar; nöroblastom, bey�n tümörler� g�b� sol�d tümörler başlıca kullanım alanını oluş-

turmaktadır. Bu yazıda kök hücre, kök hücre nakl� yapılış yöntemler� ve güncel HKHN end�kasyonlarından bahsed�lecekt�r. 

Anahtar Kel�meler: kanser, kök hücre, nak�l.

ABSTRACT

Stem cells are d��erent�ated cells that have the ab�l�ty of self-renewal and unl�m�ted d�v�s�on to form a cell l�ne. 

Hematopo�et�c stem cell transplantat�on (HSCT) �s a current treatment modal�ty wh�ch �s used e�ect�vely �n the treatment of 

many hematolog�c d�seases and sol�d tumors. Its ma�n use �s �n ch�ldhood and adult leukem�as, fam�l�al hemophagocyt�c 

lymphoh�st�ocytos�s, bone marrow fa�lure d�sorders, neuroblastoma and bra�n tumors. In th�s art�cle, stem cell 

transplantat�on methods and current hematopo�et�c stem cell transplantat�on �nd�cat�ons w�ll be d�scussed. 

Keywords: cancer, stem cell, transplant.

1. G�r�ş

Kök hücreler yaklaşık 50 yıldır başta kanser ve kem�k �l�ğ� yetmezl�ğ� tedav�s�, yaşlanmayı ve organ kaybını 

engellemeye yönel�k çalışmalar ve dejenerat�f hastalıklarda tedav� amacıyla olmak üzere pek çok farklı alanda b�l�m 

�nsanlarının �lg�s�n� çekmekted�r. Kem�k �l�ğ�nde bulunan rejenerasyon yeteneğ�ne sah�p hematopoet�k kök hücre adı ver�len 

topluluk bu alanda en �y� anlaşılmış ve en çok çalışılmış hücreler olup, kl�n�k prat�kte kullanımı olan yegane hücre gruplarıdır. 

Hematopoet�k kök hücre nakl� (HKHN), b�rçok hematoloj�k hastalık ve sol�d tümörün tedav�s�nde etk�n şek�lde kullanılan 

güncel b�r tedav� yöntem�d�r. İlkel anlamda �lk HKHN uygulaması, 1891’de Brown-Sequard ve d’Arsonaval tarafından, kem�k 

�l�ğ� yeters�zl�ğ� olan b�r hastaya kem�k �l�ğ� oral yolla ver�lerek yapılmıştır [1]. B�rçok başarısız denemen�n ardından modern 

anlamda başarılı HKHN uygulamaları 1980’lerden sonra başlamıştır. Bu yazıda HKHN güncel kullanım alanları, yöntemler�, 

tedav� kompl�kasyonları ve gelecek stratej�ler� tartışılacaktır. 

2. Kök Hücre Tanımı

Kök hücreler, kend� kend�n� yen�leme ve b�r hücre d�z�s� oluşturmak üzere sınırsız bölünme yeteneğ�ne sah�p 

farklılaşmış hücrelerd�r. Döllenm�ş yumurta (z�got) sınırsız farklılaşma yeteneğ� olan tot�potent (omn�potent), yan� er�şk�n 

b�rey� tems�l edecek olan tüm hücrelere (yaklaşık 220 çeş�t) dönüşme yeteneğ� olan hücrey� oluşturur. Blastos�st�n �ç�nde b�r 

küme oluşturan embr�yon�k kök hücreler plur�potent kök hücreler olup farklılaşma yetenekler� sınırlıdır. Plur�potent kök 

hücreler, myelo�d ve lenfo�d mult�potent kök hücreler�ne farklılaşarak kanın ve bağışıklık s�stem�n�n başlıca elemanlarını 

oluşturacak b�r yol �zlerler (şek�l 1).
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Kök hücreler �nsanlarda kem�k �l�ğ�nde ve göç etme özell�ğ�n� kullanarak sonradan kem�k �l�ğ�ne yerleşmek üzere 

kordon kanında bulunurlar. Genell�kle G0 fazında �st�rahat durumunda kalırlar. Bu durum repl�kasyon �l�şk�l� mutasyon 

b�r�k�m�n� asgar�ye �nd�rmek ve myelotoks�k hasara karşı koruma oluşturmak açısından öneml�d�r. İht�yaç hal�nde çoğalma 

ve farklılaşma fazına geçerler [2]. Kök hücrelere ve onların soyundan gelen hücrelere �st�rahat, yen�lenme, çoğalma ve 

farklılaşma �mkanı sağlayan, kem�k �l�ğ�nde s�nüzo�dler tarafından oluşturulan özel bölgelere n�ş adı ver�l�r. Bu bölgeler 

HKHN �şlem�nde yuvalanmayı ve yen�den hücre üret�m�n�n olduğu yerler olması neden�yle önem arz eder. HKHN’de olduğu 

şekl�yle hematopoet�k kök hücreler kan yoluyla ver�ld�ğ�nde kem�k �l�ğ�ndek� n�şlere yerleşerek burada kalıcı olmaya çalışır. 

Akımölçer yöntem� �le �mmünfenot�pleme yapılarak bu hücreler ayırt ed�leb�l�r. Bu bakımdan nak�lde en çok kullanılan 

bel�rteç CD34 ant�jen� poz�t�fl�ğ�d�r. Donörden alınan bu özell�kl� hücreler kem�k �l�ğ�ne yerleş�p üret�m yapacak aşamaya 

geld�ğ�nde (yamalanma) artık alıcı �ç�n ömür boyu üret�m yapacaktır.

3. Hematopoet�k Kök Hücre Nakl� Tedav� Alanları

Bugün, HKHN çocuk ve er�şk�n lösem�ler� (akut lenfoblast�k lösem�, akut myeloblast�k lösem�, kron�k myelo�d lösem� ve 

d�ğer myeloprol�ferat�f hastalıklar, kron�k lenfos�ter lösem�), a�lev� hemofagos�t�k lenfoh�st�yos�toz, kem�k �l�ğ� yetmezl�ğ� 

tablosu oluşturan hastalıklar, mult�ple myelom, myelod�splast�k sendrom, am�lo�doz, bağışıklık s�stem� yetmezl�kler�, 

talasem� başta olmak üzere hemoglob�nopat�ler, doğuştan metabol�k bozukluklar ve Hodgk�n ve non-Hodgk�n lenfoma, 

nöroblastom g�b� sol�d tümörler �le mult�pl skleroz, s�stem�k lupus er�tematozus, romato�d artr�t g�b� oto�mmün hastalıkların 

tedav�s�nde başarı �le kullanılmaktadır. Bu yöntem bazı hastalıkların tedav�ler�n�n b�r parçası bazı hastalıkların �se tek tedav� 

seçeneğ�d�r. İlk allojene�k kök hücre nakl� 1957’de Thomas ve ark. tarafından yapılmıştır [3]. İlk başarılı kök hücre nakl� 

uygulamaları �se 1968 yılında ağır komb�ne �mmün yeters�zl�k (SCID) ve W�skott-Aldr�ch tanılı olgularla başlamıştır [4,5]. 

İnsan lökos�t ant�jenler�n�n (HLA) tanımlanması hasta ve ver�c� arasında doku uyumunun sağlanmasını mümkün kılmış ve bu 

gel�şme nak�l başarısındak� en öneml� adımı oluşturmuştur. Kem�k �l�ğ� ve kordon kanı bankacılığının gel�şmes� sonucu 

akraba dışı ver�c�ler�n ve kordon kanlarının kullanımı �le uyumlu ver�c� bulma şansı artmıştır. Günümüzde yılda 20000’den 

fazla nak�l yapılmakta olup, toplamda nak�l sayısı 200000’� geçm�şt�r. Son dönemde per�fer�k kan kök hücre, kordon kanı g�b� 

d�ğer kök hücre kaynaklarının kullanıma g�rmes� �le ‘kem�k �l�ğ� nakl�’ yer�ne ‘hematopoet�k kök hücre nakl�’ (HKHN) ter�m� 

terc�h ed�l�r olmuştur. Son 10 yılda kem�k �l�ğ� kullanımının sayısı aynı kalırken, PKKH (açık adı yazılmalı) ve kordon kanı 

kullanım sayısı artmıştır [6].

Kem�k �l�ğ� nakl� t�pler�

1- Otolog kem�k �l�ğ� nakl� (OKİT)

2- S�ngene�k kem�k �l�ğ� nakl� (SKİT)

3- Allojen�k kem�k �l�ğ� nakl� (AKİT)

4- Nonmyeloablat�f transplantasyon (M�n� KİT)

Hematopoet�k kök hücre kaynakları

1- Kem�k �l�ğ�

2- Per�fer�k kök hücre

3- Kordon kanı (Kaynak?)

Kem�k �l�ğ� nakl�ne hazırlık

Kem�k �l�ğ� nakl�ne hazırlık �şlem� b�r d�z� ağır kemoterap� rej�m�n� kapsar. Amaç standart kanser tedav�s�n�n ötes�nde 

daha yoğun kemoterapöt�k ajanlar kullanılarak kem�k �l�ğ� �ç�nde veya dışındak� kanser hücreler�n�n yok ed�lmes�d�r. Aynı 

zamanda hastanın �mmün s�stem� yok ed�lerek ver�c� hücreler�n�n redd� engellen�r. Nak�l �şlem�n�n kend�s�; nak�l önces� 

hazırlık ve sonrası ağır �mmünsüpresyon rej�mler�n�n yanında çok kısa sürel� ve bas�t kalmaktadır. Bu amaçla sıklıkla 

s�klofosfam�d, busulfan kullanılmaktadır. Eğer nak�l allojene�k yan� farklı b�r b�reyden yapılacak �se �lk şart uygun b�r kem�k 

�l�ğ� ver�c�s� bulmaktır. Uygun ver�c� demek HLA (human leukocyte ant�gen, �nsan lökos�t ant�jen) açısından alıcı �le ver�c� 

arasında tam veya tama yakın uyum olmasıdır. Ant�jen uyumunun olmaması daha sonra anlatılacak olan graft versus host 

hastalığı (GVHD) adı ver�len, mortal�tes� ve morb�d�tes� yüksek olan b�r d�z� kompl�kasyona yol açacaktır. Kan grubu 

uyumsuzluğu nak�l �ç�n kontrend�kasyon oluşturmaz. Hazırlık rej�mler�n�n b�r kısmında radyoterap� de kemoterap�ye ek 

olarak ver�leb�l�r. 

Kem�k �l�ğ� veya per�fer�k kök hücre toplanması ve ver�lmes�

Kök hücre kaynağı kem�k �l�ğ� �se, kem�k �l�ğ� genel anestez� altında ver�c�n�n kalça kem�ğ�nden (sp�na �l�aca poster�or 

super�or) özel �ğneler yardımıyla, yeterl� hacme ulaşıncaya kadar asp�re ed�lmek suret�yle yapılır. Er�şk�n hastalarda ve artan 

sıklıkta çocuklarda per�fer�k kandan da kök hücre toplanab�l�r [7]. Ancak per�fer�k kanda genell�kle kök hücre yeters�zd�r. Bu 

nedenle granülos�t colony st�mulat�ng factor (GCSF) �le kem�k �l�ğ� uyarılarak kök hücre sayısı arttırılab�l�r [8]. Otolog kök 

hücre nakl� �ç�n genell�kle > 2.5x106/ kg, allogen�k kök hücre nakl� �ç�n �se > 6x106/ kg CD 34+ kök hücre gerekl�d�r. Toplam 

çek�rdekl� hücre sayısının �se en az 2.5x108/kg olması gerekmekted�r. 

Allojen�k kem�k �l�ğ� nakl� (AKİT)

Sağlıklı ver�c�den kök hücreler�n toplanarak, önces�nde ağır kemoterapöt�kler �le �mmün s�stem� baskılanmış ve kem�k 

�l�ğ� aplaz�k hale get�r�lm�ş alıcıya (hastaya) ver�lmes� �şlem�d�r. 

Otolog kem�k �l�ğ� nakl� (OKİT)

Alıcının kend� kök hücreler�n�n, hem pr�mer tümörü hem de kem�k �l�ğ�ne etk� edecek kemoterap� verd�kten sonra 

tekrar alıcıya ver�lmes� �le kür sağlanması amaçlanmaktadır. Kem�k �l�ğ�nde tümör hücres� olmamalı ve yamalanma (nak�lden 

sonra kend� kend�ne kan hücres� üreteb�lme) kapas�tes� olmalıdır. 

Kordon kanı nakl�

Kordon kanının hacm�n�n ve �çer�s�ndek� kök hücre sayısının kısıtlı olması neden�yle genell�kle çocuklarda nak�l amaçlı 

kullanılmaktadır. Ancak fetüs �mmün s�stem� reakt�f olmadığı �ç�n GVHD n�speten az görülmekted�r ve ayrıca HLA tam uyumlu 

Şek�l 1. Kök hücreler�n gel�ş�m�. HSC, hematopoet�k kök hücre; CMP, ana myelo�d öncül hücre; CLP, ana lenfo�d öncül hücre; ProT, T-hücre 
öncülü; GMP, granülos�t/makrofaj hücre öncülü; MEP, megakaryos�t/er�tro�d hücre öncülü; MkP, megakaryos�t hücre öncülü; EP, er�tro�d 
ser� hücre öncülü. (We�ssman IL, Sh�zuru JA. (2008). The or�g�ns of the �dent�ficat�on and �solat�on of hematopo�et�c stem cells, and the�r 
capab�l�ty to �nduce donor-spec�fic transplantat�on tolerance and treat auto�mmune d�seases. Blood; 112 (9): 3543-3552) 
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Kök hücreler �nsanlarda kem�k �l�ğ�nde ve göç etme özell�ğ�n� kullanarak sonradan kem�k �l�ğ�ne yerleşmek üzere 

kordon kanında bulunurlar. Genell�kle G0 fazında �st�rahat durumunda kalırlar. Bu durum repl�kasyon �l�şk�l� mutasyon 

b�r�k�m�n� asgar�ye �nd�rmek ve myelotoks�k hasara karşı koruma oluşturmak açısından öneml�d�r. İht�yaç hal�nde çoğalma 

ve farklılaşma fazına geçerler [2]. Kök hücrelere ve onların soyundan gelen hücrelere �st�rahat, yen�lenme, çoğalma ve 

farklılaşma �mkanı sağlayan, kem�k �l�ğ�nde s�nüzo�dler tarafından oluşturulan özel bölgelere n�ş adı ver�l�r. Bu bölgeler 

HKHN �şlem�nde yuvalanmayı ve yen�den hücre üret�m�n�n olduğu yerler olması neden�yle önem arz eder. HKHN’de olduğu 

şekl�yle hematopoet�k kök hücreler kan yoluyla ver�ld�ğ�nde kem�k �l�ğ�ndek� n�şlere yerleşerek burada kalıcı olmaya çalışır. 

Akımölçer yöntem� �le �mmünfenot�pleme yapılarak bu hücreler ayırt ed�leb�l�r. Bu bakımdan nak�lde en çok kullanılan 

bel�rteç CD34 ant�jen� poz�t�fl�ğ�d�r. Donörden alınan bu özell�kl� hücreler kem�k �l�ğ�ne yerleş�p üret�m yapacak aşamaya 

geld�ğ�nde (yamalanma) artık alıcı �ç�n ömür boyu üret�m yapacaktır.

3. Hematopoet�k Kök Hücre Nakl� Tedav� Alanları

Bugün, HKHN çocuk ve er�şk�n lösem�ler� (akut lenfoblast�k lösem�, akut myeloblast�k lösem�, kron�k myelo�d lösem� ve 

d�ğer myeloprol�ferat�f hastalıklar, kron�k lenfos�ter lösem�), a�lev� hemofagos�t�k lenfoh�st�yos�toz, kem�k �l�ğ� yetmezl�ğ� 

tablosu oluşturan hastalıklar, mult�ple myelom, myelod�splast�k sendrom, am�lo�doz, bağışıklık s�stem� yetmezl�kler�, 

talasem� başta olmak üzere hemoglob�nopat�ler, doğuştan metabol�k bozukluklar ve Hodgk�n ve non-Hodgk�n lenfoma, 

nöroblastom g�b� sol�d tümörler �le mult�pl skleroz, s�stem�k lupus er�tematozus, romato�d artr�t g�b� oto�mmün hastalıkların 

tedav�s�nde başarı �le kullanılmaktadır. Bu yöntem bazı hastalıkların tedav�ler�n�n b�r parçası bazı hastalıkların �se tek tedav� 

seçeneğ�d�r. İlk allojene�k kök hücre nakl� 1957’de Thomas ve ark. tarafından yapılmıştır [3]. İlk başarılı kök hücre nakl� 

uygulamaları �se 1968 yılında ağır komb�ne �mmün yeters�zl�k (SCID) ve W�skott-Aldr�ch tanılı olgularla başlamıştır [4,5]. 

İnsan lökos�t ant�jenler�n�n (HLA) tanımlanması hasta ve ver�c� arasında doku uyumunun sağlanmasını mümkün kılmış ve bu 

gel�şme nak�l başarısındak� en öneml� adımı oluşturmuştur. Kem�k �l�ğ� ve kordon kanı bankacılığının gel�şmes� sonucu 

akraba dışı ver�c�ler�n ve kordon kanlarının kullanımı �le uyumlu ver�c� bulma şansı artmıştır. Günümüzde yılda 20000’den 

fazla nak�l yapılmakta olup, toplamda nak�l sayısı 200000’� geçm�şt�r. Son dönemde per�fer�k kan kök hücre, kordon kanı g�b� 

d�ğer kök hücre kaynaklarının kullanıma g�rmes� �le ‘kem�k �l�ğ� nakl�’ yer�ne ‘hematopoet�k kök hücre nakl�’ (HKHN) ter�m� 

terc�h ed�l�r olmuştur. Son 10 yılda kem�k �l�ğ� kullanımının sayısı aynı kalırken, PKKH (açık adı yazılmalı) ve kordon kanı 

kullanım sayısı artmıştır [6].

Kem�k �l�ğ� nakl� t�pler�

1- Otolog kem�k �l�ğ� nakl� (OKİT)

2- S�ngene�k kem�k �l�ğ� nakl� (SKİT)

3- Allojen�k kem�k �l�ğ� nakl� (AKİT)

4- Nonmyeloablat�f transplantasyon (M�n� KİT)

Hematopoet�k kök hücre kaynakları

1- Kem�k �l�ğ�

2- Per�fer�k kök hücre

3- Kordon kanı (Kaynak?)

Kem�k �l�ğ� nakl�ne hazırlık

Kem�k �l�ğ� nakl�ne hazırlık �şlem� b�r d�z� ağır kemoterap� rej�m�n� kapsar. Amaç standart kanser tedav�s�n�n ötes�nde 

daha yoğun kemoterapöt�k ajanlar kullanılarak kem�k �l�ğ� �ç�nde veya dışındak� kanser hücreler�n�n yok ed�lmes�d�r. Aynı 

zamanda hastanın �mmün s�stem� yok ed�lerek ver�c� hücreler�n�n redd� engellen�r. Nak�l �şlem�n�n kend�s�; nak�l önces� 

hazırlık ve sonrası ağır �mmünsüpresyon rej�mler�n�n yanında çok kısa sürel� ve bas�t kalmaktadır. Bu amaçla sıklıkla 

s�klofosfam�d, busulfan kullanılmaktadır. Eğer nak�l allojene�k yan� farklı b�r b�reyden yapılacak �se �lk şart uygun b�r kem�k 

�l�ğ� ver�c�s� bulmaktır. Uygun ver�c� demek HLA (human leukocyte ant�gen, �nsan lökos�t ant�jen) açısından alıcı �le ver�c� 

arasında tam veya tama yakın uyum olmasıdır. Ant�jen uyumunun olmaması daha sonra anlatılacak olan graft versus host 

hastalığı (GVHD) adı ver�len, mortal�tes� ve morb�d�tes� yüksek olan b�r d�z� kompl�kasyona yol açacaktır. Kan grubu 

uyumsuzluğu nak�l �ç�n kontrend�kasyon oluşturmaz. Hazırlık rej�mler�n�n b�r kısmında radyoterap� de kemoterap�ye ek 

olarak ver�leb�l�r. 

Kem�k �l�ğ� veya per�fer�k kök hücre toplanması ve ver�lmes�

Kök hücre kaynağı kem�k �l�ğ� �se, kem�k �l�ğ� genel anestez� altında ver�c�n�n kalça kem�ğ�nden (sp�na �l�aca poster�or 

super�or) özel �ğneler yardımıyla, yeterl� hacme ulaşıncaya kadar asp�re ed�lmek suret�yle yapılır. Er�şk�n hastalarda ve artan 

sıklıkta çocuklarda per�fer�k kandan da kök hücre toplanab�l�r [7]. Ancak per�fer�k kanda genell�kle kök hücre yeters�zd�r. Bu 

nedenle granülos�t colony st�mulat�ng factor (GCSF) �le kem�k �l�ğ� uyarılarak kök hücre sayısı arttırılab�l�r [8]. Otolog kök 

hücre nakl� �ç�n genell�kle > 2.5x106/ kg, allogen�k kök hücre nakl� �ç�n �se > 6x106/ kg CD 34+ kök hücre gerekl�d�r. Toplam 

çek�rdekl� hücre sayısının �se en az 2.5x108/kg olması gerekmekted�r. 

Allojen�k kem�k �l�ğ� nakl� (AKİT)

Sağlıklı ver�c�den kök hücreler�n toplanarak, önces�nde ağır kemoterapöt�kler �le �mmün s�stem� baskılanmış ve kem�k 

�l�ğ� aplaz�k hale get�r�lm�ş alıcıya (hastaya) ver�lmes� �şlem�d�r. 

Otolog kem�k �l�ğ� nakl� (OKİT)

Alıcının kend� kök hücreler�n�n, hem pr�mer tümörü hem de kem�k �l�ğ�ne etk� edecek kemoterap� verd�kten sonra 

tekrar alıcıya ver�lmes� �le kür sağlanması amaçlanmaktadır. Kem�k �l�ğ�nde tümör hücres� olmamalı ve yamalanma (nak�lden 

sonra kend� kend�ne kan hücres� üreteb�lme) kapas�tes� olmalıdır. 

Kordon kanı nakl�

Kordon kanının hacm�n�n ve �çer�s�ndek� kök hücre sayısının kısıtlı olması neden�yle genell�kle çocuklarda nak�l amaçlı 

kullanılmaktadır. Ancak fetüs �mmün s�stem� reakt�f olmadığı �ç�n GVHD n�speten az görülmekted�r ve ayrıca HLA tam uyumlu 

Şek�l 1. Kök hücreler�n gel�ş�m�. HSC, hematopoet�k kök hücre; CMP, ana myelo�d öncül hücre; CLP, ana lenfo�d öncül hücre; ProT, T-hücre 
öncülü; GMP, granülos�t/makrofaj hücre öncülü; MEP, megakaryos�t/er�tro�d hücre öncülü; MkP, megakaryos�t hücre öncülü; EP, er�tro�d 
ser� hücre öncülü. (We�ssman IL, Sh�zuru JA. (2008). The or�g�ns of the �dent�ficat�on and �solat�on of hematopo�et�c stem cells, and the�r 
capab�l�ty to �nduce donor-spec�fic transplantat�on tolerance and treat auto�mmune d�seases. Blood; 112 (9): 3543-3552) 
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olmasa da başarılı HKHN �mkanı tanımaktadır. Kabul ed�leb�l�r en düşük hücre sayıları çek�rdekl� hücre ve CD34+ hücre �ç�n 

2,5x107/kg ve 1,7x105/kg’dır [9]. 

Non myeloablat�f kem�k �l�ğ� nakl�

AKİT yaparken ver�len kemoterap� dozunun yamalanmayı sağlayacak en düşük doza �nd�r�lerek yapılan şekl�d�r. Amaç, 

hazırlık rej�m� ve sonrasında �laç kaynaklı mortal�te ve morb�d�tey� azaltmaktır. Ancak seç�lm�ş vakalarda kullanılmakta olup 

çocuklarda terc�h ed�lmemekted�r. (Kaynak?)

Her ne kadar HKHN �ç�n HLA uyumu aransa da, HLA tam uyumlu alıcı ver�c� nak�ller�nde b�le GVHD ve doku redd� 

olab�lmekted�r. Bu da HLA’nın uyum �ç�n tek ant�jen�k s�stem olmadığı görüşünü akla get�rmekted�r. Donör �ç�n varsa önce-

l�kle kardeş, a�le �ç� b�reyler ve akrabalar taranmalı ve terc�h ed�lmel�d�r. Uygun ver�c� yoksa akraba dışı tarama gündeme 

gel�r. Bunun �ç�n ülkem�zdek� ulusal kök hücre kayıt s�stem�nden ve uluslararası kayıt s�stemler�nden faydalanılab�l�r. AKİT’�n, 

65 yaş üzer� hastalarda mortal�tes� çok arttığı �ç�n genell�kle terc�h ed�lmez. Nak�l başarısına etk� eden bunun dışında b�rçok 

faktör vardır. Nak�l önces� hastanın pr�mer hastalığının rem�syonda olup olmaması ve nakled�len kök hücre sayısı çok 

öneml�d�r. Nak�l olacak hastanın ve kök hücre ver�c�s�n�n �şlem önces� rut�n kan sayımları, böbrek ve karac�ğer fonks�yonları 

dah�l b�yok�mya tetk�kler�, CMV, hepat�t A, B, C ve HIV başta olmak üzere v�ral seroloj�ler�n�n uygunluğu denetlen�r. 

Enfeks�yon odağı olab�lecek akc�ğerler, dental bölge ayrıntılı değerlend�r�l�r. İl�k aferez c�hazı �le CD34+ kök hücreler�n 

seç�m� yapılarak b�r torbada toplanır. Kan grubu uygun olmayan alıcı ver�c� varsa �l�k �ç�n ‘er�tros�t deplesyonu’ �şlem� 

yapılarak uygunsuzluğa bağlı gel�şeb�lecek kompl�kasyonlar en aza �nd�r�l�r. Eğer OKİT yapılıyorsa hastadan toplanan kem�k 

�l�ğ� sonrası ağır myeloablat�f rej�m ver�l�r. Özel dondurucuda saklanan hastanın kend�s�ne a�t �l�k tekrar hastaya ver�l�r. 

Toplanan �l�k özel b�r filtre s�stem�nden geç�r�lerek hastaya önces�nde hazırlanmış santral b�r venöz yoldan veya büyük b�r 

per�fer�k venden �nfüzyon yolu �le ver�l�r. Nak�l sonrası 4 hafta �ç�nde yamalanma beklen�r. Mutlak nötrofil sayısı 500/mm3, 

trombos�t sayısının da 20000/mm3 olması engrafman �ç�n yeterl�d�r. Allojene�k nak�llerde hastalık nüksü daha az 

gözlenmekted�r. Graft versus lösem� g�b� donör kaynaklı �mmün yanıtın bu konuda etk�l� olduğu gözlenm�şt�r [10].

Kem�k �l�ğ� nakl� kompl�kasyonları

Hazırlık rej�mler�nde ver�len kemoterap�ler ve radyoterap� tüm vücut hücreler�n� etk�ler. Erken ve geç b�rçok yan etk� 

görülmes�ne neden olur. Bulantı, kusma, d�yare ve mukoz�t nakl�n her aşamasında sıkça gözlenen yan etk�lerdend�r. Yüksek 

doz s�klofosfam�d hemoraj�k s�st�t g�b� çok b�l�nen b�r yan etk�ye neden olab�l�r. Korunmak �ç�n Mesna kullanılır. Mortal�tes� 

çok yüksek olan veno-okluz�v hastalık (VOD) hepatomegal�, sarılık ve sıvı retans�yonu �le bulgu vereb�l�r. Önlemede ve 

tedav�de defibrot�de kullanılmaktadır. 

Enfeks�yonlar mortal�te ve morb�d�teye yol açan çoğu zaman baş ed�lmes� zor tablolara yol açarlar. Hastaların 

�mmünsüprese olması bakter�yel, v�ral ve mortal seyreden fungal enfeks�yonlara davet�ye çıkarab�l�r. S�tomegalov�rüs, 

asperg�llus, toksoplazma �mmünsüprese hastada en sık görülen etkenlerdend�r. 

GVHD, ver�c� T hücreler�n�n alıcının vücut hücreler�n� yabancı görmes� ve saldırarak organ yetmezl�ğ� yaratması duru-

mudur. HLA tam uyumlu nak�llerde b�le görüleb�l�r. Makülopapüler c�lt döküntüsü, d�yare, karac�ğer fonks�yon bozukluğu �le 

karakter�zed�r. Nak�l sonrası �lk 100 günde gel�şen akut form, 100 günden sonra gel�şen �se kron�k form adını alır. Tedav� 

yaklaşımları farklıdır. HLA paneller�n�n yüksek çözünürlükle (10 HLA alel�) karşılaştırılması �le GVHD sıklığı azalmıştır. 

Korunmak ve tedav� amacıyla stero�d, s�klospor�n, m�kofenolat mofet�l, takrol�mus, metotreksat g�b� �mmünsüpres�f ajanlar 

kullanılab�l�r. 

Otolog nak�llere özgü olarak hastalık nüks r�sk� daha fazladır. Ancak myelosüpresyon süres�n�n kısa olması enfeks�yon 

gel�ş�m sıklığını da azaltır.

Pulmoner ödem, yaygın alveolar hemoraj�, nefrotoks�s�te, hemol�t�k anem�, kard�yotoks�s�te, �let� bozuklukları da 

görüleb�len d�ğer yan etk�lerdend�r.

Özell�kle tüm vücut ışınlama yapılan hastalarda kron�k dönemde gel�şme ger�l�ğ�, puberte gec�kmes�, �nfert�l�te, 

sekonder mal�gn�teler, endokr�n problemler görüleb�l�r. 

4. Sonuç

Sonuç olarak kanser tedav�s�nde b�r çığır açan HKHN uygulamaları her geçen gün daha etk�n, daha az kompl�kasyon 

oranları ve artan nak�l başarısı �le özell�kle nüks r�sk� olan veya klas�k tedav�lere d�rençl� hastalarda umut olmaya devam 

etmekted�r. 
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olmasa da başarılı HKHN �mkanı tanımaktadır. Kabul ed�leb�l�r en düşük hücre sayıları çek�rdekl� hücre ve CD34+ hücre �ç�n 

2,5x107/kg ve 1,7x105/kg’dır [9]. 

Non myeloablat�f kem�k �l�ğ� nakl�

AKİT yaparken ver�len kemoterap� dozunun yamalanmayı sağlayacak en düşük doza �nd�r�lerek yapılan şekl�d�r. Amaç, 

hazırlık rej�m� ve sonrasında �laç kaynaklı mortal�te ve morb�d�tey� azaltmaktır. Ancak seç�lm�ş vakalarda kullanılmakta olup 

çocuklarda terc�h ed�lmemekted�r. (Kaynak?)

Her ne kadar HKHN �ç�n HLA uyumu aransa da, HLA tam uyumlu alıcı ver�c� nak�ller�nde b�le GVHD ve doku redd� 

olab�lmekted�r. Bu da HLA’nın uyum �ç�n tek ant�jen�k s�stem olmadığı görüşünü akla get�rmekted�r. Donör �ç�n varsa önce-

l�kle kardeş, a�le �ç� b�reyler ve akrabalar taranmalı ve terc�h ed�lmel�d�r. Uygun ver�c� yoksa akraba dışı tarama gündeme 
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seç�m� yapılarak b�r torbada toplanır. Kan grubu uygun olmayan alıcı ver�c� varsa �l�k �ç�n ‘er�tros�t deplesyonu’ �şlem� 

yapılarak uygunsuzluğa bağlı gel�şeb�lecek kompl�kasyonlar en aza �nd�r�l�r. Eğer OKİT yapılıyorsa hastadan toplanan kem�k 

�l�ğ� sonrası ağır myeloablat�f rej�m ver�l�r. Özel dondurucuda saklanan hastanın kend�s�ne a�t �l�k tekrar hastaya ver�l�r. 
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per�fer�k venden �nfüzyon yolu �le ver�l�r. Nak�l sonrası 4 hafta �ç�nde yamalanma beklen�r. Mutlak nötrofil sayısı 500/mm3, 
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mudur. HLA tam uyumlu nak�llerde b�le görüleb�l�r. Makülopapüler c�lt döküntüsü, d�yare, karac�ğer fonks�yon bozukluğu �le 

karakter�zed�r. Nak�l sonrası �lk 100 günde gel�şen akut form, 100 günden sonra gel�şen �se kron�k form adını alır. Tedav� 

yaklaşımları farklıdır. HLA paneller�n�n yüksek çözünürlükle (10 HLA alel�) karşılaştırılması �le GVHD sıklığı azalmıştır. 

Korunmak ve tedav� amacıyla stero�d, s�klospor�n, m�kofenolat mofet�l, takrol�mus, metotreksat g�b� �mmünsüpres�f ajanlar 

kullanılab�l�r. 

Otolog nak�llere özgü olarak hastalık nüks r�sk� daha fazladır. Ancak myelosüpresyon süres�n�n kısa olması enfeks�yon 

gel�ş�m sıklığını da azaltır.

Pulmoner ödem, yaygın alveolar hemoraj�, nefrotoks�s�te, hemol�t�k anem�, kard�yotoks�s�te, �let� bozuklukları da 

görüleb�len d�ğer yan etk�lerdend�r.

Özell�kle tüm vücut ışınlama yapılan hastalarda kron�k dönemde gel�şme ger�l�ğ�, puberte gec�kmes�, �nfert�l�te, 

sekonder mal�gn�teler, endokr�n problemler görüleb�l�r. 

4. Sonuç

Sonuç olarak kanser tedav�s�nde b�r çığır açan HKHN uygulamaları her geçen gün daha etk�n, daha az kompl�kasyon 

oranları ve artan nak�l başarısı �le özell�kle nüks r�sk� olan veya klas�k tedav�lere d�rençl� hastalarda umut olmaya devam 

etmekted�r. 
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ÖZET

Hücre kültürler� hayvan ya da b�tk�lerden elde ed�len hücreler�n doku veya organlarının gerçek ortamlarına benzer 

şek�lde �n v�tro koşullar altında üret�lmes�d�r. Hücre kültürler�; kök hücre çalışmaları, aşı üret�m�, doku mühend�sl�ğ�, hormon 

üret�m� ve �laç etk�nl�kler�n�n araştırılması g�b� b�rçok alanda kullanılmaktadır. Yumurta deneyler�n�n en sık kullanılan şekl� 

Koryoallanto�k membran model�d�r (CAM). Koryoallanto�k membran model� �n v�vo koşullarda hücre kültürü oluşturmayı 

sağlar. Kanser �le �lg�l� yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tümör gel�ş�m�n�, anj�ogenez� en �y� gösteren 

yöntemd�r. Hücre kültürü ve yumurta deney� çalışmaları canlılara zarar vermemes�, et�k yönden sorun oluşturmaması ve 

ekonom�k olması g�b� avantajları sebeb�yle terc�h ed�len yöntemlerd�r.

Anahtar Kel�meler: Hücre kültürü, Koryoallanto�k membran model�, Yumurta deney�

ABSTRACT

Cell culture �s the process of produc�ng cells or t�ssues obta�ned from an�mals or plants under �n v�tro cond�t�ons 

s�m�lar to the�r actual env�ronment. It �s used �n many fields such as stem cell research, vacc�ne product�on, t�ssue 

eng�neer�ng, hormone product�on and drug act�v�ty. The most commonly form of egg exper�ments �s the Chor�oallanto�c 

membrane model (CAM). The chor�oallanto�c membrane model allows to generate cell culture under �n v�vo cond�t�ons. 

CAM �s w�dely used �n cancer research. Ang�ogenes�s �s the best method to mon�tor tumor development. Cell culture and 

egg exper�ment stud�es are preferred methods because of the�r advantages such as not harm�ng to l�v�ng th�ngs, not 

caus�ng eth�cal problems and be�ng econom�c.
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1. Hücre Kültürü

Hücre kültürü, hayvan ya da b�tk�ler�n olgun veya embr�yon�k dokularından elde ed�len hücreler�n, doku veya 

organların gerçek ortamlarına benzer b�ç�mde �n v�tro koşullar altında üret�lmes� ve yaşatılmasıdır. Hücre kültürü fizyoloj�k 

ve patoloj�k olayların araştırılması, s�nyal mekan�zmalarının açıklanması, hücre çoğalması ve hücre ölüm olaylarının 

aydınlatılab�lmes� �ç�n yaygın olarak kullanılan b�r yöntemd�r. Hücre prol�ferasyonu, gen transformasyonu ve gen 

ekspresyonu kontrol mekan�zmalarını �ncelemek amacıyla da kullanılmaktadır. Bunun yanında konvans�yonel aşıların, 

monoklonal ant�kor, enz�m, hormon g�b� çeş�tl� b�yoloj�k maddeler�n üret�m�, b�youyumluluk ve s�totoks�s�te testler� g�b� 

b�rçok çalışmada uygulama alanı bulunmaktadır. Hücre kültürü çalışmaları; hayvan deneyler�nde hayvanlara acı 

çekt�r�lmes� ve öldürülmes� g�b� et�k sorunlara da çözüm oluşturmaktadır. B�rçok deney hayvan kullanılmadan hücre 

kültürüyle yapılab�lmekted�r.

Hücre kültürüyle yapılan çalışmalar günümüzde popüler araştırmaların öneml� b�r kısmını oluşturmaktadır. Son 

yıllarda doku mühend�sl�ğ�nde, aşı üret�m�nde, kök hücre çalışmalarında, hormon üret�m�nde, �laçların etk�nl�ğ�n�n 

araştırılması g�b� b�rçok alanda kullanılmasıyla popülar�tes� artmıştır.
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Hücre kültüründe hücreler�n canlılığının sağlanması �ç�n gerekl� tekn�kler gel�şt�r�lm�şt�r. Hücre kültürü çalışmalarının 

gel�şmes�yle hücre �çer�s�nde gerçekleşen akt�v�teler�, hücren�n bulunduğu ortamı, hücreler�n b�rb�r�yle olan etk�leş�mler� ve 

tepk�ler� hücresel boyutta �nceleme fırsatı elde ed�lm�şt�r. 1885’te b�r tavuk embr�yosunun nöral plağının b�r kısmını ayıran ve 

ılık b�r tuzlu su çözelt�s�nde dokuyu b�rkaç gün yaşatan W�lhelm Roux doku kültürünün temeller�n� atan k�ş�d�r [1]. 1913 yılında 

Alex�s Carol kültür ortamında hücreler�n düzenl� olarak beslenmeler� hal�nde hücreler�n çoğalab�ld�kler�n� gösterm�şt�r. 

W�lton Earle ve arkadaşları 1943’te L hücre ser�s�nden �zole ett�kler� hücreler�n hücre kültüründe klonlar oluşturduklarını 

gösterm�şt�r. Bugün b�le hala yaygın olarak kullanılmakta olan �lk sürekl� �nsan hücre ser�s� olan HeLa hücre ser�s�1951 yılında 

George Gay tarafından gel�şt�rm�şt�r.

Hücre Kültür T�pler�

Pr�mer Kültürler: Or�j�n dokudan �zole ed�lerek ayrı b�r ortamda uygun koşullar altında çoğaltılarak elde ed�len 

hücreler� �çer�r. Kültüre ed�lmek �stenen doku mekan�k veya enz�mat�k parçalanmayla elde ed�l�r. Bu hücreler elde ed�ld�kler� 

or�j�nal dokunun genot�p�k ve fenot�p�k özell�kler�n� taşırlar ve bel�rl� b�r yaşam süres�ne sah�pt�rler. Bu kültürler heterojen 

hücre popülasyonu �çer�rler ve fibroblastlar tarafından etk�nleşt�r�l�rler. Bu kültürler bel�rl� b�r yaşam süres�ne sah�pt�r. 

Makrofaj ve nöron t�p� hücreler �n v�tro ortamda bölünmed�kler� �ç�n pr�mer kültür olarak kullanılab�l�rler. Bu hücreler�n 

üret�m�n�n zorluğu, hassas hücreler olması ve kontrolünün zor olması neden�yle uzmanlık gerekt�rmekted�r [2].

Sürekl� (Devam Eden) Kültürler: Ser� hücren�n üret�lmek �stenen hedef hücre kültürüne dönüştürülmes� ya da bel�rl� 

sayıda bölünmeye �z�n ver�len tek t�p hücre ser�s�nden oluşurlar. Kend�l�ğ�nden çoğalab�l�rler. Sınırsız bölüneb�lme 

yeteneğ�ne sah�p bu hücreler �n v�vo karakter�st�kler�n�n çok azını göstermekted�rler.

Hücre Kültürü Kullanılmasının Avantajları

* F�z�kok�myasal koşulların (pH, CO , sıcaklık, osmot�k basınç) kültür ortamında �sten�len opt�mum düzeye get�r�lmes� ve 2

kontrolünün sağlanması.

* Hücre t�p�ne göre kültür ortamına hormon, am�noas�t g�b� maddeler�n ekleneb�lmes�.

* Dokudan elde ed�len hücreler pasajlanarak çalışılmak �stenen homojen hedef hücre elde ed�l�r. Hedef hücreler başka 

çalışmalarda kullanılmak üzere uygun ortamda uzun yıllar saklanab�l�r.

* Laboratuvar ortamında hücre düzey�nde çalışmaların yapılması yönünden ekonom�kt�r.

* Hayvanlar üzer�nde yapılmadığından et�k tartışmalara neden olmaz.

Hücre Kültürü Kullanılmasının Dezavantajları

* Deneyler sırasında bakter� ve mantar kontam�nasyonu hücreler�n çoğalmasını yavaşlatır. Bu nedenle çalışmalar 

deney�ml� �nsanlar tarafından ster�l koşullar altında yapılmalıdır.

* Hücreler�n b�rçok kez pasajlanmasıyla farklılaşarak hedef hücreden sapıp heterojen hücreler oluşur. Bu sebeple �lk 

b�rkaç kuşak hücreler�n kullanılması öneml�d�r.

Hücre Kültürü Çalışmalarında D�kkat Ed�lmes� Gereken Faktörler

Hücreler�n �n v�tro koşullarda normal fizyoloj�k yaşamını devam ett�reb�lmes� �ç�n bes� yer�n�n ortamı çok öneml�d�r. 

Bes� yer�n� etk�leyen faktörler 2 başlık altında toplanab�l�r:

F�zyoloj�k faktörler

Sıcaklık: Hedef hücreler�n köken aldığı dokunun sıcaklığına uygun olması gerekmekted�r. Sıcakkanlılardan elde 

ed�len hedef hücreler �ç�n �deal sıcaklık 37 ºC. Ayrıca sıcaklığın azalması CO  çözünürlüğünün artmasına neden olarak pH 2

değ�şmes�ne bağlı olarak hücre büyümes�n� etk�lemekted�r.

pH: B�rçok hücre kültür �ç�n uygun pH 7,2-7,4 aralığında k� değerlerd�r. Hedef hücren�n or�j�n alındığı dokuya uygun pH 

değer�nde bes� yer� ortamı ayarlanarak büyümes� ve çoğalması sağlanır. pH değer�ndek� değ�ş�kl�kler hücren�n büyümes�n� 

olumsuz etk�leyeb�lmekted�r [3].

CO -HCO  Konsantrasyonu (karbond�oks�t-b�karbonat): Hücre kültürü �ç�n gerekl� olan pH hücre t�p�ne göre 2 3

değ�şmekle beraber 7,4’tür. pH’nın bu değer de sab�t kalab�lmes� �ç�n %2-5 arasında CO  �ht�yaç vardır.2

Nem

Işıktan korunma

Bes� yer� �çer�ğ�: Hücre kültür bes� yerler� hücreler�n normal fizyoloj�k akt�v�teler�n� yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� 

ortam koşullarını sağlamak üzere hazırlanmış besley�c� solüsyonlardır [3]. Am�noas�t, karbonh�drat, v�tam�n, �yonlar ve 

hormonlar hücreler�n gel�şmes�n�n sağlanmasında öneml�d�r. Farklı hücreler�n köken aldıkları dokulara göre farklı �ht�yaçları 

bulunmaktadır. Bu nedenle çalışma yapılacak hücre ser�s�ne uygun özell�kler� taşıyan bes� yerler� seç�lmel�d�r.

T�car� olarak �lk kullanılan sığır, �nsan veya embr�yo özütler�yle desteklenen bes� yer� 1955’te Harry Eagle tarafından 

Eagle Temel Bes� yer� (EMEM) gel�şt�r�lm�şt�r [4]. Bes� yer�ndek� hücreler�n canlılığını devam ett�reb�lmes� �ç�n bes� yer�ne 

yet�şk�n sığır serumu, fötal sığır serumu, dana, at ve �nsan serumları g�b� serum t�pler� eklenmekted�r. Bes� yer�ne eklenen 

serumda; hormonlar, enz�mler, hücren�n büyümes�n� ve çoğalmasını sağlayan büyüme faktörler� ve yüzeylere 

tutunab�lmes�n� sağlayan hücrelerarası matr�ks prote�nler� bulunmaktadır. Kültür ortamında meydana geleb�lecek 

kontam�nasyonları önlemek �ç�n gram poz�t�f/negat�f etk� mekan�zmalarına sah�p ant�b�yot�kler kullanılmaktadır.

Ayrıca kültür ortamının fizyoloj�k pH’sını ve osmot�k basıncını sağlamak �ç�n dengel� tuz çözelt�s� (BSS) 

kullanılmaktadır. İlk defa 1940 yılında m�krob�yolog John H. Hanks tarafından b�karbonat �yonlarınca zeng�n tuz çözelt�s� 

kullanılmıştır (HBSS). Bu çözelt� kültür ortamını hücreler�n canlılığı �ç�n uygun fizyoloj�k pH sağlamaktadır [5].

2. Yumurta Kültürü

Günümüzde kullanılan başlıca yumurta kültürü modeller�; tavuk embr�yosu koryoallanto�k membran (CAM) model�, 

tavşan kornea model�, sünger �mplant model�, rodent mezenter model�, matr�jel ve klas�k tümör model�d�r. Koryoallanto�k 

membran model� uygulanması en kolay, bas�t, tekrarlanab�l�r ve anj�ogen�k yanıtın ölçümüne �mkân sağlamasından dolayı 

en sık kullanılan yumurta kültürü yöntem�d�r.

Koryoallanto�k Membran (CAM) Model�

Koryoallanto�k membran model� �n v�vo koşullarda hücre kültürü oluşturmayı sağlayan b�r modeld�r. Kanser 

hücreler�yle �lg�l� yapılan çalışmalarda tümör gel�ş�m�, anj�ogenez ve tümör hücres� yayılımının �n v�vo olarak �ncelenmes�nde 

yaygın olarak kullanılmaktadır.

CAM model�, kanser davranışlarının ortaya konmasında, anj�ogenezde, ant� anj�ogenez çalışmalarında ve kanser 

tedav� yaklaşımlarında sıklıkla kullanılan b�r modeld�r. 1911 yılında Rous ve Murphy, CAM yöntem� �le tavuk sarkom 

tümörler�n� naklederek bunların büyümes�n� gösterm�şlerd�r.[6]. B�r yıl sonra, Murphy bu model �le tümörler�n 

transplantasyonunu sağlamıştır [7]. 1930'lu yıllarda CAM �le v�rüs ve bakter� yet�şt�r�lm�şt�r [8]. 1956’dan ber� CAM model� 

kanser ve metastaz çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır [9]. 1976 yılında Folkman tarafından anj�ogenez 

çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır.

CAM anj�ogenez alanında �y� b�l�nen b�r modeld�r ve kanser anj�ogenez�n�n �zlenmes� �ç�n yaygın olarak 

kullanılmaktadır. CAM model� b�rçok konuda hayvan modeller�ne üstünlük sağlamaktadır. Kanser�n oluşumunu, büyümes�n� 

ve çoğalmasını anlamak �ç�n çeş�tl� hayvan modeller� mevcuttur. CAM �le anj�ogeneze kısa sürede ulaşılması ve mal�yet�n�n 

az olması, laboratuvar ortamında yönet�lmes� ve et�k sorun olmaması bakımından avantajlı b�r yöntemd�r [10]. Fakat hayvan 
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Hücre kültüründe hücreler�n canlılığının sağlanması �ç�n gerekl� tekn�kler gel�şt�r�lm�şt�r. Hücre kültürü çalışmalarının 

gel�şmes�yle hücre �çer�s�nde gerçekleşen akt�v�teler�, hücren�n bulunduğu ortamı, hücreler�n b�rb�r�yle olan etk�leş�mler� ve 

tepk�ler� hücresel boyutta �nceleme fırsatı elde ed�lm�şt�r. 1885’te b�r tavuk embr�yosunun nöral plağının b�r kısmını ayıran ve 

ılık b�r tuzlu su çözelt�s�nde dokuyu b�rkaç gün yaşatan W�lhelm Roux doku kültürünün temeller�n� atan k�ş�d�r [1]. 1913 yılında 

Alex�s Carol kültür ortamında hücreler�n düzenl� olarak beslenmeler� hal�nde hücreler�n çoğalab�ld�kler�n� gösterm�şt�r. 

W�lton Earle ve arkadaşları 1943’te L hücre ser�s�nden �zole ett�kler� hücreler�n hücre kültüründe klonlar oluşturduklarını 

gösterm�şt�r. Bugün b�le hala yaygın olarak kullanılmakta olan �lk sürekl� �nsan hücre ser�s� olan HeLa hücre ser�s�1951 yılında 

George Gay tarafından gel�şt�rm�şt�r.

Hücre Kültür T�pler�

Pr�mer Kültürler: Or�j�n dokudan �zole ed�lerek ayrı b�r ortamda uygun koşullar altında çoğaltılarak elde ed�len 

hücreler� �çer�r. Kültüre ed�lmek �stenen doku mekan�k veya enz�mat�k parçalanmayla elde ed�l�r. Bu hücreler elde ed�ld�kler� 

or�j�nal dokunun genot�p�k ve fenot�p�k özell�kler�n� taşırlar ve bel�rl� b�r yaşam süres�ne sah�pt�rler. Bu kültürler heterojen 

hücre popülasyonu �çer�rler ve fibroblastlar tarafından etk�nleşt�r�l�rler. Bu kültürler bel�rl� b�r yaşam süres�ne sah�pt�r. 

Makrofaj ve nöron t�p� hücreler �n v�tro ortamda bölünmed�kler� �ç�n pr�mer kültür olarak kullanılab�l�rler. Bu hücreler�n 

üret�m�n�n zorluğu, hassas hücreler olması ve kontrolünün zor olması neden�yle uzmanlık gerekt�rmekted�r [2].

Sürekl� (Devam Eden) Kültürler: Ser� hücren�n üret�lmek �stenen hedef hücre kültürüne dönüştürülmes� ya da bel�rl� 

sayıda bölünmeye �z�n ver�len tek t�p hücre ser�s�nden oluşurlar. Kend�l�ğ�nden çoğalab�l�rler. Sınırsız bölüneb�lme 

yeteneğ�ne sah�p bu hücreler �n v�vo karakter�st�kler�n�n çok azını göstermekted�rler.

Hücre Kültürü Kullanılmasının Avantajları

* F�z�kok�myasal koşulların (pH, CO , sıcaklık, osmot�k basınç) kültür ortamında �sten�len opt�mum düzeye get�r�lmes� ve 2

kontrolünün sağlanması.

* Hücre t�p�ne göre kültür ortamına hormon, am�noas�t g�b� maddeler�n ekleneb�lmes�.

* Dokudan elde ed�len hücreler pasajlanarak çalışılmak �stenen homojen hedef hücre elde ed�l�r. Hedef hücreler başka 

çalışmalarda kullanılmak üzere uygun ortamda uzun yıllar saklanab�l�r.

* Laboratuvar ortamında hücre düzey�nde çalışmaların yapılması yönünden ekonom�kt�r.

* Hayvanlar üzer�nde yapılmadığından et�k tartışmalara neden olmaz.

Hücre Kültürü Kullanılmasının Dezavantajları

* Deneyler sırasında bakter� ve mantar kontam�nasyonu hücreler�n çoğalmasını yavaşlatır. Bu nedenle çalışmalar 

deney�ml� �nsanlar tarafından ster�l koşullar altında yapılmalıdır.

* Hücreler�n b�rçok kez pasajlanmasıyla farklılaşarak hedef hücreden sapıp heterojen hücreler oluşur. Bu sebeple �lk 

b�rkaç kuşak hücreler�n kullanılması öneml�d�r.

Hücre Kültürü Çalışmalarında D�kkat Ed�lmes� Gereken Faktörler

Hücreler�n �n v�tro koşullarda normal fizyoloj�k yaşamını devam ett�reb�lmes� �ç�n bes� yer�n�n ortamı çok öneml�d�r. 

Bes� yer�n� etk�leyen faktörler 2 başlık altında toplanab�l�r:

F�zyoloj�k faktörler

Sıcaklık: Hedef hücreler�n köken aldığı dokunun sıcaklığına uygun olması gerekmekted�r. Sıcakkanlılardan elde 

ed�len hedef hücreler �ç�n �deal sıcaklık 37 ºC. Ayrıca sıcaklığın azalması CO  çözünürlüğünün artmasına neden olarak pH 2

değ�şmes�ne bağlı olarak hücre büyümes�n� etk�lemekted�r.

pH: B�rçok hücre kültür �ç�n uygun pH 7,2-7,4 aralığında k� değerlerd�r. Hedef hücren�n or�j�n alındığı dokuya uygun pH 

değer�nde bes� yer� ortamı ayarlanarak büyümes� ve çoğalması sağlanır. pH değer�ndek� değ�ş�kl�kler hücren�n büyümes�n� 

olumsuz etk�leyeb�lmekted�r [3].

CO -HCO  Konsantrasyonu (karbond�oks�t-b�karbonat): Hücre kültürü �ç�n gerekl� olan pH hücre t�p�ne göre 2 3

değ�şmekle beraber 7,4’tür. pH’nın bu değer de sab�t kalab�lmes� �ç�n %2-5 arasında CO  �ht�yaç vardır.2

Nem

Işıktan korunma

Bes� yer� �çer�ğ�: Hücre kültür bes� yerler� hücreler�n normal fizyoloj�k akt�v�teler�n� yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� 

ortam koşullarını sağlamak üzere hazırlanmış besley�c� solüsyonlardır [3]. Am�noas�t, karbonh�drat, v�tam�n, �yonlar ve 

hormonlar hücreler�n gel�şmes�n�n sağlanmasında öneml�d�r. Farklı hücreler�n köken aldıkları dokulara göre farklı �ht�yaçları 

bulunmaktadır. Bu nedenle çalışma yapılacak hücre ser�s�ne uygun özell�kler� taşıyan bes� yerler� seç�lmel�d�r.

T�car� olarak �lk kullanılan sığır, �nsan veya embr�yo özütler�yle desteklenen bes� yer� 1955’te Harry Eagle tarafından 

Eagle Temel Bes� yer� (EMEM) gel�şt�r�lm�şt�r [4]. Bes� yer�ndek� hücreler�n canlılığını devam ett�reb�lmes� �ç�n bes� yer�ne 

yet�şk�n sığır serumu, fötal sığır serumu, dana, at ve �nsan serumları g�b� serum t�pler� eklenmekted�r. Bes� yer�ne eklenen 

serumda; hormonlar, enz�mler, hücren�n büyümes�n� ve çoğalmasını sağlayan büyüme faktörler� ve yüzeylere 

tutunab�lmes�n� sağlayan hücrelerarası matr�ks prote�nler� bulunmaktadır. Kültür ortamında meydana geleb�lecek 

kontam�nasyonları önlemek �ç�n gram poz�t�f/negat�f etk� mekan�zmalarına sah�p ant�b�yot�kler kullanılmaktadır.

Ayrıca kültür ortamının fizyoloj�k pH’sını ve osmot�k basıncını sağlamak �ç�n dengel� tuz çözelt�s� (BSS) 

kullanılmaktadır. İlk defa 1940 yılında m�krob�yolog John H. Hanks tarafından b�karbonat �yonlarınca zeng�n tuz çözelt�s� 

kullanılmıştır (HBSS). Bu çözelt� kültür ortamını hücreler�n canlılığı �ç�n uygun fizyoloj�k pH sağlamaktadır [5].

2. Yumurta Kültürü

Günümüzde kullanılan başlıca yumurta kültürü modeller�; tavuk embr�yosu koryoallanto�k membran (CAM) model�, 

tavşan kornea model�, sünger �mplant model�, rodent mezenter model�, matr�jel ve klas�k tümör model�d�r. Koryoallanto�k 

membran model� uygulanması en kolay, bas�t, tekrarlanab�l�r ve anj�ogen�k yanıtın ölçümüne �mkân sağlamasından dolayı 

en sık kullanılan yumurta kültürü yöntem�d�r.

Koryoallanto�k Membran (CAM) Model�

Koryoallanto�k membran model� �n v�vo koşullarda hücre kültürü oluşturmayı sağlayan b�r modeld�r. Kanser 

hücreler�yle �lg�l� yapılan çalışmalarda tümör gel�ş�m�, anj�ogenez ve tümör hücres� yayılımının �n v�vo olarak �ncelenmes�nde 

yaygın olarak kullanılmaktadır.

CAM model�, kanser davranışlarının ortaya konmasında, anj�ogenezde, ant� anj�ogenez çalışmalarında ve kanser 

tedav� yaklaşımlarında sıklıkla kullanılan b�r modeld�r. 1911 yılında Rous ve Murphy, CAM yöntem� �le tavuk sarkom 

tümörler�n� naklederek bunların büyümes�n� gösterm�şlerd�r.[6]. B�r yıl sonra, Murphy bu model �le tümörler�n 

transplantasyonunu sağlamıştır [7]. 1930'lu yıllarda CAM �le v�rüs ve bakter� yet�şt�r�lm�şt�r [8]. 1956’dan ber� CAM model� 

kanser ve metastaz çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır [9]. 1976 yılında Folkman tarafından anj�ogenez 

çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır.

CAM anj�ogenez alanında �y� b�l�nen b�r modeld�r ve kanser anj�ogenez�n�n �zlenmes� �ç�n yaygın olarak 

kullanılmaktadır. CAM model� b�rçok konuda hayvan modeller�ne üstünlük sağlamaktadır. Kanser�n oluşumunu, büyümes�n� 

ve çoğalmasını anlamak �ç�n çeş�tl� hayvan modeller� mevcuttur. CAM �le anj�ogeneze kısa sürede ulaşılması ve mal�yet�n�n 

az olması, laboratuvar ortamında yönet�lmes� ve et�k sorun olmaması bakımından avantajlı b�r yöntemd�r [10]. Fakat hayvan 



modeller� araştırmaları, özell�kle kanser deneyler�nde uzun zamana �ht�yaç duyulması, mal�yet�n�n yüksek olması ve et�k 

konularla �lg�l� çok sayıda kısıtlamalar bulunması bakımından dezavantajlı durumdadır [11]. Tümör büyümes�n�n genell�kle 

üç �le altı hafta sürdüğü memel�ler�n modeller� �le karşılaştırıldığında, tavuk yumurtası kor�oallanto�k membranın (CAM) 

kullanıldığı anal�zler daha hızlıdır. Bu nedenlerden ötürü kanser�n büyümes�n�, metastaz yapmasını, kanser hücreler�n�n 

vaskülar�zasyonunu ve anj�ogenez�s�n� daha �y� görüntülenmes�ne olanak sağlamaktadır.

CAM model�n�n çek�c� özell�kler�nden b�r� de kanser hastasının tümör dokusunun, CAM zarına nakled�leb�lmes�d�r. 

Oluşan kanserler�n �nsan kanser patoloj�s�ne çok yakın olduğu çeş�tl� çalışmalarda göster�lm�şt�r. CAM model� �le �n v�vo 

olarak �nsan kanser hücreler� kullanılarak tavuk yumurtası kanser modeller� oluşturulmuştur. Böylece hasta tümör model� 

oluşturularak kanser tedav�ler�n�n test ed�lmes� �ç�n kullanılmaktadır. Çeş�tl� deneylerde CAM üzer�ne �mplante ed�len �nsan 

tümör hücreler�n� ve dokularının, anj�ogenez� �ndükleyeb�ld�ğ� ve bu durumun anj�ogenez� önlemek �ç�n ant� anj�ogen�k 

ajanların gel�şt�r�lmes�nde kullanılab�leceğ� görülmüştür [12,13].

CAM h�stoloj�k olarak, �k� ep�tel tabakasından oluşur. Üst ep�tel tabaka ektodermal kökenl� �ken, stroma ve alt ep�tel 

tabaka sırasıyla mezodermal ve endodermal kökenl�d�r. Kan damarları ve lenfat�kler �se stroma �çer�s�nde yerleşm�şt�r. CAM 

model�nde anj�ogenez gel�ş�msel olarak 3 fazdan oluşur.

• Erken faz: 5-7 gün arası dönemd�r. Kap�ller ağın fil�zlenmeye başladığı fazdır. 

• Ara faz: 8-12 gün arası dönemd�r. M�krovasküler ağ gel�ş�m� başlar.

• Geç faz: 12. günden sonrak� dönemd�r. Koryoallanto�k öğeler�n gen�şlemes� tamamlanır ve koruyucu b�r membrana 

dönüşür.

• Yumurta Kültürünün Avantajları

CAM model� d�ğer modeller �le karşılaştırıldığında b�rçok yönden üstünlük sağlamaktadır.

* Tekn�k olarak bas�t olması

* Mal�yet açısından ucuz olması

* Kolay er�ş�leb�lmes�

* Sonuçlara daha kısa sürede ulaşılab�lmes�

* Gen�ş taramalar �ç�n uygun olması

* Non�nvaz�v gözleme uygun olması

* Sonuçları kolay ve çabuk değerlend�r�leb�l�r olması

* Memel� ksenograflarla uyumlu olması

* Et�k kurul onayı gerekt�rmemes�

* Cerrah� g�r�ş�mlere uygun olması

Yumurta Kültürünün Dezavantajları

* Non spes�fik �nflamatuar olayların sık görülmes�

* Oks�jen değ�ş�mler�ne duyarlı olması

* Memel� olmayan embr�yon�k b�r model olması

* Metabol�k reaks�yona �ht�yaç duyan �laç deneyler� �ç�n uygun olmaması

* Anj�ogenez çalışmalarında yen� damar oluşumunun ayırt ed�lmes�ndek� zorluk
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modeller� araştırmaları, özell�kle kanser deneyler�nde uzun zamana �ht�yaç duyulması, mal�yet�n�n yüksek olması ve et�k 

konularla �lg�l� çok sayıda kısıtlamalar bulunması bakımından dezavantajlı durumdadır [11]. Tümör büyümes�n�n genell�kle 

üç �le altı hafta sürdüğü memel�ler�n modeller� �le karşılaştırıldığında, tavuk yumurtası kor�oallanto�k membranın (CAM) 
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ajanların gel�şt�r�lmes�nde kullanılab�leceğ� görülmüştür [12,13].

CAM h�stoloj�k olarak, �k� ep�tel tabakasından oluşur. Üst ep�tel tabaka ektodermal kökenl� �ken, stroma ve alt ep�tel 

tabaka sırasıyla mezodermal ve endodermal kökenl�d�r. Kan damarları ve lenfat�kler �se stroma �çer�s�nde yerleşm�şt�r. CAM 
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• Erken faz: 5-7 gün arası dönemd�r. Kap�ller ağın fil�zlenmeye başladığı fazdır. 

• Ara faz: 8-12 gün arası dönemd�r. M�krovasküler ağ gel�ş�m� başlar.

• Geç faz: 12. günden sonrak� dönemd�r. Koryoallanto�k öğeler�n gen�şlemes� tamamlanır ve koruyucu b�r membrana 

dönüşür.

• Yumurta Kültürünün Avantajları

CAM model� d�ğer modeller �le karşılaştırıldığında b�rçok yönden üstünlük sağlamaktadır.

* Tekn�k olarak bas�t olması

* Mal�yet açısından ucuz olması

* Kolay er�ş�leb�lmes�

* Sonuçlara daha kısa sürede ulaşılab�lmes�

* Gen�ş taramalar �ç�n uygun olması

* Non�nvaz�v gözleme uygun olması

* Sonuçları kolay ve çabuk değerlend�r�leb�l�r olması

* Memel� ksenograflarla uyumlu olması

* Et�k kurul onayı gerekt�rmemes�

* Cerrah� g�r�ş�mlere uygun olması

Yumurta Kültürünün Dezavantajları

* Non spes�fik �nflamatuar olayların sık görülmes�

* Oks�jen değ�ş�mler�ne duyarlı olması

* Memel� olmayan embr�yon�k b�r model olması

* Metabol�k reaks�yona �ht�yaç duyan �laç deneyler� �ç�n uygun olmaması

* Anj�ogenez çalışmalarında yen� damar oluşumunun ayırt ed�lmes�ndek� zorluk
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ÖZET

Hayvan modeller�, �nsan kanserler�n�n b�yoloj�s�n� ve genet�ğ�n� araştırmanın yanı sıra ant�-kanser terapöt�kler� ve 

kanser�n önlenmes�n�n kl�n�k önces� araştırması �ç�n öneml� araçlardır. Genet�k mühend�sl�ğ�, greft nakl�, v�ral, fiz�ksel ve 

k�myasal �ndüks�yon kullanılarak çeş�tl� hayvan modeller� oluşturulmuştur. Hayvan modeller� kullanılan çalışmalarla elde 

ed�len ver�ler toplanarak, mal�gn dönüşümün ve kanser �lerlemes�n�n altında yatan genet�k mekan�zmalar hakkında b�lg� 

sah�b� olmamız sağlanmıştır. Kanserl� hayvan modeller� kanser tedav�ler� �ç�n �laçların, k�myasal ve b�yoloj�k maddeler�n 

terapöt�k etk�nl�ğ� ve toks�s�tes�n�n kl�n�k önces� araştırmaları �ç�n kullanılmaktadırlar.

Anahtar Kel�meler: Hayvan Modeller�, Kanser, Deneysel

ABSTRACT

An�mal models are �mportant tools for study�ng the b�ology and genet�cs of human cancers as well as for precl�n�cal 

�nvest�gat�on of ant�-cancer therapeut�cs and cancer prevent�on. Var�ous an�mal models have been generated by genet�c 

eng�neer�ng, graft transplantat�on, and v�ral/phys�cal/chem�cal �nduct�on. By acumulat�ng data from stud�es us�ng an�mal 

models, we were prov�ded w�th �nformat�on about the genet�c mechan�sms underly�ng mal�gnant transformat�on and 

cancer progress�on. An�mal cancer models are used for precl�n�cal �nvest�gat�on of the therapeut�c e��cacy and tox�c�ty of 

drugs, chem�cals and b�olog�cal substances for cancer treatments. 

Keywords: An�mal Models, Cancer, Exper�mental

BİR BAKIŞTA KANSERLİ HAYVAN MODELLERİ

- Varsayılan kansere �l�şk�n gen mutasyonları ve genet�k yolakları bel�rleyeb�lmek �ç�n doku kültürü, transgen�k ve 

xenograft hayvan çalışmaları �le �lg�l� mutasyonların ve sürece a�t mekan�zmaların doğrulanması gerek�r

- Kanser çalışmalarında kullanılan omurgalı (tavuk, domuz, zebrabalığı, rodentler, köpek vs.) ve omurgasız hayvanları 

da �çeren (solucan ve s�nek g�b�) çeş�tl� hayvan modeller� zaman �çer�s�nde gel�şt�r�lm�şt�r.

- Prekl�n�k olarak kanserl� hayvan model� oluşturmada ve araştırılan kanser model�ne �l�şk�n süreçler� doğrulamada; 

kullanılan hayvanın genom�k man�pülasyonlara uygunluğu, hayvanın genomunun korunması, yüksek ver�ml�l�kl� 

tarama yapab�lmek, çalışmaları tekrarlayab�lmek �ç�n mal�yet�n makul olması g�b� b�r takım kr�terler d�kkate 

alınmalıdır.

- Genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş fare modeller� (GEMMs Genet�cally eng�neered mouse models) kanser çalışmalarında 

kullanılan en yaygın transgen�k hayvan modeller�d�r. Yanı sıra sayıca fazlalıkları, genet�k korunmuşluk olarak �nsan ve 

fareye yakınlığı ve n�sbeten düşük mal�yet� �le zebrabalığı kanser modeller� de g�derek popülar�tes� artan hayvan 

kanser modeller� arasında yer almaktadır.
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- Germl�ne olmayan genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş (nGEMM) fare modeller� geleneksel olarak üret�len germl�ne transgen�k fare 

modeller�ne kıyasla daha hızlı ve ucuz olarak üret�leb�ld�kler�nden daha çok terc�h ed�l�rler. Germl�ne olmayan bu 

hayvanlar aslında transgen�k germl�ne fareler�n sıklıkla ve ardı ardına transgen�k yapılmalarıyla üret�lm�şlerd�r. Bu 

hal�yle nGEMM modeller�nde üret�len tümörler normal dokular bağlamında ortaya çıkarlar ve kanser�n doğal hal�n� 

daha �y� takl�t ederler.

- İnsan tümör xenograft hayvan modeller�, çalışmalar �ç�n temel deney s�stem�n�, kanser gel�ş�m�nde rol aldığı yen� 

bel�rlenen genet�k mutasyonların doğrulanmasını ve kansere �l�şk�n araştırılan yen� tedav� hedefler�n� sunar.

- İnsan tümör xenograft hayvan modeller�n� seçerken uygun model� bel�rleyeb�lmek �ç�n b�r takım kr�terler vardır. Bu 

kr�terler arasında öncel�kle xenograft tümör model�n�n orthotop�c veya heterotop�cl�ğ�, kullanılacak materyal�n pr�mer 

tümör hücres� veya hücre hattı olması gelmekted�r. Ayrıca modellenmes� planlanan tümörde düşünülmel� ve tümörün 

heterojen�teye uyumlu olup olmadığı, konaktak� stromal �l�şk�lerden etk�len�p etk�lenmeyeceğ� g�b� faktörler 

netleşt�r�lmel�d�r.

1.KANSERLİ HAYVAN MODELLERİ

K�msen�n yadsımayacağı üzere �nsanlar ve hayvanlarda gözlemlenen kanser ve kansere bağlı sağlık problemler� 

yıllardır başta gelen sağlık sorunlarının en önde gelenler�ndend�r. Bu sebeple; uzun yıllardır süren kanser araştırmaları 

boyunca, kanser�n et�yoloj�s�, kanser gel�ş�m sürec�n�n hücresel ve moleküler düzeydek� mekan�zmaları, yen� ve alternat�f 

tedav�ler gel�şt�reb�lmek �ç�n b�l�nemeyen hedefler�n açığa çıkarılması g�b� çalışmalar tıp b�l�mler� sahasındak� d�ğer 

araştırmalar ve gel�şmeler paralel�nde devam edegelmekted�r [1].

Kanser ve kansere bağlı sağlık problemler�n� çözmek �ç�n b�l�m �nsanları b�r yandan yen� tedav� metotları bulmak ve bu 

yen� tedav�lerle kanser� yenmek �ç�n çalışmışlar ve daha önceden tedav�s� mümkün olmayan bazı kanser türler�ne karşı 

tedav�ler gel�şt�rm�şlerse de, yıllardır süren kanser araştırmalarından ed�n�len çıkarımlar; kansere karşı öncel�kl� olarak b�r 

�laç gel�şt�r�p tedav� şansı denenmes� g�b� çalışmaların yanı sıra kansere sebep olan çevresel, hücresel, moleküler ve genet�k 

sebepler�n ortaya konulması, kanser gel�ş�m süreçler�n�n hücresel ve moleküler düzeyde detaylı olarak mekan�zmalarının 

anlaşılab�l�r kılınması çalışmalarıyla kanser�n nasıl başladığını, nasıl gel�şt�ğ�n�, kanserl� hücreler�n ve dokuların d�ğer hücre 

ve dokulardan nasıl farklılaştığı g�b� sorulara bulunab�lecek cevaplarla kanserler�n etk�l� b�r şek�lde çözülmes� daha akılcı ve 

rasyonel görünmekted�r [2].

Kanser �le mücadelede hal� hazırda bulunan tedav� protokoller� kl�n�k olarak kullanılmakla b�rl�kte, b�r yandan da 

prekl�n�k olarak yapılan kanser araştırmaları gelecekte kullanılacak kl�n�k tedav� �mkanlarını artırmak ve etk�l� kılmak adına 

son derece öneml� ve �nsanlığın vazgeçemeyeceğ� araştırma alanlarındandır [3].

Kanser doğası gereğ� kanser türüne göre değ�şmekle b�rl�kte, görece olarak gel�ş�m� hızlı yahut yavaş olsun bel�rl� b�r 

süreç �çer�s�nde gel�şen ve temelde hücresel düzeyde meydana gelen ve yer aldığı konakçısına az veya çok b�r takım zararlar 

veren her türlü genet�k, moleküler değ�ş�kl�klerden meydana gelen hücre farklılaşmalarıdır. Kanser gel�ş�m�n�n yukarıda da 

bel�rtt�ğ�m�z üzere bel�rl� b�r süreç dah�l�nde meydana gel�yor olması b�l�m �nsanlarını bu alanda yapılacak çalışmalarda 

kanser� ve gel�ş�m süreçler�n� daha hızlı gözlemleme şansı bulunab�lecek modeller kullanmaya sürüklem�şt�r. Bu sebeple 

kanser araştırmalarında �nsanlara ve evc�l hayvanlara yada ç�ftl�k hayvanlarına nazaran daha kısa ömürlü olan hayvanlar 

üzer�nde kanser modeller�n� oluşturarak bu modeller üzer�nde prekl�n�k çalışmaları hızlıca sürdürmek �nsanlığı kanserle 

mücadelede sonuca daha hızlı ulaştıracaktır [4].

Okumakta olduğunuz k�tabın bu bölümünde ş�md�ye kadar oluşturulmuş sayısız kanser model�n�n nasıl 

oluşturulduğunda da�r detaylı laboratuvar prosedürler�ne yer vermektense kanser modellemeler�n�n gerekl�l�kler�, kanser 

modeller�n�n geçm�şten günümüze gel�ş�m sürec�, farklı hayvan türler� �le oluşturulan kanser modeller�n�n b�r b�rler�yle olan 

kıyasları, fare kanser modeller�yle �lg�l� temel düzeydek� b�lg�ler ve hal� hazırda sıklıkla kullanılan fare modeller� hakkında 

b�lg�ler ver�lecekt�r. 

1.1. N�ç�n Kanser Hayvan Modeller�ne İht�yaç Duyulmaktadır?

Kanser hayvan modeller�ne neden �ht�yaç olduğunun cevabını maddeler hal�nde sıralayacak olursak;

Öncel�kl� olarak et�k kurallar ve yasalar çerçeves�nde her türlü çalışmayı her �sten�len zamanda ve her �sten�len canlıda 

veya canlı organ�zma üzer�ne yapab�lmek �mkan dah�l�nde değ�ld�r. Hele k� �nsanlar sağlıklı �nsanlar üzer�nde kanser 

araştırmaları yapmak g�b� b�r durum yasal olarak mümkün olsa dah� �nsan� bakımdan vahşetten öted�r. Bu sebeple mevcut 

yasal düzenlemeler gereğ� tüm dünyada kanser araştırmalarında öncel�kl� olarak deney hayvanları ve deney hayvanları 

üzer�nde oluşturulan kanser modeller� kullanılmaktadır [3].

1- Kanser türüne göre değ�şmekle b�rl�kte sebep olan faktöre maruz�yetten hemen sonra veya kısa b�r süre sonra ortaya 

çıkab�leceğ� g�b� onlarca yahut b�rkaç dekatlık yaşam süres�nden sonra dah� çıkab�lmekted�r. Yan� kanser gel�ş�m 

sürec� kısa veya uzun olsun b�r zaman dah�l�nde meydana gelmekted�r. Örneğ�n adölesan dönemde çocuklarda 

meydana gelen b�r kanser�n gel�ş�m sürec�n� �zleyeb�lmek �ç�n b�r �nsanın bebekl�ğ�nden çocukluğuna ve adölesan 

dönem�ne kadar tak�p etmek ve kanser gel�ş�m� �ht�mal�n� değerlend�rmek üzere yapılan b�r çalışmanın sonucunda 

elde ed�leb�lecek ver�ler elbettek� kıymetl� olacaktır. Ancak bu çalışma en azından 14-15 yıl g�b� b�r süre devam 

etmeden sonuçlandırılamayacaktır. Yanı sıra böyle b�r çalışma grubuna dah�l ed�len her denekte 14-15 yıl sonunda 

kanser gel�şeceğ�n�n garant�s�de yoktur. Yan� böyle b�r çalışma planı kes�nl�kle kabul ed�lemez d�yemesek b�le 

rahatlıkla söyleyeb�l�r k�, böyle b�r çalışma ver�ml� ve her kanser türü araştırması �ç�n sürdürleb�l�r b�r çalışma değ�ld�r. 

Oysak� deney hayvanalarının �nsanlara, ked�, köpek g�b� hayvanlara ve pek çok ç�ftl�k hayvanına göre çok çok kısa b�r 

ömürler� vardır ve bu sebeple hızlıca erg�nl�ğe ulaşma, yet�şk�nl�k ve yaşlanma g�b� hayat evreler�n� dışarıdan hızlıca 

gözlemleme şansı vardır. Yukarıda örneğ�n� verd�ğ�m�z çalışma planı �nsanlar yer�ne deney hayvanı modeller� �le 

yapılırsa b�r laboratuvar fares�n�n ortalama ergenl�k yaşına ulaşma zamanı olan 40-45 gün �çer�s�nde 

sonlandırılab�lecekt�r. Sonuç olarak kanser gel�ş�m sürec�n�n zamana yayılmış olması ve uzun yıllar sürmes� neden�yle 

kanser gel�ş�m�n� daha hızlı ve tekrar tekrar �zleyeb�lmek �ç�n hızlı ve sıklıkla tekrarlanılab�l�r olması sebeb�yle deney 

hayvanlarında kanser modeller� oluşturmak �ht�yacı hasıl olmuştur.

2- Temel b�l�msel ver�ler�n her kes tarafından b�l�nen ve deklare ed�len özell�kler�nden b�r� olarak, b�r konu üzer�nde 

yapılan b�r çalışmanın s�stemat�k olarak ger�ye dönük �rdeleneb�l�r ve tekrar ed�leb�l�r olması esastır. Kanser 

araştırmalarının tekrarlanab�l�rl�ğ� ve sonuçların emn�yet dereces� bakımından sıklığının artırılması hayvan model� 

dışında olası değ�ld�r. Yan� yasaların �z�n vermes� koşuluyla b�r köpek üzer�nde yapılan b�r kanser araştırması sonucu 

ancak yıllar �çer�s�nde elde ed�leb�l�r ve çalışmanın tekrar ed�leb�lmes� �ç�n en azından tekrarlanılacak çalışma süres� 

kadar b�r süreye yen�den �ht�yaç duyulur. Oysak� bu çalışma farelere uyarlanan b�r kanser model� �le fareler üzer�nde 

yapılacak olması hal�nde; b�r tek köpek üzer�nde yıllar �ç�nde ancak sonlandırılab�len ve tekrar ed�leb�lmes� �ç�n 

yen�den yıllar gerekt�ren bu çalışma, yüzlerce denek farede oluşturulan kanser model� �le b�rkaç ay g�b� kısa b�r sürede 

ve tek b�r köpeğe göre en azından yüzlerce kat daha emn�yetl� �stat�st�k� sonuçlarla ortaya çıkarılab�l�r.

3- Araştırma sonuçlarının muhtemelen ölümle sonlandırılması. Kanser araştırmalarının pek çoğu kanser�n gel�ş�m 

sürec�, kanserl� dokuların ve hücreler�n özell�kler�n�n keşfed�lmes� g�b� araştırma konularını tak�ben kanser 

fizyopatoloj�s�n�, h�stopatoloj�s�n� �rdelemek maksadıyla kanserl� dokunun ve organın canlıdan alınıp �ncelenmes� �le 

yan� kaçınılmaz b�r sonuç olarak deneğ�n �nsancıl b�r b�ç�mde öldürülmes� �le sonlandırılmaktadır. Böyle b�r çalışmanın 

�nsanlar üzer�nde yapılab�l�yor olması �ht�mal� dah� kan donduracak vehamette olduğundan kanser fizyopatoloj�s� g�b� 

konular �ç�n oluşturulan kanserl� hayvan modeller� �le çalışılmak mecbur�yet� bulunmaktadır.

4- Ekonom�k gerekçeler. Günümüz b�l�m dünyasında b�l�msel araştırmalarla �lg�l� uluslararası ve her ülken�n kend� 

mevzuatı gereğ�nce uyguladığı et�k kurallar ve yasal prosedürler� çerçeves�nde hayvanlar ve canlı organ�zmalar 

kullanılarak yapılab�lecek çalışmalar sınırlandırılarak kontrol ed�lmekted�r. Bu sebeple kanser araştırmaları 

kapsamında yapılan prekl�n�k denemeler b�r zorunluluk olarak deney hayvanları üzer�nde yapılmak karşımızda 

bulunuyor olsa dah� aynı çalışmanın hang� deney hayvanı türü kullanılarak daha ekonom�k ve daha çok tekrarla 

yapılab�lme olasılığı gözden kaçırılmamalıdır [5].



576   •   Hak� Kara - Mahmut Şah�n Her Yönüyle Kanser   •   577

- Germl�ne olmayan genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş (nGEMM) fare modeller� geleneksel olarak üret�len germl�ne transgen�k fare 

modeller�ne kıyasla daha hızlı ve ucuz olarak üret�leb�ld�kler�nden daha çok terc�h ed�l�rler. Germl�ne olmayan bu 

hayvanlar aslında transgen�k germl�ne fareler�n sıklıkla ve ardı ardına transgen�k yapılmalarıyla üret�lm�şlerd�r. Bu 

hal�yle nGEMM modeller�nde üret�len tümörler normal dokular bağlamında ortaya çıkarlar ve kanser�n doğal hal�n� 

daha �y� takl�t ederler.

- İnsan tümör xenograft hayvan modeller�, çalışmalar �ç�n temel deney s�stem�n�, kanser gel�ş�m�nde rol aldığı yen� 

bel�rlenen genet�k mutasyonların doğrulanmasını ve kansere �l�şk�n araştırılan yen� tedav� hedefler�n� sunar.

- İnsan tümör xenograft hayvan modeller�n� seçerken uygun model� bel�rleyeb�lmek �ç�n b�r takım kr�terler vardır. Bu 

kr�terler arasında öncel�kle xenograft tümör model�n�n orthotop�c veya heterotop�cl�ğ�, kullanılacak materyal�n pr�mer 

tümör hücres� veya hücre hattı olması gelmekted�r. Ayrıca modellenmes� planlanan tümörde düşünülmel� ve tümörün 

heterojen�teye uyumlu olup olmadığı, konaktak� stromal �l�şk�lerden etk�len�p etk�lenmeyeceğ� g�b� faktörler 

netleşt�r�lmel�d�r.

1.KANSERLİ HAYVAN MODELLERİ

K�msen�n yadsımayacağı üzere �nsanlar ve hayvanlarda gözlemlenen kanser ve kansere bağlı sağlık problemler� 

yıllardır başta gelen sağlık sorunlarının en önde gelenler�ndend�r. Bu sebeple; uzun yıllardır süren kanser araştırmaları 

boyunca, kanser�n et�yoloj�s�, kanser gel�ş�m sürec�n�n hücresel ve moleküler düzeydek� mekan�zmaları, yen� ve alternat�f 

tedav�ler gel�şt�reb�lmek �ç�n b�l�nemeyen hedefler�n açığa çıkarılması g�b� çalışmalar tıp b�l�mler� sahasındak� d�ğer 

araştırmalar ve gel�şmeler paralel�nde devam edegelmekted�r [1].

Kanser ve kansere bağlı sağlık problemler�n� çözmek �ç�n b�l�m �nsanları b�r yandan yen� tedav� metotları bulmak ve bu 

yen� tedav�lerle kanser� yenmek �ç�n çalışmışlar ve daha önceden tedav�s� mümkün olmayan bazı kanser türler�ne karşı 

tedav�ler gel�şt�rm�şlerse de, yıllardır süren kanser araştırmalarından ed�n�len çıkarımlar; kansere karşı öncel�kl� olarak b�r 

�laç gel�şt�r�p tedav� şansı denenmes� g�b� çalışmaların yanı sıra kansere sebep olan çevresel, hücresel, moleküler ve genet�k 

sebepler�n ortaya konulması, kanser gel�ş�m süreçler�n�n hücresel ve moleküler düzeyde detaylı olarak mekan�zmalarının 

anlaşılab�l�r kılınması çalışmalarıyla kanser�n nasıl başladığını, nasıl gel�şt�ğ�n�, kanserl� hücreler�n ve dokuların d�ğer hücre 

ve dokulardan nasıl farklılaştığı g�b� sorulara bulunab�lecek cevaplarla kanserler�n etk�l� b�r şek�lde çözülmes� daha akılcı ve 

rasyonel görünmekted�r [2].

Kanser �le mücadelede hal� hazırda bulunan tedav� protokoller� kl�n�k olarak kullanılmakla b�rl�kte, b�r yandan da 

prekl�n�k olarak yapılan kanser araştırmaları gelecekte kullanılacak kl�n�k tedav� �mkanlarını artırmak ve etk�l� kılmak adına 

son derece öneml� ve �nsanlığın vazgeçemeyeceğ� araştırma alanlarındandır [3].

Kanser doğası gereğ� kanser türüne göre değ�şmekle b�rl�kte, görece olarak gel�ş�m� hızlı yahut yavaş olsun bel�rl� b�r 

süreç �çer�s�nde gel�şen ve temelde hücresel düzeyde meydana gelen ve yer aldığı konakçısına az veya çok b�r takım zararlar 

veren her türlü genet�k, moleküler değ�ş�kl�klerden meydana gelen hücre farklılaşmalarıdır. Kanser gel�ş�m�n�n yukarıda da 

bel�rtt�ğ�m�z üzere bel�rl� b�r süreç dah�l�nde meydana gel�yor olması b�l�m �nsanlarını bu alanda yapılacak çalışmalarda 

kanser� ve gel�ş�m süreçler�n� daha hızlı gözlemleme şansı bulunab�lecek modeller kullanmaya sürüklem�şt�r. Bu sebeple 

kanser araştırmalarında �nsanlara ve evc�l hayvanlara yada ç�ftl�k hayvanlarına nazaran daha kısa ömürlü olan hayvanlar 

üzer�nde kanser modeller�n� oluşturarak bu modeller üzer�nde prekl�n�k çalışmaları hızlıca sürdürmek �nsanlığı kanserle 

mücadelede sonuca daha hızlı ulaştıracaktır [4].

Okumakta olduğunuz k�tabın bu bölümünde ş�md�ye kadar oluşturulmuş sayısız kanser model�n�n nasıl 

oluşturulduğunda da�r detaylı laboratuvar prosedürler�ne yer vermektense kanser modellemeler�n�n gerekl�l�kler�, kanser 

modeller�n�n geçm�şten günümüze gel�ş�m sürec�, farklı hayvan türler� �le oluşturulan kanser modeller�n�n b�r b�rler�yle olan 

kıyasları, fare kanser modeller�yle �lg�l� temel düzeydek� b�lg�ler ve hal� hazırda sıklıkla kullanılan fare modeller� hakkında 

b�lg�ler ver�lecekt�r. 

1.1. N�ç�n Kanser Hayvan Modeller�ne İht�yaç Duyulmaktadır?

Kanser hayvan modeller�ne neden �ht�yaç olduğunun cevabını maddeler hal�nde sıralayacak olursak;

Öncel�kl� olarak et�k kurallar ve yasalar çerçeves�nde her türlü çalışmayı her �sten�len zamanda ve her �sten�len canlıda 

veya canlı organ�zma üzer�ne yapab�lmek �mkan dah�l�nde değ�ld�r. Hele k� �nsanlar sağlıklı �nsanlar üzer�nde kanser 

araştırmaları yapmak g�b� b�r durum yasal olarak mümkün olsa dah� �nsan� bakımdan vahşetten öted�r. Bu sebeple mevcut 

yasal düzenlemeler gereğ� tüm dünyada kanser araştırmalarında öncel�kl� olarak deney hayvanları ve deney hayvanları 

üzer�nde oluşturulan kanser modeller� kullanılmaktadır [3].

1- Kanser türüne göre değ�şmekle b�rl�kte sebep olan faktöre maruz�yetten hemen sonra veya kısa b�r süre sonra ortaya 

çıkab�leceğ� g�b� onlarca yahut b�rkaç dekatlık yaşam süres�nden sonra dah� çıkab�lmekted�r. Yan� kanser gel�ş�m 

sürec� kısa veya uzun olsun b�r zaman dah�l�nde meydana gelmekted�r. Örneğ�n adölesan dönemde çocuklarda 

meydana gelen b�r kanser�n gel�ş�m sürec�n� �zleyeb�lmek �ç�n b�r �nsanın bebekl�ğ�nden çocukluğuna ve adölesan 

dönem�ne kadar tak�p etmek ve kanser gel�ş�m� �ht�mal�n� değerlend�rmek üzere yapılan b�r çalışmanın sonucunda 

elde ed�leb�lecek ver�ler elbettek� kıymetl� olacaktır. Ancak bu çalışma en azından 14-15 yıl g�b� b�r süre devam 

etmeden sonuçlandırılamayacaktır. Yanı sıra böyle b�r çalışma grubuna dah�l ed�len her denekte 14-15 yıl sonunda 

kanser gel�şeceğ�n�n garant�s�de yoktur. Yan� böyle b�r çalışma planı kes�nl�kle kabul ed�lemez d�yemesek b�le 

rahatlıkla söyleyeb�l�r k�, böyle b�r çalışma ver�ml� ve her kanser türü araştırması �ç�n sürdürleb�l�r b�r çalışma değ�ld�r. 

Oysak� deney hayvanalarının �nsanlara, ked�, köpek g�b� hayvanlara ve pek çok ç�ftl�k hayvanına göre çok çok kısa b�r 

ömürler� vardır ve bu sebeple hızlıca erg�nl�ğe ulaşma, yet�şk�nl�k ve yaşlanma g�b� hayat evreler�n� dışarıdan hızlıca 

gözlemleme şansı vardır. Yukarıda örneğ�n� verd�ğ�m�z çalışma planı �nsanlar yer�ne deney hayvanı modeller� �le 

yapılırsa b�r laboratuvar fares�n�n ortalama ergenl�k yaşına ulaşma zamanı olan 40-45 gün �çer�s�nde 

sonlandırılab�lecekt�r. Sonuç olarak kanser gel�ş�m sürec�n�n zamana yayılmış olması ve uzun yıllar sürmes� neden�yle 

kanser gel�ş�m�n� daha hızlı ve tekrar tekrar �zleyeb�lmek �ç�n hızlı ve sıklıkla tekrarlanılab�l�r olması sebeb�yle deney 

hayvanlarında kanser modeller� oluşturmak �ht�yacı hasıl olmuştur.

2- Temel b�l�msel ver�ler�n her kes tarafından b�l�nen ve deklare ed�len özell�kler�nden b�r� olarak, b�r konu üzer�nde 

yapılan b�r çalışmanın s�stemat�k olarak ger�ye dönük �rdeleneb�l�r ve tekrar ed�leb�l�r olması esastır. Kanser 

araştırmalarının tekrarlanab�l�rl�ğ� ve sonuçların emn�yet dereces� bakımından sıklığının artırılması hayvan model� 

dışında olası değ�ld�r. Yan� yasaların �z�n vermes� koşuluyla b�r köpek üzer�nde yapılan b�r kanser araştırması sonucu 

ancak yıllar �çer�s�nde elde ed�leb�l�r ve çalışmanın tekrar ed�leb�lmes� �ç�n en azından tekrarlanılacak çalışma süres� 

kadar b�r süreye yen�den �ht�yaç duyulur. Oysak� bu çalışma farelere uyarlanan b�r kanser model� �le fareler üzer�nde 

yapılacak olması hal�nde; b�r tek köpek üzer�nde yıllar �ç�nde ancak sonlandırılab�len ve tekrar ed�leb�lmes� �ç�n 

yen�den yıllar gerekt�ren bu çalışma, yüzlerce denek farede oluşturulan kanser model� �le b�rkaç ay g�b� kısa b�r sürede 

ve tek b�r köpeğe göre en azından yüzlerce kat daha emn�yetl� �stat�st�k� sonuçlarla ortaya çıkarılab�l�r.

3- Araştırma sonuçlarının muhtemelen ölümle sonlandırılması. Kanser araştırmalarının pek çoğu kanser�n gel�ş�m 

sürec�, kanserl� dokuların ve hücreler�n özell�kler�n�n keşfed�lmes� g�b� araştırma konularını tak�ben kanser 

fizyopatoloj�s�n�, h�stopatoloj�s�n� �rdelemek maksadıyla kanserl� dokunun ve organın canlıdan alınıp �ncelenmes� �le 

yan� kaçınılmaz b�r sonuç olarak deneğ�n �nsancıl b�r b�ç�mde öldürülmes� �le sonlandırılmaktadır. Böyle b�r çalışmanın 

�nsanlar üzer�nde yapılab�l�yor olması �ht�mal� dah� kan donduracak vehamette olduğundan kanser fizyopatoloj�s� g�b� 

konular �ç�n oluşturulan kanserl� hayvan modeller� �le çalışılmak mecbur�yet� bulunmaktadır.

4- Ekonom�k gerekçeler. Günümüz b�l�m dünyasında b�l�msel araştırmalarla �lg�l� uluslararası ve her ülken�n kend� 

mevzuatı gereğ�nce uyguladığı et�k kurallar ve yasal prosedürler� çerçeves�nde hayvanlar ve canlı organ�zmalar 

kullanılarak yapılab�lecek çalışmalar sınırlandırılarak kontrol ed�lmekted�r. Bu sebeple kanser araştırmaları 

kapsamında yapılan prekl�n�k denemeler b�r zorunluluk olarak deney hayvanları üzer�nde yapılmak karşımızda 

bulunuyor olsa dah� aynı çalışmanın hang� deney hayvanı türü kullanılarak daha ekonom�k ve daha çok tekrarla 

yapılab�lme olasılığı gözden kaçırılmamalıdır [5].



1.2. İy� B�r Kanserl� Hayvan Model�n�n Özell�kler� Nelerd�r?

İy� b�r kanser model� hang� özell�klerde olmaldır sorusuna ver�leb�lecek en kest�rme   ve prat�k cevap elbettek� “ tems�l 

ett�ğ� kansere h�stoloj�k ve fizyoloj�k gereks�n�mler� bakımından en �y� benzerl�kte olan ve normal koşularda oluştuğu canlıda 

(�nsan veya hayvan) gösterd�ğ� etk�ler� modellend�ğ� deney hayvanında da aynı veya en benzer şek�lde göstereb�len hayvan 

model� ” olarak tanımlayab�l�r�z [6].

Başta bel�rtt�ğ�m�z üzere kanserl� hayvan deney model� temelde araştırılmak �sten�len kanser türünün aslında 

�nsanlarda veya hayvanlarda oluşturduğu ekt�ler� s�müle etmek üzere modellenmekted�r. Yan� �nsan veya b�r hayvandan 

alınan kanserl� hücre hattının yahut dokunun deney hayvanı olarak kullanılan b�r fareye aktarılması ve elde ed�len kanserl� 

fare model�nde aktarılan kanser�n özell�kler�n�n bel�rlenmeye çalışıldığı b�r modelde aktarıldığı farede �nsanlardak� kadar 

agres�f b�r kanser gel�ş�m� gösterem�yorsa oluşturulan bu kanser model� pekte başarılı b�r kanserl� hayvan model� olarak 

kabul ed�lemez. Bu durumun tam ters� olasılıkta y�ne aynı şek�lde başarılı b�r model olarak değerlend�r�lemez. Yan� 

oluşturulan kanserl� hayvan model�n�n �ncelenmek �sten�len kanser�n b�l�nen tüm özell�kler�n� s�müle etmek yeterl�l�ğ� 

bulunmasa dah� pek çok özell�ğ�n� deney hayvanında ortaya çıkarması gerek�r [7].

İy� b�r kanserl� deney hayvanı model�nde araştırılmak �sten�len kanserl� modeldek� deney hayvanının hücre ve doku 

transplantlarına tolerans göstermes� gerek�r. Normal koşullarda doku ve hücre tranplantları MHC reseptör uyumsuzluğu 

sebeb�yle farklı canlılarda ant�jen�k karakterded�rler. Bu durum elbettek� kanserl� fare modellenmes� çalışmalarında da 

geçerl� b�r husustur. Bu durumda kanser oluşturmak �ç�n nakled�len transplantlar denek modelde �mmun s�stem� akt�ve 

ederek çalışmayı daha başlamadan başarısızlıkla sonlandıracaktır. Bu sebeple �y� b�r kanserl� hayvan model�nde ya konak 

hayvanın �mmun s�stem� nude farelerde olduğu g�b� doğuştan baskılanmış olmalıdır yahut genet�k müdahelelerle elde 

ed�lm�ş transgen�k b�r hayvan kullanılmalıdır [8].

İnsan tümör xenograft hayvan modeller�n� seçerken uygun model� bel�rleyeb�lmek �ç�n b�r takım kr�terler vardır. Bu 

kr�terler arasında öncel�kle xenograft tümör model�n�n ortotop�k veya heterotop�kl�ğ�, kullanılacak materyal�n pr�mer tümör 

hücres� veya hücre hattı olması gelmekted�r. Ayrıca modellenmes� planlanan tümörde düşünülmel� ve tümörün 

heterojen�teye uyumlu olup olmadığı, konaktak� stromal �l�şk�lerden etk�len�p etk�lenmeyeceğ� g�b� faktörler 

netleşt�r�lmel�d�r [9].

Elbette b�l�msel ver�ler�n sıklığı ve kes�nl�ğ�n� sağlama �ç�n daha fazla deneme yapmak son derece kıymetl�d�r. Bu 

durumda kullanılab�lecek en �y� kanserl� deney hayvanı model�n�n mümkün olduğunca en ekonom�k model olması 

gerekl�l�ğ� aş�kardır.

1.3. Hang� Deney Hayvanlarından Kanserl� Hayvan Model� Oluşturulab�l�r? Kanserl� Hayvan Modeller�n�n 

Tar�hsel Sürec� Nasıl Şek�llenm�şt�r?

Kanserl� hayvan model� oluşturma çalışmalarında solucan ve s�nekler g�b� omurgasız canlılar kullanılab�ld�ğ� g�b� evc�l 

köpekte dah�l olmak üzere kem�rgenler, tavuklar ve zebra balığı g�b� su canlıları dah�l pek çok canlı kanserl� deney model� 

oluşturmak amacıyla kullanılmaktadırlar. 

Kanserl� deney hayvanı model� oluştururken kullanılan deney hayvanı türünün b�r takım kısıtlayıcı yönler� ve elbettek� 

b�r b�rler�ne kıyasla bazı avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Kullanılan deney hayvanlarının b�r b�rler�ne nazaran 

mukayeseler� bu kısımda detaylıca yapılmayacak olup; kanser modeller�nde kullanılan deney hayvanlarının bu tür 

çalışmalardak� genel kullanımları �le �lg�l� b�lg�ler aşağıdak� tabloda özet hal�nde ver�lmeye çalışılmıştır.

2. Kanser Modellemeler�nde Kullanılan Deney Hayvanları

2.1.Kem�rgen Hayvanların Kanser Modeller�nde Kullanımı

Geç�rd�ğ�m�z son yüzyıl boyunca b�l�m �nsanları �nsan hastalıklarını hayvanlar üzer�nde deneyerek çalışmak �ç�n 

hayvan modeller� tasarlamaya başladılar. Ancak bu planlamaların pek çoğu et�k kaygılar ve tartışmalar sebeb�yle hayata 

geç�r�lemed�. Y�rm�nc� yüzyılın başlarında �nsanlardan elde ed�len kanserl� doku greftler� büyük hayvanlara �mplante 

ed�lmeye başlanmıştır. Fakat hayvanlarda oluşan �mmun s�stem kaynaklı engeller sebeb�yle bu çalışmalar başarılı 

olamamıştır. Daha sonraları rat sarcoma kanser hücreler�n�n tavuk embr�yosu �çer�s�ne nakled�leb�lmes� ve bu hücreler�n 

hayatta kalması �le çapraz türler arasında kanserl� hücre nakl�n�n mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştır. 1930’ların sonlarına 

doğru �nsan kanser hücreler� Gu�nea domuzu ve tavşanların anter�or göz kamarasına nakled�lm�ş ve �mmune-pr�v�leged 

olarak adlandırılan bu yolla “ xenograft “ model� ve xenograft ter�m� kullanılmaya başlanmıştır [10]. İmmun s�stem kaynaklı 

doku ve hücre redler�n�n T hücreler� kaynaklı olduğunun zaman �çers�nde anlaşılmasıyla b�rl�kte b�l�m �nsanları xenograft 

uygulamalarında başarılı olab�lmek �ç�n �mmun s�stem�n baskılanması gerekt�ğ� kanaat�ne ulaştılar. Bu sebeple deneysel 

olarak tymectom� yapılarak t�mus bez� çıkarılan ve hal�yle matur T lenfos�tler�nden yoksun deney fareler�nde yapılan 

xenograft çalışmaları planlanarak denenm�ş ve başarılı sonuçlar alınmıştır [11]. 1960 yılların başlarında spontan olarak 

�mmun yetmezl�ğ� olan fareler�n keşfed�lmes� �le b�rl�kte artık bu fareler xenograft çalışmalarının vazgeç�lmezler� olmaya 

başlamışlardır [12]. 1962 yılında b�r v�roloj� laboratuvarında Dr. N. R. Gr�st tarafından T lenfos�tler� bulunmayan çıplak fare 

�dent�fiye ed�lm�şt�r (nude at�m�c fare) [13].

1950’l� yılların ortalarında onkogen�k v�rüsler�n farelerde keşfine paralel olarak onkogen�k v�rüslerle enfekte fareler�n 

kanserlere d�spose b�r durumda olduklarının anlaşılmıştır. Böylel�kle de genler�n onkogenezde etk�nl�kler�n�n keşfed�lmes� 

�le kanser araştırmalarında genom�k çalışmalar ön sıralarda yer almaya başlamıştır. Onkogen�c genler�n kanser gel�ş�m 

süreçler�ndek� etk�ler� ve tümör baskılayıcı genler�n tümör oluşumunu engelley�c� etk�ler� anlaşıldıkça ve rekomb�nant 

genet�k uygulamalar gel�şt�r�ld�kçe bu genler fare gamet hücreler�nde man�püle ed�lerek 1980’l� yıllarda artık yen� kem�rgen 

kanser modeller� gel�şt�r�lm�şt�r [14, 15]. Bu tür fareler transgen�k olmaları sebeb�yle onkogen�k genler �çer�rlerken tümör 

baskılayıcı genler�n�n �nakt�ve ed�lm�ş olmaları sebeb�yle kansere oldukça yatkın deney hayvanları olarak pek çok kanserl� 

fare deney model�nde kullanılmaya başlanmışlardır. Günümüzde halen kanserl� hayvan model� olarak en sık olarak 

transgen�k fareler kullanılmaktadırlar. 

2.2. D�ğer Hayvan Modeller�

Her ne kadar hayvan deneyler�n�n baş rol oyuncusu fareler ve kem�rgenler olsa dah� tavuklar, köpekler ve daha pek çok 

hayvanın yanı sıra zebra balığı g�b� son dönemlerde popülerl�ğ� g�derek artış göstermekte olan ve kanser modellemeler�nde 

kullanılan farklı hayvan türler� de mevcuttur. Yakın geçm�ş zaman �çer�s�nde fare dışındak� d�ğer omurgalı denek 

hayvanlarının da genomlarının detaylıca �rdelenm�ş olması, �n-v�tro çalışmalarda çeş�tl�l�k sunmaları (tavuk kor�oallanto�k 

membran çalışmaları g�b�) g�b� b�r takım avantajları sebeb�yle bu türler�nde kanser araştırmalarında deney modeller�nde 
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1.2. İy� B�r Kanserl� Hayvan Model�n�n Özell�kler� Nelerd�r?

İy� b�r kanser model� hang� özell�klerde olmaldır sorusuna ver�leb�lecek en kest�rme   ve prat�k cevap elbettek� “ tems�l 

ett�ğ� kansere h�stoloj�k ve fizyoloj�k gereks�n�mler� bakımından en �y� benzerl�kte olan ve normal koşularda oluştuğu canlıda 

(�nsan veya hayvan) gösterd�ğ� etk�ler� modellend�ğ� deney hayvanında da aynı veya en benzer şek�lde göstereb�len hayvan 

model� ” olarak tanımlayab�l�r�z [6].

Başta bel�rtt�ğ�m�z üzere kanserl� hayvan deney model� temelde araştırılmak �sten�len kanser türünün aslında 

�nsanlarda veya hayvanlarda oluşturduğu ekt�ler� s�müle etmek üzere modellenmekted�r. Yan� �nsan veya b�r hayvandan 

alınan kanserl� hücre hattının yahut dokunun deney hayvanı olarak kullanılan b�r fareye aktarılması ve elde ed�len kanserl� 

fare model�nde aktarılan kanser�n özell�kler�n�n bel�rlenmeye çalışıldığı b�r modelde aktarıldığı farede �nsanlardak� kadar 

agres�f b�r kanser gel�ş�m� gösterem�yorsa oluşturulan bu kanser model� pekte başarılı b�r kanserl� hayvan model� olarak 

kabul ed�lemez. Bu durumun tam ters� olasılıkta y�ne aynı şek�lde başarılı b�r model olarak değerlend�r�lemez. Yan� 

oluşturulan kanserl� hayvan model�n�n �ncelenmek �sten�len kanser�n b�l�nen tüm özell�kler�n� s�müle etmek yeterl�l�ğ� 

bulunmasa dah� pek çok özell�ğ�n� deney hayvanında ortaya çıkarması gerek�r [7].

İy� b�r kanserl� deney hayvanı model�nde araştırılmak �sten�len kanserl� modeldek� deney hayvanının hücre ve doku 

transplantlarına tolerans göstermes� gerek�r. Normal koşullarda doku ve hücre tranplantları MHC reseptör uyumsuzluğu 

sebeb�yle farklı canlılarda ant�jen�k karakterded�rler. Bu durum elbettek� kanserl� fare modellenmes� çalışmalarında da 

geçerl� b�r husustur. Bu durumda kanser oluşturmak �ç�n nakled�len transplantlar denek modelde �mmun s�stem� akt�ve 

ederek çalışmayı daha başlamadan başarısızlıkla sonlandıracaktır. Bu sebeple �y� b�r kanserl� hayvan model�nde ya konak 

hayvanın �mmun s�stem� nude farelerde olduğu g�b� doğuştan baskılanmış olmalıdır yahut genet�k müdahelelerle elde 

ed�lm�ş transgen�k b�r hayvan kullanılmalıdır [8].

İnsan tümör xenograft hayvan modeller�n� seçerken uygun model� bel�rleyeb�lmek �ç�n b�r takım kr�terler vardır. Bu 

kr�terler arasında öncel�kle xenograft tümör model�n�n ortotop�k veya heterotop�kl�ğ�, kullanılacak materyal�n pr�mer tümör 

hücres� veya hücre hattı olması gelmekted�r. Ayrıca modellenmes� planlanan tümörde düşünülmel� ve tümörün 

heterojen�teye uyumlu olup olmadığı, konaktak� stromal �l�şk�lerden etk�len�p etk�lenmeyeceğ� g�b� faktörler 

netleşt�r�lmel�d�r [9].

Elbette b�l�msel ver�ler�n sıklığı ve kes�nl�ğ�n� sağlama �ç�n daha fazla deneme yapmak son derece kıymetl�d�r. Bu 

durumda kullanılab�lecek en �y� kanserl� deney hayvanı model�n�n mümkün olduğunca en ekonom�k model olması 

gerekl�l�ğ� aş�kardır.

1.3. Hang� Deney Hayvanlarından Kanserl� Hayvan Model� Oluşturulab�l�r? Kanserl� Hayvan Modeller�n�n 

Tar�hsel Sürec� Nasıl Şek�llenm�şt�r?

Kanserl� hayvan model� oluşturma çalışmalarında solucan ve s�nekler g�b� omurgasız canlılar kullanılab�ld�ğ� g�b� evc�l 

köpekte dah�l olmak üzere kem�rgenler, tavuklar ve zebra balığı g�b� su canlıları dah�l pek çok canlı kanserl� deney model� 

oluşturmak amacıyla kullanılmaktadırlar. 

Kanserl� deney hayvanı model� oluştururken kullanılan deney hayvanı türünün b�r takım kısıtlayıcı yönler� ve elbettek� 

b�r b�rler�ne kıyasla bazı avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Kullanılan deney hayvanlarının b�r b�rler�ne nazaran 

mukayeseler� bu kısımda detaylıca yapılmayacak olup; kanser modeller�nde kullanılan deney hayvanlarının bu tür 

çalışmalardak� genel kullanımları �le �lg�l� b�lg�ler aşağıdak� tabloda özet hal�nde ver�lmeye çalışılmıştır.

2. Kanser Modellemeler�nde Kullanılan Deney Hayvanları

2.1.Kem�rgen Hayvanların Kanser Modeller�nde Kullanımı

Geç�rd�ğ�m�z son yüzyıl boyunca b�l�m �nsanları �nsan hastalıklarını hayvanlar üzer�nde deneyerek çalışmak �ç�n 

hayvan modeller� tasarlamaya başladılar. Ancak bu planlamaların pek çoğu et�k kaygılar ve tartışmalar sebeb�yle hayata 

geç�r�lemed�. Y�rm�nc� yüzyılın başlarında �nsanlardan elde ed�len kanserl� doku greftler� büyük hayvanlara �mplante 

ed�lmeye başlanmıştır. Fakat hayvanlarda oluşan �mmun s�stem kaynaklı engeller sebeb�yle bu çalışmalar başarılı 

olamamıştır. Daha sonraları rat sarcoma kanser hücreler�n�n tavuk embr�yosu �çer�s�ne nakled�leb�lmes� ve bu hücreler�n 

hayatta kalması �le çapraz türler arasında kanserl� hücre nakl�n�n mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştır. 1930’ların sonlarına 

doğru �nsan kanser hücreler� Gu�nea domuzu ve tavşanların anter�or göz kamarasına nakled�lm�ş ve �mmune-pr�v�leged 

olarak adlandırılan bu yolla “ xenograft “ model� ve xenograft ter�m� kullanılmaya başlanmıştır [10]. İmmun s�stem kaynaklı 

doku ve hücre redler�n�n T hücreler� kaynaklı olduğunun zaman �çers�nde anlaşılmasıyla b�rl�kte b�l�m �nsanları xenograft 

uygulamalarında başarılı olab�lmek �ç�n �mmun s�stem�n baskılanması gerekt�ğ� kanaat�ne ulaştılar. Bu sebeple deneysel 

olarak tymectom� yapılarak t�mus bez� çıkarılan ve hal�yle matur T lenfos�tler�nden yoksun deney fareler�nde yapılan 

xenograft çalışmaları planlanarak denenm�ş ve başarılı sonuçlar alınmıştır [11]. 1960 yılların başlarında spontan olarak 

�mmun yetmezl�ğ� olan fareler�n keşfed�lmes� �le b�rl�kte artık bu fareler xenograft çalışmalarının vazgeç�lmezler� olmaya 

başlamışlardır [12]. 1962 yılında b�r v�roloj� laboratuvarında Dr. N. R. Gr�st tarafından T lenfos�tler� bulunmayan çıplak fare 

�dent�fiye ed�lm�şt�r (nude at�m�c fare) [13].

1950’l� yılların ortalarında onkogen�k v�rüsler�n farelerde keşfine paralel olarak onkogen�k v�rüslerle enfekte fareler�n 

kanserlere d�spose b�r durumda olduklarının anlaşılmıştır. Böylel�kle de genler�n onkogenezde etk�nl�kler�n�n keşfed�lmes� 

�le kanser araştırmalarında genom�k çalışmalar ön sıralarda yer almaya başlamıştır. Onkogen�c genler�n kanser gel�ş�m 

süreçler�ndek� etk�ler� ve tümör baskılayıcı genler�n tümör oluşumunu engelley�c� etk�ler� anlaşıldıkça ve rekomb�nant 

genet�k uygulamalar gel�şt�r�ld�kçe bu genler fare gamet hücreler�nde man�püle ed�lerek 1980’l� yıllarda artık yen� kem�rgen 

kanser modeller� gel�şt�r�lm�şt�r [14, 15]. Bu tür fareler transgen�k olmaları sebeb�yle onkogen�k genler �çer�rlerken tümör 

baskılayıcı genler�n�n �nakt�ve ed�lm�ş olmaları sebeb�yle kansere oldukça yatkın deney hayvanları olarak pek çok kanserl� 

fare deney model�nde kullanılmaya başlanmışlardır. Günümüzde halen kanserl� hayvan model� olarak en sık olarak 

transgen�k fareler kullanılmaktadırlar. 

2.2. D�ğer Hayvan Modeller�

Her ne kadar hayvan deneyler�n�n baş rol oyuncusu fareler ve kem�rgenler olsa dah� tavuklar, köpekler ve daha pek çok 

hayvanın yanı sıra zebra balığı g�b� son dönemlerde popülerl�ğ� g�derek artış göstermekte olan ve kanser modellemeler�nde 

kullanılan farklı hayvan türler� de mevcuttur. Yakın geçm�ş zaman �çer�s�nde fare dışındak� d�ğer omurgalı denek 

hayvanlarının da genomlarının detaylıca �rdelenm�ş olması, �n-v�tro çalışmalarda çeş�tl�l�k sunmaları (tavuk kor�oallanto�k 

membran çalışmaları g�b�) g�b� b�r takım avantajları sebeb�yle bu türler�nde kanser araştırmalarında deney modeller�nde 
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kullanım alanları g�tt�kçe önem kazanmıştır [16]. Ayrıca C.elegans, meyve s�neğ� g�b� bazı omurgasız canlılar da kanser 

çalışmalarının genet�k modeller�n�n oluşturulması faal�yetler�nde kullanılmaktadırlar [17, 18].

 

2.3. Zebra Balığının (Dan�o rer�o) Kanser Modeller�nde Kullanımı

Yıllardır omurgalı deney hayvanları kullanılarak embr�yon�k gel�ş�m ve organogenez�s g�b� çalışmalarda ve genet�k 

araştırmalarında kullanılmışlardır. Son yıllarda zebra balığı �nsan kanserler� de dah�l olmak üzere d�ğer pek çok hastalığın 

patogenez�s�n�n açıklanması çelışmalarında kullanılmaktadırlar [19, 20]. Kanser� de genet�k temell� b�r hastalık olarak 

d�kkate aldığımızda zebra balıkları üzer�nde yapılan genet�k modelleme çalışmalarının önem� daha da anlaşılır hale 

gelm�şt�r. Zebra balıklarının yüksek çoğalma hızları ve kısa ömürlü olmaları sebeb�yle �nsan onkogenler�n� ve tümör 

baskılayıcı genler�n� taşıyan embr�yoları �le kanser araştırma modeller� oluşturularak daha hızlı ve ver�ml� araştırmalar 

yapılab�lmekted�r [20, 21].

2003 yılında zebra balıkları kullanılarak �lk kez akut B prekürsor lemfoblast�k lösem� model� oluşturulmuştur. Zebra 

balığı kullanılan �lk xenograf çalışma �se 2005 yılında yayınlanmıştır. Zebra balıkları omurgalı canlılar olmaları sebeb�yle 

kem�rgenler g�b� kanser araştırmaları modeller�nde popüler olan deney hayvanlarıyla benzer avantaja sah�p olmalarının 

yanı sıra, farelere ve d�ğer kem�rgenler� ger�de bırakab�lecek öneml� avantajlara da sah�pt�rler. Zebra balığının bu 

avantajlarını maddeler hal�nde sıralayacak olursak [22]; 

- Kem�rgen hayvan modeller�nde b�r batında ve 15-20 günlük b�r gebel�k süres� sonunda yaklaşık 5-8 arasında b�r 

yavru elde ed�leb�lmekte �ken b�r zebra balığından b�r fert�l�zasyon sonrasında yüzlerce embr�yo elde etmek 

mümkündür.

- Zebra balıklarının yaşam süreler� ve er�şk�nl�ğe er�şme süreler� oldukça kısadır. Er�şk�n b�r zebra balığı d�ş�s� haftalık 

per�yotta yüzlerce yen� embr�yo üreteb�lmekted�r.

- B�r fare yavrusunu er�şk�n oluncaya kadar annes�nden ayrı yaşatab�lmek mümkün değ�lken zebra balığının döllenm�ş 

yumurtalarını tamamıyla anneler�nden ayırıp �zole b�r ortamda yet�şt�rmek mümkündür.

- Kem�rgenler ışık ve karanlık per�yodunun uygun olmadığı laboratuvar koşullarında ve d�ğer çevresel koşullara 

adaptasyon bakımından seç�c�d�rler. B�r faren�n fizyoloj�k davranışlarını göstereb�lmes� ve strese kapılmadan hayatını 

sürdürmes� �ç�n ışık-karanlık s�klusu mutalaka ayarlanmak zorunda �ken zebra balıkları tamamen karanlık ortamlarda 

dah� üret�lmekte ve ışık-karanlık per�yoduna seç�c�l�k göstermemekted�rler.

- B�l�nd�ğ� üzere fareler ç�ftleşme sonrasında d�ş� faren�n embr�yoları uterus �çer�s�nde gebel�k dönem� boyunca 

taşıması ve gebel�k süres� sonrasında doğurup yavrularını emz�rmes� �le nes�ller�n� devam ett�reb�l�rler. Kısaca fareler 

�nternal fert�l�zasyonla ürerler. Ancak zebra balıklarında d�ş� zebra balığı haftada b�r yüzlerce yumurta yumurtlar ve 

erkek zebra balığı yumurtaları dışarıda döller ve döllenm�ş yüzlerce yumurtada embr�yolar gel�şmeye devam ederler. 

Yan� eksternal fert�l�zasyon göster�rler.

- Zebra balıklarının embr�yoları ve gençler� ışık geç�rgenlerd�r. Bu sebeple zebra balığı embr�yolarında ve genç zebra 

balıklarında dış bakı �le organogenes�z ve embr�yogenez�s süreçler� çıplak gözle tak�p ed�leb�lmeted�r. Ancak farelerde 

ve d�ğer deney hayvanlarında bu süreçler� gözle tak�p etmek �mkansızdır ve ancak kompl�ke ve pahalı tıbb� c�hazlarla 

bu �mkan elde ed�leb�lmekted�r.

- Zebra balıkları omurgalı b�r canlı olması haseb�yle majör organ s�stemler�, doku ve hücreler� �nsanlara 

benzemekted�rler. Zebra balıklarının tüm genomu çıkarılmış ve %70 oranında �nsan genomu �le ortak olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. 

- Zebra balıklarının kas, kan, böbrek ve göz dokuları �nsanların �lg�l� dokuları �le aynıdır.

- Zebra balığı eşs�z b�r kalp kası rejenerasyon yeteneğ�ne sah�p olan b�r canlıdır. Örneğ�n kalp kasının b�r kısmı çıkarılmış 

b�r zebra balığı b�rkaç hafta �çer�s�nde çıkarılan kalp kaslarını yen�den gel�şt�reb�lmekted�r. Bu özell�ğ� sebeb�yle kalp 

yetmezl�ğ�, kalp kası hasarları g�b� c�dd� kard�yoloj�k sorunlara tedav� yolları bulmak �ç�n zebra balığının kalp kası 

rejenerasyon özell�ğ�n�n hücresel boyutu araştırılmakta ve bu araştırmalar sonucunda �nsan ve hayvanlardak� 

kard�yoloj�k bozukluklara çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.

2.4.Köpekler�n Kanser Modeller�nde Kullanımı

400’den fazla türüyle evc�l köpekler kend� �çler�nde de fiz�ksel değ�şkenl�kler� ve hastalıklara olan pred�spoz�syon-

larıyla farklılıklar göstermekted�rler. Ancak köpekler�n kanser araştırmalarında kullanılmasında ve köpeklerle oluşturulan 

kanser modeller�n�n terc�h ed�lmes�nde b�r takım avantajlı hususlar bulunmaktadır. Ana hatlarıyla sıralayacak olursak; 

köpekler�n �nsanlarla aynı çevresel koşullarda yaşıyor olmaları, köpekler�n �nsanlarla benzer gıdaları tüket�yor olmaları, 

genet�k yakınlık bakımından �nsana yakın olmaları ve �nsanlara göre daha kısa hayat ömürler�n�n olması olarak bel�rteb�l�r�z 

[23, 24]. Tüm bu avantajlı yanlarına rağmen köpek kanser modeller�n�n; model çalışmalarının uzun süre alması, barındırma 

ve besleme mal�yetler�, genet�k olarak çalışmanın ger�ye dönük tekrar ed�lememes�, et�k ve ülkeden ülkeye değ�şmekle 

b�rl�kte yasal kısıtlamalar g�b� b�r takım olumsuz yanları da bulunmaktadır.

Köpek kullanılarak oluşturulan kanser modeller� yukarıda sayılan avantajlı ve dezavantajlı yanları mukayese ed�ld�-

ğ�nde uzun sürel� ve mal�yetl� modellerd�r [25]. Bu sebeple köpek kanser modeller� kanser ve genet�k �l�şk�ler�, kanser gel�-

ş�m süreçler�n�n hücresel boyutları g�b� tekrar ed�leb�len ve sayıca fazla denek kullanılması gereken çalışmalar yer�ne sıklık-

la beslenme, d�yet, maruz kalınan çevresel etk�ler�n kanserle �l�şk�lend�r�ld�ğ� denemelerde kullanılmaya daha elver�şl�d�rler.

2.5. Tavukların Kanser Modeller�nde Kullanımı

Tavukların kanser çalışmalarında deney hayvanı olarak kullanımları d�ğer deney hayvan modeller� kadar alışıldık 

gelmese dah� aslında 100 yıla yakın b�r zamandır tavuklar kanser çalışmalarında deney hayvanı olarak kullanılmaktadırlar. 

Hatta kanser araştırmaları ve kanser b�yoloj�s�ndek� gel�şmeler öncel�kle tavuklar kullanılarak �nşa ed�lm�ş b�le den�leb�l�r. 

1911 yılında Peyton Rous adındak� b�r v�rolog tarafından yayınlanan b�r makalede tavukların sarcoma kanser�nden �zole 

ed�len ve hayvanlar arasında nakled�leb�l�r kanser modellemes�ne “filtretable agent (filtre ed�leb�l�r ajan)” adı ver�lerek 

tavuk sarcoma model� oluşturulmuş ve tümör v�roloj�s�n�n önü açılmıştır [26].  Daha sonraları bu v�rus çalışmayı başlatan 

b�l�m adamının adına �thafen Rous Sarcoma V�rüs (RSV) olarak adlandırımıştır. Bu çalışmalar sadece tavuk sarcoma 

v�rüsünün et�yoloj�s�n� aydınlatmakla kalmamış, retrov�rüsler�n kanser gel�ş�m�ndek� rolünün anlaşılmasında, kanser 

modeller�nde kullanılan doku kültürü ve embr�yoloj�k çalışmalarının başlatılmasında da kullanılmışlardır [27].  D�kkat çek�c� 

b�r d�ğer husus �se v�ral onkogenler�n �lk kez tavuklarla denenm�ş olması ve v�ral onkogenler�n ve transformasyonlarının 

tavuk modeller�nde yapılan çalışmalarla bel�rlenm�ş olmasıdır. Ayrıca aslında b�r kanser aşısı olan Marek aşısı tavuklar 

üzer�nde yapılan çalışmalarla gel�şt�r�lm�şt�r. Marek aşısı aslında tavukların T hücrel� lenfoma kanser�d�r ve bu aşı temelde b�r 

ant�kanser aşısıdır [28, 29].   Bu çalışmalar ant�kanser aşılarının önünü açmış ve �nsan pap�lloma v�rüs aşısı, karac�ğer ve 

serv�ks kanser aşıları g�b� daha n�celer� zaman �çer�s�nde gel�şt�r�lm�şlerd�r. Günümüzde de tavuk kanser modeller�n� halen 

öneml� araştırma çalışmalarında kullanılmaktadırlar. Tavuk kor�oallanto�k membranı kullanılarak oluşturulan kanser 

modeller�nde halen metastaz ve kanser anj�ogenez çalışmaları başarıyla sürdürülmekted�r.

3. Fare Kanser Modeller� 

Aslında kanser model� oluşturmanın genel kabul görmüş ve herkes tarafından kabul ed�len b�r metotlar çerçeves� 

bulunmamakla b�rl�kte fare kanser model� oluşturma  metotları sıklıkla 5 ana başlıkta �rdeleneb�lmekted�r . Bu metotlar;

1. Har�c� ajanlarla �ndüklenen tümör/kanser modeller� (externa agent-�nducent tumor models)

2. Hücre hattı kökenl� fare kanser modeller� (allograft,  xenograft) (cel-l�ne der�ved mouse cancer models)

3. Hastadan elde ed�len xenograftlarla oluşturulan kanser modeller� (PDX pat�ent-der�ved xenograft)

4. Genet�k mühend�sl�kle elde ed�lm�ş fare modeller� (GEMMs Genet�cally eng�neerd mouse models)

5. Nakled�leb�l�r organo�d modeller�
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kullanım alanları g�tt�kçe önem kazanmıştır [16]. Ayrıca C.elegans, meyve s�neğ� g�b� bazı omurgasız canlılar da kanser 

çalışmalarının genet�k modeller�n�n oluşturulması faal�yetler�nde kullanılmaktadırlar [17, 18].

 

2.3. Zebra Balığının (Dan�o rer�o) Kanser Modeller�nde Kullanımı

Yıllardır omurgalı deney hayvanları kullanılarak embr�yon�k gel�ş�m ve organogenez�s g�b� çalışmalarda ve genet�k 

araştırmalarında kullanılmışlardır. Son yıllarda zebra balığı �nsan kanserler� de dah�l olmak üzere d�ğer pek çok hastalığın 

patogenez�s�n�n açıklanması çelışmalarında kullanılmaktadırlar [19, 20]. Kanser� de genet�k temell� b�r hastalık olarak 

d�kkate aldığımızda zebra balıkları üzer�nde yapılan genet�k modelleme çalışmalarının önem� daha da anlaşılır hale 

gelm�şt�r. Zebra balıklarının yüksek çoğalma hızları ve kısa ömürlü olmaları sebeb�yle �nsan onkogenler�n� ve tümör 

baskılayıcı genler�n� taşıyan embr�yoları �le kanser araştırma modeller� oluşturularak daha hızlı ve ver�ml� araştırmalar 

yapılab�lmekted�r [20, 21].

2003 yılında zebra balıkları kullanılarak �lk kez akut B prekürsor lemfoblast�k lösem� model� oluşturulmuştur. Zebra 

balığı kullanılan �lk xenograf çalışma �se 2005 yılında yayınlanmıştır. Zebra balıkları omurgalı canlılar olmaları sebeb�yle 

kem�rgenler g�b� kanser araştırmaları modeller�nde popüler olan deney hayvanlarıyla benzer avantaja sah�p olmalarının 

yanı sıra, farelere ve d�ğer kem�rgenler� ger�de bırakab�lecek öneml� avantajlara da sah�pt�rler. Zebra balığının bu 

avantajlarını maddeler hal�nde sıralayacak olursak [22]; 

- Kem�rgen hayvan modeller�nde b�r batında ve 15-20 günlük b�r gebel�k süres� sonunda yaklaşık 5-8 arasında b�r 

yavru elde ed�leb�lmekte �ken b�r zebra balığından b�r fert�l�zasyon sonrasında yüzlerce embr�yo elde etmek 

mümkündür.

- Zebra balıklarının yaşam süreler� ve er�şk�nl�ğe er�şme süreler� oldukça kısadır. Er�şk�n b�r zebra balığı d�ş�s� haftalık 

per�yotta yüzlerce yen� embr�yo üreteb�lmekted�r.

- B�r fare yavrusunu er�şk�n oluncaya kadar annes�nden ayrı yaşatab�lmek mümkün değ�lken zebra balığının döllenm�ş 

yumurtalarını tamamıyla anneler�nden ayırıp �zole b�r ortamda yet�şt�rmek mümkündür.

- Kem�rgenler ışık ve karanlık per�yodunun uygun olmadığı laboratuvar koşullarında ve d�ğer çevresel koşullara 

adaptasyon bakımından seç�c�d�rler. B�r faren�n fizyoloj�k davranışlarını göstereb�lmes� ve strese kapılmadan hayatını 

sürdürmes� �ç�n ışık-karanlık s�klusu mutalaka ayarlanmak zorunda �ken zebra balıkları tamamen karanlık ortamlarda 

dah� üret�lmekte ve ışık-karanlık per�yoduna seç�c�l�k göstermemekted�rler.

- B�l�nd�ğ� üzere fareler ç�ftleşme sonrasında d�ş� faren�n embr�yoları uterus �çer�s�nde gebel�k dönem� boyunca 

taşıması ve gebel�k süres� sonrasında doğurup yavrularını emz�rmes� �le nes�ller�n� devam ett�reb�l�rler. Kısaca fareler 

�nternal fert�l�zasyonla ürerler. Ancak zebra balıklarında d�ş� zebra balığı haftada b�r yüzlerce yumurta yumurtlar ve 

erkek zebra balığı yumurtaları dışarıda döller ve döllenm�ş yüzlerce yumurtada embr�yolar gel�şmeye devam ederler. 

Yan� eksternal fert�l�zasyon göster�rler.

- Zebra balıklarının embr�yoları ve gençler� ışık geç�rgenlerd�r. Bu sebeple zebra balığı embr�yolarında ve genç zebra 

balıklarında dış bakı �le organogenes�z ve embr�yogenez�s süreçler� çıplak gözle tak�p ed�leb�lmeted�r. Ancak farelerde 

ve d�ğer deney hayvanlarında bu süreçler� gözle tak�p etmek �mkansızdır ve ancak kompl�ke ve pahalı tıbb� c�hazlarla 

bu �mkan elde ed�leb�lmekted�r.

- Zebra balıkları omurgalı b�r canlı olması haseb�yle majör organ s�stemler�, doku ve hücreler� �nsanlara 

benzemekted�rler. Zebra balıklarının tüm genomu çıkarılmış ve %70 oranında �nsan genomu �le ortak olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. 

- Zebra balıklarının kas, kan, böbrek ve göz dokuları �nsanların �lg�l� dokuları �le aynıdır.

- Zebra balığı eşs�z b�r kalp kası rejenerasyon yeteneğ�ne sah�p olan b�r canlıdır. Örneğ�n kalp kasının b�r kısmı çıkarılmış 

b�r zebra balığı b�rkaç hafta �çer�s�nde çıkarılan kalp kaslarını yen�den gel�şt�reb�lmekted�r. Bu özell�ğ� sebeb�yle kalp 

yetmezl�ğ�, kalp kası hasarları g�b� c�dd� kard�yoloj�k sorunlara tedav� yolları bulmak �ç�n zebra balığının kalp kası 

rejenerasyon özell�ğ�n�n hücresel boyutu araştırılmakta ve bu araştırmalar sonucunda �nsan ve hayvanlardak� 

kard�yoloj�k bozukluklara çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.

2.4.Köpekler�n Kanser Modeller�nde Kullanımı

400’den fazla türüyle evc�l köpekler kend� �çler�nde de fiz�ksel değ�şkenl�kler� ve hastalıklara olan pred�spoz�syon-

larıyla farklılıklar göstermekted�rler. Ancak köpekler�n kanser araştırmalarında kullanılmasında ve köpeklerle oluşturulan 

kanser modeller�n�n terc�h ed�lmes�nde b�r takım avantajlı hususlar bulunmaktadır. Ana hatlarıyla sıralayacak olursak; 

köpekler�n �nsanlarla aynı çevresel koşullarda yaşıyor olmaları, köpekler�n �nsanlarla benzer gıdaları tüket�yor olmaları, 

genet�k yakınlık bakımından �nsana yakın olmaları ve �nsanlara göre daha kısa hayat ömürler�n�n olması olarak bel�rteb�l�r�z 

[23, 24]. Tüm bu avantajlı yanlarına rağmen köpek kanser modeller�n�n; model çalışmalarının uzun süre alması, barındırma 

ve besleme mal�yetler�, genet�k olarak çalışmanın ger�ye dönük tekrar ed�lememes�, et�k ve ülkeden ülkeye değ�şmekle 

b�rl�kte yasal kısıtlamalar g�b� b�r takım olumsuz yanları da bulunmaktadır.

Köpek kullanılarak oluşturulan kanser modeller� yukarıda sayılan avantajlı ve dezavantajlı yanları mukayese ed�ld�-

ğ�nde uzun sürel� ve mal�yetl� modellerd�r [25]. Bu sebeple köpek kanser modeller� kanser ve genet�k �l�şk�ler�, kanser gel�-

ş�m süreçler�n�n hücresel boyutları g�b� tekrar ed�leb�len ve sayıca fazla denek kullanılması gereken çalışmalar yer�ne sıklık-

la beslenme, d�yet, maruz kalınan çevresel etk�ler�n kanserle �l�şk�lend�r�ld�ğ� denemelerde kullanılmaya daha elver�şl�d�rler.

2.5. Tavukların Kanser Modeller�nde Kullanımı

Tavukların kanser çalışmalarında deney hayvanı olarak kullanımları d�ğer deney hayvan modeller� kadar alışıldık 

gelmese dah� aslında 100 yıla yakın b�r zamandır tavuklar kanser çalışmalarında deney hayvanı olarak kullanılmaktadırlar. 

Hatta kanser araştırmaları ve kanser b�yoloj�s�ndek� gel�şmeler öncel�kle tavuklar kullanılarak �nşa ed�lm�ş b�le den�leb�l�r. 

1911 yılında Peyton Rous adındak� b�r v�rolog tarafından yayınlanan b�r makalede tavukların sarcoma kanser�nden �zole 

ed�len ve hayvanlar arasında nakled�leb�l�r kanser modellemes�ne “filtretable agent (filtre ed�leb�l�r ajan)” adı ver�lerek 

tavuk sarcoma model� oluşturulmuş ve tümör v�roloj�s�n�n önü açılmıştır [26].  Daha sonraları bu v�rus çalışmayı başlatan 

b�l�m adamının adına �thafen Rous Sarcoma V�rüs (RSV) olarak adlandırımıştır. Bu çalışmalar sadece tavuk sarcoma 

v�rüsünün et�yoloj�s�n� aydınlatmakla kalmamış, retrov�rüsler�n kanser gel�ş�m�ndek� rolünün anlaşılmasında, kanser 

modeller�nde kullanılan doku kültürü ve embr�yoloj�k çalışmalarının başlatılmasında da kullanılmışlardır [27].  D�kkat çek�c� 

b�r d�ğer husus �se v�ral onkogenler�n �lk kez tavuklarla denenm�ş olması ve v�ral onkogenler�n ve transformasyonlarının 

tavuk modeller�nde yapılan çalışmalarla bel�rlenm�ş olmasıdır. Ayrıca aslında b�r kanser aşısı olan Marek aşısı tavuklar 

üzer�nde yapılan çalışmalarla gel�şt�r�lm�şt�r. Marek aşısı aslında tavukların T hücrel� lenfoma kanser�d�r ve bu aşı temelde b�r 

ant�kanser aşısıdır [28, 29].   Bu çalışmalar ant�kanser aşılarının önünü açmış ve �nsan pap�lloma v�rüs aşısı, karac�ğer ve 

serv�ks kanser aşıları g�b� daha n�celer� zaman �çer�s�nde gel�şt�r�lm�şlerd�r. Günümüzde de tavuk kanser modeller�n� halen 

öneml� araştırma çalışmalarında kullanılmaktadırlar. Tavuk kor�oallanto�k membranı kullanılarak oluşturulan kanser 

modeller�nde halen metastaz ve kanser anj�ogenez çalışmaları başarıyla sürdürülmekted�r.

3. Fare Kanser Modeller� 

Aslında kanser model� oluşturmanın genel kabul görmüş ve herkes tarafından kabul ed�len b�r metotlar çerçeves� 

bulunmamakla b�rl�kte fare kanser model� oluşturma  metotları sıklıkla 5 ana başlıkta �rdeleneb�lmekted�r . Bu metotlar;

1. Har�c� ajanlarla �ndüklenen tümör/kanser modeller� (externa agent-�nducent tumor models)

2. Hücre hattı kökenl� fare kanser modeller� (allograft,  xenograft) (cel-l�ne der�ved mouse cancer models)

3. Hastadan elde ed�len xenograftlarla oluşturulan kanser modeller� (PDX pat�ent-der�ved xenograft)

4. Genet�k mühend�sl�kle elde ed�lm�ş fare modeller� (GEMMs Genet�cally eng�neerd mouse models)

5. Nakled�leb�l�r organo�d modeller�
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Şek�l 1. (A) S�gara dumanı, DMBA, TPA g�b� har�c� k�myasal ajanlarla �ndüklenen kanser model� (B) Hücre hattı kaynaklı kanser model� 

görsel�. Üsttek� modelde hücre hattı �nsandan alıcı canlı �se �mmuns�stem� baskılanmış fare olduğu �ç�n model xenograft. Nakled�len 

hücrelerle tümörün or�j�nal yer�nden farklı b�r yerde engraft olması ektop�k xenograft, nakled�len tümörün alıcıda or�j�nal yer�ne 

nakled�lmes� ortotop�k xenograft.  Aşağıdak� görselde alıcı ve ver�c� canlı aynı türden olduğu �ç�n alıcının �mmuns�stem� baskılanmamıştır. 

Hücre hattı ver�c� canlı ve alıcı aynı türden canlı olduğu �ç�n model allograft olarak �s�mlend�r�l�r. Aynen xenograft modelde olduğu g�b� 

or�j�nal tümör hücres� yerleş�m yer�ne nakled�lmes� �şlem� ortotop�c allograft, farklı b�r yere nakled�lmes� hal�nde �se ektop�k allograft 

olarak �s�mlend�r�lm�şt�r. (C)  Hastadan alınan kanserl� hücreler�n �n v�tro kültür �şlemler�ne tab� tutulmadan �mmun s�stem� baskılanmış 

fareler nakled�lmes�. Kanserl� hücreler�n köken aldıkları yerden farklı b�r yere nakl� ektop�k PDX, kanser hücreler�n�n köken aldıkları or�j�nal 

dokuya nakl� ortotop�k PDX. (D) GEMM model�. İn v�tro mod�fikasyonlarla embr�yon�k kök hüreler (ES embr�yoloj�k stem cell) farklılaştırılır 

ve ş�mer�k fare elde ed�l�r. Eğer mod�fiye ed�lm�ş embr�yon�k hücreler ş�mer�k hayvanda gamet hücreler�yle nakled�leb�l�yorsa bu ş�mer�k 

hayvanlar germl�ne GEMM, gamet hücreler�nde mod�fiye ES taşımayan ş�mer�k hayvanlar �se nongerml�ne GEMM olarak adlandırılır. (E) 

İnsan veya fare kaynaklı 3 boyutlu organo�dler �n v�tro olarak üret�l�r ve alıcı farede kanser başlatılır. Nakled�len hücre fare orj�nl� �se alıcı 

faren�n �mmun s�stem�n�n baskılanmasına gerek yoktur. Aks�ne nakled�len hücre �nsan veya fare dışı b�r canlı �se alıcı faren�n �mmun s�stem� 

baskılanmıştır. Bu modelde kanserl� hücreler�n nakled�ld�ğ� yere göre ektop�k veya ortotop�k olab�l�r.

**    G�ust�na F, Paul K, Anton B. An�mal Models of Cancer:What Can Learn From M�ce. Encycloped�a of Cancer, 3rd Ed�t�on. 

       https://do�.org/10.1016B978-0-12-801238-3.65103-6 alınmıştır.

3.1. Har�c� Ajanlarla İndüklenen Tümör/Kanser Modeller�

Kanser genet�k temell� b�r hastalıktır. Ancak genet�k lezyonların kalıtımsal olarak aktarılmasının yanı sıra b�r takım 

çevresel faktörlere maruz kalmak da bu lezyonların gel�şmes�ne katkıda bulunab�l�r yahut genet�k lezyonların oluşumunu 

başlatab�l�r. Örneğ�n uzun sürel� UV radyasyona maruz kalınmasıyla der� kanserler�n�n veya s�gara kullanımı sonucu farklı 

türden fazlaca k�myasal maddeye maruz kalınması net�ces�nde akc�ğer kanserler�n�n oluşması g�b� sayılamayacak kadar 

fazla çevresel faktörü sunab�l�r�z. Meseley� bu yönüyle �rdeled�ğ�m�zde kanser� y�ne genet�k temell� b�r bozukluk olarak kabul 

etmekle b�rl�kte aslında bu genet�k bozukluğunda b�r takım çevresel etkenlere maruz kalınmanın sonucundak� DNA da 

oluşan kalıcı hasarlar neden�yle oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda har�c� ajanların ve maruz kalınan çevresel 

faktörler�n kanser araştırmalarındak� rolü ve önem� daha �y� anlaşılmaktadır.  

Bu sebeple har�c� ajanlarla �ndükelenen tümör/kanser modeller� özell�kle çevresel etkenlere maruz kalmakla �lg�l� bazı 

�nsan tümörler�n�n takl�t ed�lmes�nde paha b�ç�lmez kıymette modellerd�rler. K�myasal maruz�yetle kanser model� 

oluşturmak den�l�nce akla �lk gelen 7,12-d�met�lbenz�lalfaantrasen (DMBA) başlatıcı b�r kars�nojen ve 12-0-

tetrdakabolforbol-13-asetat (TPA) g�b� tümör gel�ş�m promoter�n� sıralayab�l�r�z. 

Har�c� ajanlarla �ndükelenen tümör/kanser modeller� 1970 ler�n başından ber� Amer�ka B�rleş�k Devletler�nde ulusal 

kanser enst�tüsünde pek çok k�myasalın potans�yel kars�nojen�k etk�s�n� �zlemek ve değerlend�rmek �ç�n kullanılmıştır (30).

Son yıllarda �se genet�k mühend�sl�kle elde ed�lm�ş transgen�k fareler har�cen k�myasal ajanlara maruz bırakılarak 

kanser gel�ş�m�nde genot�p ve çevresel faktörler�n b�r b�rler�yle olan etk�leş�mler� değerlend�r�lmekted�r. Bu çalışmalarla 

kanser ep�genet�ğ� ve kanserden korunma yolları aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

3.2. Hücre Hattı Kökenl� Fare Kanser Modeller� (Allograft, Xenograft) (Cel-L�ne Der�ved Mouse Cancer Models)

1950’l� yıllardan ber� b�l�m �nsanları hücre hatlarını kullanmaktadırlar. Hücre hatları kanserler� b�re b�r takl�t 

edemekted�rler ancak kanser gel�ş�m safhalarının b�yok�myasal anal�zler�nde, kanser gel�ş�m�nde kr�t�k olan 

transformasyon ve kars�nogenez süreçler�nde etk�n olarak kullanılmaları sebeb�yle yen� kanser �laçlarının gel�şt�r�lmes�nde 

sıklıkla kullanılırlar. Hücre hattı kökenl� modeller aslında �n v�tro bulguların �n v�vo olarak doğrulanmasında ve 

değerlend�r�lmes�nde yen� b�r çıkış yoludurlar [30].

Hücre hattı kökenl� kanser modeller� alıcı �le hücre hattının a�t olduğu canlının aynı veya farklı oluşuna göre farklı 

�s�mlerle tanımlanır. Örneğ�n �nsan g�b� fare dışı canlı türler�ne a�t hücre hatlarının farelere engrafte ed�lmes� �le elde ed�len 

modellere xenograft tanımı kullanılmakta �ken hücre hattının fareye a�t olması durumunda yan� alıcı ve nakled�len hücre 

hattının aynı türe a�t olması hal�nde �şlem allograft olarak tanımlanmaktadır. Hücre hattı kaynaklı modellerde xenograft 

model oluşturulacak �se yan� alıcı �le nakled�lecek canlı arasında tür farkı var �se alıcı canlının �mmun s�stem�n�n mutlak 

surette baskılanmış olması gerekmekted�r. Bu tür farelere örnek olarak;  tymus bez� olmayan yahut genet�k mutasyonlarla 

tymus bez� olmadan üret�lm�ş at�m�k nude fareler, SCID (severe comb�ned �mmunodefic�ency) c�dd� �mmun yetmezl�kl� 

fareler, obez olmayan c�dd� �mmun yetmezl�kl� fareler ((NOD)-SCID non obez severe comb�ned �mmunodefic�ency) 

kullanılmaktadırlar. Allograft �şlem�nde �se alıcı canlının �mmun s�stem�n�n baskılanmasına gerek yoktur. Allograft �şlem�nde 

alıcı faren�n �mmun s�stem� baskılanmamış olduğu �ç�n nakled�len hücre hattıyla oluşturulan kanserl� dokunun kanser m�kro 

çevres�yle etk�leş�mler�ne a�t a�t bulgular daha gerçekç�d�r. 

Hücre hattı kaynaklı kanser modeller� xenograft ve allograft modeller dışında nakled�len kanserl� hücreler�n köken 

aldıkları or�j�nal dokular �çer�s�ne yahut farklı dokulara nakled�lmes�ne göre de adlandırılmaktadırlar. Kanserl� hücreler�n 

köken aldıkları dokularla aynı dokulara nakled�lmes� ortotop�k model, kanserl� hücreler�n köken aldıkları dokulardan farklı 

dokulara nakled�lmes� �se ektop�k model veya heterotop�k model olarak adlandırılmaktadır.  

Hücre hattı kaynaklı kanser model�nde alıcı �le nakled�len hücre hattının canlı türü arasındak� bağıntıya göre 

xenograft, allograft g�b� �s�mlend�rmele b�rl�kte ektop�k, ortotop�k g�b� hücreler�n nakled�ld�ğ� yere göre olan �s�mlend�rme 

b�r b�r� �le komb�ne olarak ta kullanılmaktadır. Aşağıdak� tabloda bu durum b�r örnekle göster�lmeye çalışılmıştır.
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Şek�l 1. (A) S�gara dumanı, DMBA, TPA g�b� har�c� k�myasal ajanlarla �ndüklenen kanser model� (B) Hücre hattı kaynaklı kanser model� 

görsel�. Üsttek� modelde hücre hattı �nsandan alıcı canlı �se �mmuns�stem� baskılanmış fare olduğu �ç�n model xenograft. Nakled�len 

hücrelerle tümörün or�j�nal yer�nden farklı b�r yerde engraft olması ektop�k xenograft, nakled�len tümörün alıcıda or�j�nal yer�ne 

nakled�lmes� ortotop�k xenograft.  Aşağıdak� görselde alıcı ve ver�c� canlı aynı türden olduğu �ç�n alıcının �mmuns�stem� baskılanmamıştır. 

Hücre hattı ver�c� canlı ve alıcı aynı türden canlı olduğu �ç�n model allograft olarak �s�mlend�r�l�r. Aynen xenograft modelde olduğu g�b� 

or�j�nal tümör hücres� yerleş�m yer�ne nakled�lmes� �şlem� ortotop�c allograft, farklı b�r yere nakled�lmes� hal�nde �se ektop�k allograft 

olarak �s�mlend�r�lm�şt�r. (C)  Hastadan alınan kanserl� hücreler�n �n v�tro kültür �şlemler�ne tab� tutulmadan �mmun s�stem� baskılanmış 

fareler nakled�lmes�. Kanserl� hücreler�n köken aldıkları yerden farklı b�r yere nakl� ektop�k PDX, kanser hücreler�n�n köken aldıkları or�j�nal 

dokuya nakl� ortotop�k PDX. (D) GEMM model�. İn v�tro mod�fikasyonlarla embr�yon�k kök hüreler (ES embr�yoloj�k stem cell) farklılaştırılır 

ve ş�mer�k fare elde ed�l�r. Eğer mod�fiye ed�lm�ş embr�yon�k hücreler ş�mer�k hayvanda gamet hücreler�yle nakled�leb�l�yorsa bu ş�mer�k 

hayvanlar germl�ne GEMM, gamet hücreler�nde mod�fiye ES taşımayan ş�mer�k hayvanlar �se nongerml�ne GEMM olarak adlandırılır. (E) 

İnsan veya fare kaynaklı 3 boyutlu organo�dler �n v�tro olarak üret�l�r ve alıcı farede kanser başlatılır. Nakled�len hücre fare orj�nl� �se alıcı 

faren�n �mmun s�stem�n�n baskılanmasına gerek yoktur. Aks�ne nakled�len hücre �nsan veya fare dışı b�r canlı �se alıcı faren�n �mmun s�stem� 

baskılanmıştır. Bu modelde kanserl� hücreler�n nakled�ld�ğ� yere göre ektop�k veya ortotop�k olab�l�r.

**    G�ust�na F, Paul K, Anton B. An�mal Models of Cancer:What Can Learn From M�ce. Encycloped�a of Cancer, 3rd Ed�t�on. 

       https://do�.org/10.1016B978-0-12-801238-3.65103-6 alınmıştır.

3.1. Har�c� Ajanlarla İndüklenen Tümör/Kanser Modeller�

Kanser genet�k temell� b�r hastalıktır. Ancak genet�k lezyonların kalıtımsal olarak aktarılmasının yanı sıra b�r takım 

çevresel faktörlere maruz kalmak da bu lezyonların gel�şmes�ne katkıda bulunab�l�r yahut genet�k lezyonların oluşumunu 

başlatab�l�r. Örneğ�n uzun sürel� UV radyasyona maruz kalınmasıyla der� kanserler�n�n veya s�gara kullanımı sonucu farklı 

türden fazlaca k�myasal maddeye maruz kalınması net�ces�nde akc�ğer kanserler�n�n oluşması g�b� sayılamayacak kadar 

fazla çevresel faktörü sunab�l�r�z. Meseley� bu yönüyle �rdeled�ğ�m�zde kanser� y�ne genet�k temell� b�r bozukluk olarak kabul 

etmekle b�rl�kte aslında bu genet�k bozukluğunda b�r takım çevresel etkenlere maruz kalınmanın sonucundak� DNA da 

oluşan kalıcı hasarlar neden�yle oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda har�c� ajanların ve maruz kalınan çevresel 

faktörler�n kanser araştırmalarındak� rolü ve önem� daha �y� anlaşılmaktadır.  

Bu sebeple har�c� ajanlarla �ndükelenen tümör/kanser modeller� özell�kle çevresel etkenlere maruz kalmakla �lg�l� bazı 

�nsan tümörler�n�n takl�t ed�lmes�nde paha b�ç�lmez kıymette modellerd�rler. K�myasal maruz�yetle kanser model� 

oluşturmak den�l�nce akla �lk gelen 7,12-d�met�lbenz�lalfaantrasen (DMBA) başlatıcı b�r kars�nojen ve 12-0-

tetrdakabolforbol-13-asetat (TPA) g�b� tümör gel�ş�m promoter�n� sıralayab�l�r�z. 

Har�c� ajanlarla �ndükelenen tümör/kanser modeller� 1970 ler�n başından ber� Amer�ka B�rleş�k Devletler�nde ulusal 

kanser enst�tüsünde pek çok k�myasalın potans�yel kars�nojen�k etk�s�n� �zlemek ve değerlend�rmek �ç�n kullanılmıştır (30).

Son yıllarda �se genet�k mühend�sl�kle elde ed�lm�ş transgen�k fareler har�cen k�myasal ajanlara maruz bırakılarak 

kanser gel�ş�m�nde genot�p ve çevresel faktörler�n b�r b�rler�yle olan etk�leş�mler� değerlend�r�lmekted�r. Bu çalışmalarla 

kanser ep�genet�ğ� ve kanserden korunma yolları aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

3.2. Hücre Hattı Kökenl� Fare Kanser Modeller� (Allograft, Xenograft) (Cel-L�ne Der�ved Mouse Cancer Models)

1950’l� yıllardan ber� b�l�m �nsanları hücre hatlarını kullanmaktadırlar. Hücre hatları kanserler� b�re b�r takl�t 

edemekted�rler ancak kanser gel�ş�m safhalarının b�yok�myasal anal�zler�nde, kanser gel�ş�m�nde kr�t�k olan 

transformasyon ve kars�nogenez süreçler�nde etk�n olarak kullanılmaları sebeb�yle yen� kanser �laçlarının gel�şt�r�lmes�nde 

sıklıkla kullanılırlar. Hücre hattı kökenl� modeller aslında �n v�tro bulguların �n v�vo olarak doğrulanmasında ve 

değerlend�r�lmes�nde yen� b�r çıkış yoludurlar [30].

Hücre hattı kökenl� kanser modeller� alıcı �le hücre hattının a�t olduğu canlının aynı veya farklı oluşuna göre farklı 

�s�mlerle tanımlanır. Örneğ�n �nsan g�b� fare dışı canlı türler�ne a�t hücre hatlarının farelere engrafte ed�lmes� �le elde ed�len 

modellere xenograft tanımı kullanılmakta �ken hücre hattının fareye a�t olması durumunda yan� alıcı ve nakled�len hücre 

hattının aynı türe a�t olması hal�nde �şlem allograft olarak tanımlanmaktadır. Hücre hattı kaynaklı modellerde xenograft 

model oluşturulacak �se yan� alıcı �le nakled�lecek canlı arasında tür farkı var �se alıcı canlının �mmun s�stem�n�n mutlak 

surette baskılanmış olması gerekmekted�r. Bu tür farelere örnek olarak;  tymus bez� olmayan yahut genet�k mutasyonlarla 

tymus bez� olmadan üret�lm�ş at�m�k nude fareler, SCID (severe comb�ned �mmunodefic�ency) c�dd� �mmun yetmezl�kl� 

fareler, obez olmayan c�dd� �mmun yetmezl�kl� fareler ((NOD)-SCID non obez severe comb�ned �mmunodefic�ency) 

kullanılmaktadırlar. Allograft �şlem�nde �se alıcı canlının �mmun s�stem�n�n baskılanmasına gerek yoktur. Allograft �şlem�nde 

alıcı faren�n �mmun s�stem� baskılanmamış olduğu �ç�n nakled�len hücre hattıyla oluşturulan kanserl� dokunun kanser m�kro 

çevres�yle etk�leş�mler�ne a�t a�t bulgular daha gerçekç�d�r. 

Hücre hattı kaynaklı kanser modeller� xenograft ve allograft modeller dışında nakled�len kanserl� hücreler�n köken 

aldıkları or�j�nal dokular �çer�s�ne yahut farklı dokulara nakled�lmes�ne göre de adlandırılmaktadırlar. Kanserl� hücreler�n 

köken aldıkları dokularla aynı dokulara nakled�lmes� ortotop�k model, kanserl� hücreler�n köken aldıkları dokulardan farklı 

dokulara nakled�lmes� �se ektop�k model veya heterotop�k model olarak adlandırılmaktadır.  

Hücre hattı kaynaklı kanser model�nde alıcı �le nakled�len hücre hattının canlı türü arasındak� bağıntıya göre 

xenograft, allograft g�b� �s�mlend�rmele b�rl�kte ektop�k, ortotop�k g�b� hücreler�n nakled�ld�ğ� yere göre olan �s�mlend�rme 

b�r b�r� �le komb�ne olarak ta kullanılmaktadır. Aşağıdak� tabloda bu durum b�r örnekle göster�lmeye çalışılmıştır.
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3.3. Hastadan Elde Ed�len Xenograftlarla Oluşturulan Kanser Modeller� (PDX Pat�ent-Der�ved Xenograft)

Bu modellemede hastadan elde ed�len kanserl� hücreler d�rekt olarak �mmun yetmezl�kl� alıcı fareye nakled�l�rler. Bu 

metotla hücre kültürü kaynaklı model arasındak� temel fark �nsandan yada hastadan alınan kanserl� hücreler�n hücre hattı 

kaynaklı xenograft modellerde olduğu g�b� alınan hücreler�n �n v�tro muameleye tab� tutulmamasıdır [30]. Bu sebeple bu 

modelde xenograft modellerde karşımıza çıkması muhtemel olan hücre hataları ortadan kalkmaktadır.

Bu modelle yapılan çalışmaların büyük b�r kısmında hastadan alınan kanserl� hücreler�n b�yoloj�k karakterler�, genet�k 

mutasyonlar, gen ekspresyon profiller� ve teratöp�k cevapları nakled�len kanserl� hücrelerle de sürdüreleb�lmekted�r. Bu 

sebeple PDX model� �le hastanın ant�kanser �laçlarına verd�ğ� cevap arasındak� bağlantı gözlemleneb�lmekted�r. 

PDX modellemes� �le hastadan alınan kanserl� hücreler d�rekt olarak oluşturulan hayvan model�nde kullanıldığı ve 

kl�n�kte kullanılan ant�kanser �laçları �le nakled�len canlıda deneme yapma �mkanı elde ed�ld�ğ�nden bu modelle k�ş�ye özel 

�laç ve tedav� seçeneğ� olasılığı da mevcuttur. Hastadan elde ed�len xenograftlarla oluşturulan kanser modeller�n�n yukarıda 

saydığımız avantajlarının yanı sıra aşırı mal�yetl� uygulamalar olması, düşük engraftment oranları ve nakled�len hücreler�n 

yavaş büyümeler� g�b� dezavantajlı yanlarının olduğu da unutulmamalıdır.

3.4. Genet�k Mühend�sl�kle Elde Ed�lm�ş Fare Modeller� (Gemms Genet�cally Eng�neerd Mouse Models)

1970’l� yıllarda rekonb�nand DNA teknoloj�s�ndek� gel�şmeler b�yoloj�k b�l�mlerde öneml� b�r sıçramaya yol açmıştır. 

Rekonb�nand DNA teknoloj�s� �le hem �nsanlarda ve hem hayvanlarda kanser gel�ş�m�nde rol alan genet�k farklılıkların 

anlaşılması mümkün olmuştur. Örneğ�n, tavuk fare g�b� farklı hayvan türler�nde v�rüsler�n kanser gel�ş�m�ndek� roller� bu 

çalışmalar yardımıyla anlaşılab�lm�ş ve farklı onkogenler tesp�t ed�leb�lm�şt�r. Ayrıca �nsanların hematopo�et�k s�stem 

mal�gn�teler�n de bulunan translokasyon hataları g�b� genet�k bozukluklarda genet�k araştırmaların ışığında bulunmuştur. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda genler�n onkoloj�k kapas�teler� ve onların �n v�vo s�stem dah�l�nde açıklanab�lmeler� �ç�n 

terc�hen memel�ler olmak üzere transgen�k hayvan modeller�ne �ht�yaç duyulmuştur. Bu amaca ulaşmak �ç�n �lk zamanlar 

fare embr�yolarının genet�ğ� �le oynanmıştır. Böylel�kle genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş fareler üzer�nde uzun zamanlar boyunca hücre 

�zolasyonu, kültür ve �mplantasyon önces� embr�yo gel�şt�rme süreçler� üzer�nde çalışılmıştır. Bu şek�lde �lk başarılı deneme 

1971 yılında fare embr�yo hücreler�ne yabancı DNA parçacıklarının rekomb�ne ed�lmes� şekl�nde raporlanmıştır. Bu deneyde 

v�rüslerden �zole ed�len SV40 DNA �zolatları fare embr�yosunun blastos�t hücreler�ne enjekte ed�lm�ş ve çalışma sonunda bu 

embr�yolardan elde ed�len fareler hayatları boyunca SV40 DNA �zolatlarını genonlarında taşımışlardır. B�rkaç yıl sonra retro 

v�rüs �mplante ed�lm�ş fare embr�yolarıyla fare genomunda yabancı b�r genet�k parçacığın taşınması metodu etk�l� b�r 

şek�lde açıklanmıştır. 

1981 yılında saflaştırılmış DNA moleküller�n�n yalancı gebel�k taşıyan fareler�n yumurtalık hücreler�nde z�gota 

aktarılmasıyla transgen�k fareler üret�lm�şt�r. Genell�kle enjekte ed�len DNA parçaları alıcı genomundan random olarak alt 

soylara aktarılarak trangen�k hayvanların üret�lmes� devam ett�r�lm�şt�r. Bu metot uzun yıllar boyunca transgen�k fare 

üret�m�nde başarılı b�r standart olarak sürdürülmüştür. 

İlerleyen yıllarda embr�yon�k kök hücrelerde rekonb�nant DNA teknoloj�s�yle genet�ğ� man�püle ed�lm�ş transgen�k 

fareler�n üret�lmes� başarılmıştır. Bu şek�lde transgen�k fare üretmek pro nükleer enjeks�yon yoluyla transgen�k fare 

üret�m�ne kıyasla daha yoğun laboratuvar g�r�ş�n� ve zaman harcanarak yapılab�lmes�ne rağmen tasarlanan genet�k 

değ�ş�kl�kler�n �nv�tro koşullarda daha �y� performans göstermes� sebeb�yle terc�h ed�lmeye başlanmıştır. Çünkü embr�yon�k 

kök hücreler�nde genet�k mod�fikasyon �çeren fareler�n soyunun devam ett�r�lmes�yle mutant fare soyları üret�lm�ş ve 

transgen�k hayvan üret�m� nes�ller boyu devam ett�r�lm�şt�r [30].

Genet�k Mühend�sl�kle elde ed�lm�ş transgen�k fareler man�püle ed�len gen�n alt nes�llerle devam ed�p etmemes�ne 

göre �k� ayrı grupta tanımlanırlar. Transgen�k hayvan üret�m sürec�nde man�püle ed�len genler alıcı faren�n gamet 

hücreler�nde yer alması hal�nde alıcı farelerden elde ed�len yavru farelerde de başlangıçta man�püle ed�len genler�n 

eksp�re ett�kler� prote�nler ve genet�k farklılıklar devam ett�r�l�r. Bu şek�lde genet�k farklılığın gamet hücreler� yoluyla 

nes�lden nes�le aktarıldığı transgen�k fare model�ne gerl�ne GEMM (Sürdürüleb�l�r genet�caly eng�neered mouse modes) 

adı ver�lmekted�r. Yapılan genet�k man�pülasyon alıcı faren�n sadece somat�k hücreler�nde olması durumunda genet�k 

man�pülasyonu taşıyan trangen�k farelerde elde ed�len yavru farelerde bu genet�k farklılık �lg�l� mutasyon gamet hücreler� 

�le taşınmadığı �ç�n son bulur. Bu şek�lde üret�len ve gamet hücreler�nde genet�k farklılık �çermeyen transgen�k hayvan 

model� de non gerl�ne GEMM model olarak �s�mlend�r�lmekted�r. 

3.5. Nakled�leb�l�r Organo�d Modeller�

İlk kez 2009 yılında Hans Clvers ve arkadaşları tarafından Hubrecht Enst�tüsünde üç boyutlu �nv�tro kültürde özel 

büyütme medyumlarında kök hücreler üret�l�p �dent�fiye ed�lm�şt�r. 3D organo�t model elde etmek �ç�n �nce bağırsak 

parçalarından elde ed�len plur�opotent kök hücreler bu hücrelere spes�fik büyüme faktörler� �çeren vasatlarda doğal 

ortamlarındaymış g�b� beslenmekted�rler. Bu koşullar kök hücrelere kend� kend�ler�ne self organ�zasyon ve doku 

bütünlüğü oluşturma yeteneğ� kazandırarak vasatın �çer�s�nde bulunduğu kapta m�kro �nce bağırsak parçaları 

üret�lmes�yle sonuçlanmıştır. 

Organo�d kültürler vasıtasıyla hastalardan elde ed�len tümor örnekler� üzer�nde �laç ve �laç komb�nasyonlarına 

ver�len cevaplar test ed�leb�lmekted�r. Bu şek�lde kanser �laçlarına olan sens�t�v�te ve �laca karşı olan d�renc�n altında 

yatan mekan�zmalar araştırılab�lmekted�r.  Nakled�leb�l�r Organo�d modeller yukarıda saydığımız avantajlarının yanısıra 

yüksek kültür mal�yetler� sebeb�yle kısıtlı olarak kullanılmaktadırlar [30].

4. Ehrl�ch-Lettre Kanser Model�

Deneysel hayvan tümörler�nden b�r� olan Ehrl�ch As�t Tümörü (EAT) �lk olarak d�ş� b�r farede spontan meme 

adenokars�noması olarak ortaya çıkmış ve Ehrl�ch & Apolant (1905) tarafından tümör parçaları fareden fareye der� altına 

transplante ed�lerek deneysel tümör hal�ne get�r�lm�şt�r [31].   

4.1. Ehrl�ch-Lettre Kanser Model� As�t Formu

1932 yılında Loewenthal ve Jahn bu tümörün fareler�n per�tonunda sıvı halde büyüyen formunu elde etmey� 

başarmışlar ve per�tonda kanser hücreler�n�n yanı sıra as�t sıvısı da oluştuğu �ç�n tümör Ehrl�ch Asc�tes Tümörü adını 

almıştır[32]. As�t, gr�-beyaz bazen hafif kanlı görünümde koyu b�r sıvıdır ve 0.1 cc’de yaklaşık 10 m�lyon neoplast�k hücre 

�çer�r [31]. EAT’n�n sıvı formunun elde ed�lmes�yle b�rl�kte, çalışmalarda yoğun b�r şek�lde sıvı tümör kullanılmıştır. 

Kullanımdak� yoğunluğun neden�, sıvı formun serbest tümör hücreler�n� �çeren süspans�yon şekl�nde olması ve bunun 

sonucunda �sten�len sayıdak� hücren�n b�r başka hayvana transplante ed�leb�lmes�d�r. Dolayısıyla alışılmış bas�t sayma 

yöntemler�yle hem transplante ed�len tümör hücre sayısının, hem de oluşan tümör büyüklüğünü kolay b�r şek�lde 

saptanab�lmes� mümkün olmaktadır [30]. Çalışma har�c� tümörü pasajlayarak devamını sağlamak mümkündür. Tümör 

pasajlandıkça v�rülansı artar. Metastaz�k özell�ğe sah�pt�r. Tedav� uygulanmadığında tümör enjeks�yonunda 7-8 gün 

sonra ölümler görülmeye başlanır. Eğer ortalama 2x106 /ml. hücre enjekte ed�l�rse yaklaşık 1 haftada 1 cm. çapında tümör 

oluşur [33].
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3.3. Hastadan Elde Ed�len Xenograftlarla Oluşturulan Kanser Modeller� (PDX Pat�ent-Der�ved Xenograft)

Bu modellemede hastadan elde ed�len kanserl� hücreler d�rekt olarak �mmun yetmezl�kl� alıcı fareye nakled�l�rler. Bu 

metotla hücre kültürü kaynaklı model arasındak� temel fark �nsandan yada hastadan alınan kanserl� hücreler�n hücre hattı 

kaynaklı xenograft modellerde olduğu g�b� alınan hücreler�n �n v�tro muameleye tab� tutulmamasıdır [30]. Bu sebeple bu 

modelde xenograft modellerde karşımıza çıkması muhtemel olan hücre hataları ortadan kalkmaktadır.

Bu modelle yapılan çalışmaların büyük b�r kısmında hastadan alınan kanserl� hücreler�n b�yoloj�k karakterler�, genet�k 

mutasyonlar, gen ekspresyon profiller� ve teratöp�k cevapları nakled�len kanserl� hücrelerle de sürdüreleb�lmekted�r. Bu 

sebeple PDX model� �le hastanın ant�kanser �laçlarına verd�ğ� cevap arasındak� bağlantı gözlemleneb�lmekted�r. 

PDX modellemes� �le hastadan alınan kanserl� hücreler d�rekt olarak oluşturulan hayvan model�nde kullanıldığı ve 

kl�n�kte kullanılan ant�kanser �laçları �le nakled�len canlıda deneme yapma �mkanı elde ed�ld�ğ�nden bu modelle k�ş�ye özel 

�laç ve tedav� seçeneğ� olasılığı da mevcuttur. Hastadan elde ed�len xenograftlarla oluşturulan kanser modeller�n�n yukarıda 

saydığımız avantajlarının yanı sıra aşırı mal�yetl� uygulamalar olması, düşük engraftment oranları ve nakled�len hücreler�n 

yavaş büyümeler� g�b� dezavantajlı yanlarının olduğu da unutulmamalıdır.

3.4. Genet�k Mühend�sl�kle Elde Ed�lm�ş Fare Modeller� (Gemms Genet�cally Eng�neerd Mouse Models)

1970’l� yıllarda rekonb�nand DNA teknoloj�s�ndek� gel�şmeler b�yoloj�k b�l�mlerde öneml� b�r sıçramaya yol açmıştır. 

Rekonb�nand DNA teknoloj�s� �le hem �nsanlarda ve hem hayvanlarda kanser gel�ş�m�nde rol alan genet�k farklılıkların 

anlaşılması mümkün olmuştur. Örneğ�n, tavuk fare g�b� farklı hayvan türler�nde v�rüsler�n kanser gel�ş�m�ndek� roller� bu 

çalışmalar yardımıyla anlaşılab�lm�ş ve farklı onkogenler tesp�t ed�leb�lm�şt�r. Ayrıca �nsanların hematopo�et�k s�stem 

mal�gn�teler�n de bulunan translokasyon hataları g�b� genet�k bozukluklarda genet�k araştırmaların ışığında bulunmuştur. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda genler�n onkoloj�k kapas�teler� ve onların �n v�vo s�stem dah�l�nde açıklanab�lmeler� �ç�n 

terc�hen memel�ler olmak üzere transgen�k hayvan modeller�ne �ht�yaç duyulmuştur. Bu amaca ulaşmak �ç�n �lk zamanlar 

fare embr�yolarının genet�ğ� �le oynanmıştır. Böylel�kle genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş fareler üzer�nde uzun zamanlar boyunca hücre 

�zolasyonu, kültür ve �mplantasyon önces� embr�yo gel�şt�rme süreçler� üzer�nde çalışılmıştır. Bu şek�lde �lk başarılı deneme 

1971 yılında fare embr�yo hücreler�ne yabancı DNA parçacıklarının rekomb�ne ed�lmes� şekl�nde raporlanmıştır. Bu deneyde 

v�rüslerden �zole ed�len SV40 DNA �zolatları fare embr�yosunun blastos�t hücreler�ne enjekte ed�lm�ş ve çalışma sonunda bu 

embr�yolardan elde ed�len fareler hayatları boyunca SV40 DNA �zolatlarını genonlarında taşımışlardır. B�rkaç yıl sonra retro 

v�rüs �mplante ed�lm�ş fare embr�yolarıyla fare genomunda yabancı b�r genet�k parçacığın taşınması metodu etk�l� b�r 

şek�lde açıklanmıştır. 

1981 yılında saflaştırılmış DNA moleküller�n�n yalancı gebel�k taşıyan fareler�n yumurtalık hücreler�nde z�gota 

aktarılmasıyla transgen�k fareler üret�lm�şt�r. Genell�kle enjekte ed�len DNA parçaları alıcı genomundan random olarak alt 

soylara aktarılarak trangen�k hayvanların üret�lmes� devam ett�r�lm�şt�r. Bu metot uzun yıllar boyunca transgen�k fare 

üret�m�nde başarılı b�r standart olarak sürdürülmüştür. 

İlerleyen yıllarda embr�yon�k kök hücrelerde rekonb�nant DNA teknoloj�s�yle genet�ğ� man�püle ed�lm�ş transgen�k 

fareler�n üret�lmes� başarılmıştır. Bu şek�lde transgen�k fare üretmek pro nükleer enjeks�yon yoluyla transgen�k fare 

üret�m�ne kıyasla daha yoğun laboratuvar g�r�ş�n� ve zaman harcanarak yapılab�lmes�ne rağmen tasarlanan genet�k 

değ�ş�kl�kler�n �nv�tro koşullarda daha �y� performans göstermes� sebeb�yle terc�h ed�lmeye başlanmıştır. Çünkü embr�yon�k 

kök hücreler�nde genet�k mod�fikasyon �çeren fareler�n soyunun devam ett�r�lmes�yle mutant fare soyları üret�lm�ş ve 

transgen�k hayvan üret�m� nes�ller boyu devam ett�r�lm�şt�r [30].

Genet�k Mühend�sl�kle elde ed�lm�ş transgen�k fareler man�püle ed�len gen�n alt nes�llerle devam ed�p etmemes�ne 

göre �k� ayrı grupta tanımlanırlar. Transgen�k hayvan üret�m sürec�nde man�püle ed�len genler alıcı faren�n gamet 

hücreler�nde yer alması hal�nde alıcı farelerden elde ed�len yavru farelerde de başlangıçta man�püle ed�len genler�n 

eksp�re ett�kler� prote�nler ve genet�k farklılıklar devam ett�r�l�r. Bu şek�lde genet�k farklılığın gamet hücreler� yoluyla 

nes�lden nes�le aktarıldığı transgen�k fare model�ne gerl�ne GEMM (Sürdürüleb�l�r genet�caly eng�neered mouse modes) 

adı ver�lmekted�r. Yapılan genet�k man�pülasyon alıcı faren�n sadece somat�k hücreler�nde olması durumunda genet�k 

man�pülasyonu taşıyan trangen�k farelerde elde ed�len yavru farelerde bu genet�k farklılık �lg�l� mutasyon gamet hücreler� 

�le taşınmadığı �ç�n son bulur. Bu şek�lde üret�len ve gamet hücreler�nde genet�k farklılık �çermeyen transgen�k hayvan 

model� de non gerl�ne GEMM model olarak �s�mlend�r�lmekted�r. 

3.5. Nakled�leb�l�r Organo�d Modeller�

İlk kez 2009 yılında Hans Clvers ve arkadaşları tarafından Hubrecht Enst�tüsünde üç boyutlu �nv�tro kültürde özel 

büyütme medyumlarında kök hücreler üret�l�p �dent�fiye ed�lm�şt�r. 3D organo�t model elde etmek �ç�n �nce bağırsak 

parçalarından elde ed�len plur�opotent kök hücreler bu hücrelere spes�fik büyüme faktörler� �çeren vasatlarda doğal 

ortamlarındaymış g�b� beslenmekted�rler. Bu koşullar kök hücrelere kend� kend�ler�ne self organ�zasyon ve doku 

bütünlüğü oluşturma yeteneğ� kazandırarak vasatın �çer�s�nde bulunduğu kapta m�kro �nce bağırsak parçaları 

üret�lmes�yle sonuçlanmıştır. 

Organo�d kültürler vasıtasıyla hastalardan elde ed�len tümor örnekler� üzer�nde �laç ve �laç komb�nasyonlarına 

ver�len cevaplar test ed�leb�lmekted�r. Bu şek�lde kanser �laçlarına olan sens�t�v�te ve �laca karşı olan d�renc�n altında 

yatan mekan�zmalar araştırılab�lmekted�r.  Nakled�leb�l�r Organo�d modeller yukarıda saydığımız avantajlarının yanısıra 

yüksek kültür mal�yetler� sebeb�yle kısıtlı olarak kullanılmaktadırlar [30].

4. Ehrl�ch-Lettre Kanser Model�

Deneysel hayvan tümörler�nden b�r� olan Ehrl�ch As�t Tümörü (EAT) �lk olarak d�ş� b�r farede spontan meme 

adenokars�noması olarak ortaya çıkmış ve Ehrl�ch & Apolant (1905) tarafından tümör parçaları fareden fareye der� altına 

transplante ed�lerek deneysel tümör hal�ne get�r�lm�şt�r [31].   

4.1. Ehrl�ch-Lettre Kanser Model� As�t Formu

1932 yılında Loewenthal ve Jahn bu tümörün fareler�n per�tonunda sıvı halde büyüyen formunu elde etmey� 

başarmışlar ve per�tonda kanser hücreler�n�n yanı sıra as�t sıvısı da oluştuğu �ç�n tümör Ehrl�ch Asc�tes Tümörü adını 

almıştır[32]. As�t, gr�-beyaz bazen hafif kanlı görünümde koyu b�r sıvıdır ve 0.1 cc’de yaklaşık 10 m�lyon neoplast�k hücre 

�çer�r [31]. EAT’n�n sıvı formunun elde ed�lmes�yle b�rl�kte, çalışmalarda yoğun b�r şek�lde sıvı tümör kullanılmıştır. 

Kullanımdak� yoğunluğun neden�, sıvı formun serbest tümör hücreler�n� �çeren süspans�yon şekl�nde olması ve bunun 

sonucunda �sten�len sayıdak� hücren�n b�r başka hayvana transplante ed�leb�lmes�d�r. Dolayısıyla alışılmış bas�t sayma 

yöntemler�yle hem transplante ed�len tümör hücre sayısının, hem de oluşan tümör büyüklüğünü kolay b�r şek�lde 

saptanab�lmes� mümkün olmaktadır [30]. Çalışma har�c� tümörü pasajlayarak devamını sağlamak mümkündür. Tümör 

pasajlandıkça v�rülansı artar. Metastaz�k özell�ğe sah�pt�r. Tedav� uygulanmadığında tümör enjeks�yonunda 7-8 gün 

sonra ölümler görülmeye başlanır. Eğer ortalama 2x106 /ml. hücre enjekte ed�l�rse yaklaşık 1 haftada 1 cm. çapında tümör 

oluşur [33].
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Ehrl�ch As�t tümörü, heterotranplantab�l�te yeteneğ�ne sah�pt�r. Yayma preparatlarda as�t forma a�t hücreler�n sol�d 

form hücreler�ne benzed�ğ� görülmekted�r. Ancak sol�d formun hücreler�n�n membranlarını farked�lemezken, as�t formunda 

membran açıkça gözlen�r. V�seral ve par�etal per�ton tabakları kalınlaşıp granüllü b�r hal almışlardır. 

4.2. Ehrl�ch-Lettre Kanser Model� Sol�d Formu

Farelere özgü olan (Mouse Spec�fic Tumor) ve günümüze kadar d�ferans�ye olmadan gelm�ş, yaygın olarak kullanılan 

b�r tümör model�d�r. Yüzde yüze yakın transplante ed�leb�lme oranına sah�pt�r. Tümöre Spes�fik Transplantasyon Ant�jenler� 

(TSTA) yoktur. H�ç regresyon göstermez. V�rülant özell�kted�r. Mal�gn ve 100% ölüme götürür. Hızlı büyüme özell�ğ� ortaya 

koyar. Tümör hücreler� eş�t büyüklükte değ�ld�r ve 20-30 m�kron çapındadırlar. 

Sol�d form elde edeb�lmek �ç�n subkutan olarak tümör hücre süspans�yonunu uygulamak gerek�r. 1X106/ml l�k hücre 

süspans�yonu der� altına enjekte ed�ld�ğ�nde, 1 haftalık b�r süre sonunda ölçüleb�lecek düzeyde sol�d tümör saptanab�l�r. 

H�çb�r tedav� yapılmazsa 35-40 gün �çer�s�nde farelerde ölüm gözlen�r [33, 34].  

4.3. L1210 Lösem� Model�

3-methylclonathrne (20 mg/kg), et�l eter �ç�nde �ntrapet�noal yolla DBA/2 soyu farelere ver�l�rse, lenfo�d lösem� 

oluşturulur. 1948 yılından ber� kullanılmaktadır. Tümörün tutma ve gel�şme potans�yel� çok yüksekt�r. Hızlı büyüyen lösem�k 

hücreler gözlen�r. Lösem� ve lenfomaya yönel�k tedav� çalışmalarında ve hızlı büyüyen lösem�k hücreler�n gözlen�p 

patoloj�s�n�n �ncelenmes�nde uzun yıllardır kullanılmaktadır.  Ayrıca P388 lösem� model�nde olduğu g�b� �ntraper�tonal yolla, 

CD2F1 farelere ver�lerek, pasajı yapılab�lmekted�r. Ancak 0.1 ml süspasns�yonda 1X105 hücre olmalıdır [33].

4.4.P388 Lösem� Model�

3-methylclonathrne (20 mg/kg), et�l eter �ç�nde �ntrapet�noal yolla DBA/2 soyu farelere uygulanarak lenfos�t�k lösem� 

model� oluşturulmaktadır. İlk defa 1955 yılında denenm�şt�r. Özell�kle b�tk�sel kaynaklı olmak üzere, ant�kars�nojen�k ajanlara 

karşı çok duyarlıdır. 1970 yılı ortalarına kadar 400 b�n�n üzer�nde b�leş�k P388 lösem� model� (L1210 Lösem� model� �le b�rl�kte) 

kullanılarak test ed�lm�şt�r. 

Bununla b�rl�kte NCI çalışmalarında uygulanan �k� kademel� deneyler�n b�r�nc� kademes�ndek� P388 lösem� 

model�ne karşı �laç cevaplarından alınan sonuçlara göre �k�nc� kademeye geç�lmekted�r. burada T/C % olarak �fade ed�len 

değer�n ">120" olması �k�nc� aşama deneylere geç�s� sağlamaktadır. T değer� deney gurubu tümör ağırlığını, C değer� �se 

kontrol grubu tümör ağırlığını göstermekted�r. P388 model�nde denenen ajanlar �k�nc� kademede d�ğer (B16,L1210…) 

modellerde tekrar test ed�lmekted�r. Hemen hemen her yıl 15.000 b�leş�ğe öncel�kle P388 lösem� test� yapılmakta ve 

bunun �ç�nden 500 �le 1000 kadarı �k�nc� aşamaya geçmekted�r. D�ğer yandan DBA/2 farelerde oluşturulan P388 lösem� 

tümörü, 0,1 ml. süspans�yonda 1X106 hücre olacak şek�lde, �ntraper�toneal yolla, özell�kle CD2F1 farelere ver�lerek, pasajı 

yapılab�lmekted�r [33].  

4.5. DMBA �le İndüklenm�ş Meme Tümörü

Pol�s�kl�kh�drokarbonlardan olan 7,12-d�met�lbenz�lalfaantrasen (DMBA) kullanılarak, özell�kle Sprague Dawley soyu 

sıçanlarda tek doz uygulama �le meme bez�ne spes�fik tümörler oluşturulmaktadır. Hayvan başına 12-20 ml. arası DMBA 

denk gelecek şek�lde, 1 ml. susam yağı �çer�s�nde çözündürülerek, gavaj yolu �le 8-10 haftalık d�ş� sıçanlara ver�lmekted�r. 3 

�le 4 aylık zaman �çer�s�nde meme tümörü gel�şmekted�r. DMBA doza göre en �y� tutma gösteren ve h�ç s�stem�k toks�s�teye 

yol açmayan b�r model ortaya koyma özell�ğ�nded�r. Reprodükt�ft�r DMBA, tümör oluşturmak �ç�n metabol�k akt�vasyona 

gereks�n�m duyar [35]. Ant�kars�nojen�k ajanların etk�ler�n� değerlend�rmede, tümörün başlangıç ve �lerleme 

dönemler�ndek� metabol�zma ve akt�vasyonunu gözlemede kullanışlı b�r modeld�r. Ancak DMBA uygulaması �le oluşan 

model�n %60 ı adenokars�nom, %40 ı �se ben�gn fibroadenomdur. Bu yüzden hang� kanser t�p�n�n gel�şt�ğ�n� bel�rlemek �ç�n 

h�stopatoloj�k �ncele yapılması yer�nde olur [33].

4.6.DMH (1.2 D�methylhydraz�ne ) �le İndüklenm�ş Kolon Kanser� 

DMH çevrey� k�rleten toks�k b�r k�myasaldır ve kolona özel b�r kars�nojend�r. 8 haftalık sıçanlara, b�rer hafta ara �le 

olmak üzere 15 hafta süres�nce 1mM EDTA �ç�nde 20 mg/kg DMH, kasık bölges�ne subkutan enjeks�yon �le ver�ld�ğ�nde, �nsan 

kolon kanser�ne yakın özell�klere sah�p b�r kolon kanser� model� oluşturulmaktadır. 32. hafta sonunda yapılan h�stopatoloj�k 

�ncelemelerde adenokars�nom yapısı bel�rlenmekted�r. D�splaz�, hücresel pleomorfizm ve kars�nomatoz bezler göze çarpar. 

sıçanların doku kolesterol sev�yeler�nde ve fosfol�paz akt�v�tler�nde anlamlı derecede artışlar olur [33, 36].   

4.7. MNNG �le İndüklenm�ş M�de Kanser�

MNNG (MX Furanone (3 Cholore-4-(dİcholoromethyl)19-5-Hydrocsy-2(5H)-Furanone) 6 haftalık sıçanlara 

öncel�kle 100 ppm. N-methyl-N-N�tro-N-N�trosogua�n�d�ne (MNNG) �ntraper�tonal yolla enjekte ed�ld�kten sonra, MX 

Furanone 30 ppm.dozunda �çme suyuna katılarak hayvanlara ver�lmekted�r. 5-7 haftalık uygulama sonrasında glandüler 

m�dede, adenokars�nom t�p�, kanser model� ortaya çıkmaktadır. Pylor bölges�nde at�p�k h�perplaz�ler, gastr�k mukoza 

ep�tel�nde hüre prol�ferasyonunda artış görülmekted�r [33, 37].

4.8. Trasnplante Ed�leb�len W�lm’s Renal Tümörü

İlk defa Charles R�ver laboratuvarlarında üret�len W�star Alb�no soyu b�r d�ş� sıçanda spontan olarak gözlenm�şt�r. 

Yen�doğan veya 2-14 gün arasındak� yavrulara 0,2 ml. sıvı �çer�s�nde ortalama 10x106 /ml. hücre �ntraper�tonal veya 

subkutan yolla ver�l�r. Tümörün tutma oranı %50-60 c�varındadır. 2 haftalıktan büyük olan sıçanlarda transplante olma oranı 

oldukça düşer. 100 m�lyondan az hücre sayısında ver�l�rse başarı yüzdes� azalır [33]. D�ğer yandan W�lm’s Renal Tümörü, 

�ntra-abdom�nal bölgey� sarar ve özell�kle böbreklere etk� ederek yapısını değ�şt�r�r. D�ğer abdom�nal organlara sıçramaz, 

metastaz yapmaz. Tümör, �nokülasyondan sonrak� 2-3 hafta �ç�nde genelde palpe ed�leb�l�r ve 2-6 hafta arası b�r dönemde 

�se tümörlü hayvanlar her an öleb�l�rler [38].

Bununla b�rl�kte �ntraper�toneal uygulamada tümör daha kısa zamanda farked�l�r ve hayvanların ölümler� daha kısa 

zamanda gerçekleş�r. Hızlı büyüyen ve un�form yapıda b�r tümördür. H�stoloj�k �ncelemede, az veya spontan olmayan 

kanlanma farked�lmekted�r. Bazı bölgelerde �se sıvı nekrot�k durum göze çarpmaktadır. Tubular formasyonlar �le glomerusa 

benzer yapıların sık aralıklarla dağılmış olduğu görülmekted�r. M�toz nad�ren gözükmekted�r [39].

4.9.Lew�s Lung Carc�noma

İlk defa 1951 yılında C57BL-6 soyu b�r faren�n akc�ğer�nde spontan olarak bulunmuştur. İk� ayrı enjeks�yon yolu �le 

farelere uygulanab�lmekted�r [33]; 

- En çok terc�h ed�len metotda 1x106/0,2ml. doz kuyruk ven�nden �ntravenöz yolla uygulanır. 5. güne doğru tümör 

oluşumu şek�llen�r. Fareler tedav� ed�lmezlerse ortalama sağ kalım süreler� 20-25 gündür. 

- Lew�s Lung Carc�nomayı y�ne 1x106/0,2ml. dozda bu sefer sırt bölges�ne der� altı uygulayarak sol�d form elde ed�l�r. Bu 

modelde sağ kalım süreler� 19-36 gün arasında gerçekleş�r. 

5. Sonuç

Deneysel kanser çalışmalarında hayvan modeller�, kullanılmaya başlandığı �lk andan günümüze kadar sürekl� olarak 

gel�şt�r�lmeye ve uygulanmaya devam etmekted�r. Tıp ve b�yoloj� alanlarındak� �lerlemeler sonucunda hayvan modeller�ne 

çeş�tl� alternat�fler gel�şt�r�lm�şse de düşük mal�yetl� olmaları, hızlı ve kolay uygulanab�l�rl�ğ� g�b� pek çok üstünlükler� �le 

deney hayvanı modeller� kanser araştırmalarında ve d�ğer hastalıkların kl�n�k önces� araştırmalarında halen 

vazgeç�lmezl�ğ�n� ve önem�n� sürdürmekted�r.
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Ehrl�ch As�t tümörü, heterotranplantab�l�te yeteneğ�ne sah�pt�r. Yayma preparatlarda as�t forma a�t hücreler�n sol�d 

form hücreler�ne benzed�ğ� görülmekted�r. Ancak sol�d formun hücreler�n�n membranlarını farked�lemezken, as�t formunda 

membran açıkça gözlen�r. V�seral ve par�etal per�ton tabakları kalınlaşıp granüllü b�r hal almışlardır. 

4.2. Ehrl�ch-Lettre Kanser Model� Sol�d Formu

Farelere özgü olan (Mouse Spec�fic Tumor) ve günümüze kadar d�ferans�ye olmadan gelm�ş, yaygın olarak kullanılan 

b�r tümör model�d�r. Yüzde yüze yakın transplante ed�leb�lme oranına sah�pt�r. Tümöre Spes�fik Transplantasyon Ant�jenler� 

(TSTA) yoktur. H�ç regresyon göstermez. V�rülant özell�kted�r. Mal�gn ve 100% ölüme götürür. Hızlı büyüme özell�ğ� ortaya 

koyar. Tümör hücreler� eş�t büyüklükte değ�ld�r ve 20-30 m�kron çapındadırlar. 

Sol�d form elde edeb�lmek �ç�n subkutan olarak tümör hücre süspans�yonunu uygulamak gerek�r. 1X106/ml l�k hücre 

süspans�yonu der� altına enjekte ed�ld�ğ�nde, 1 haftalık b�r süre sonunda ölçüleb�lecek düzeyde sol�d tümör saptanab�l�r. 

H�çb�r tedav� yapılmazsa 35-40 gün �çer�s�nde farelerde ölüm gözlen�r [33, 34].  

4.3. L1210 Lösem� Model�

3-methylclonathrne (20 mg/kg), et�l eter �ç�nde �ntrapet�noal yolla DBA/2 soyu farelere ver�l�rse, lenfo�d lösem� 

oluşturulur. 1948 yılından ber� kullanılmaktadır. Tümörün tutma ve gel�şme potans�yel� çok yüksekt�r. Hızlı büyüyen lösem�k 

hücreler gözlen�r. Lösem� ve lenfomaya yönel�k tedav� çalışmalarında ve hızlı büyüyen lösem�k hücreler�n gözlen�p 

patoloj�s�n�n �ncelenmes�nde uzun yıllardır kullanılmaktadır.  Ayrıca P388 lösem� model�nde olduğu g�b� �ntraper�tonal yolla, 

CD2F1 farelere ver�lerek, pasajı yapılab�lmekted�r. Ancak 0.1 ml süspasns�yonda 1X105 hücre olmalıdır [33].

4.4.P388 Lösem� Model�

3-methylclonathrne (20 mg/kg), et�l eter �ç�nde �ntrapet�noal yolla DBA/2 soyu farelere uygulanarak lenfos�t�k lösem� 

model� oluşturulmaktadır. İlk defa 1955 yılında denenm�şt�r. Özell�kle b�tk�sel kaynaklı olmak üzere, ant�kars�nojen�k ajanlara 

karşı çok duyarlıdır. 1970 yılı ortalarına kadar 400 b�n�n üzer�nde b�leş�k P388 lösem� model� (L1210 Lösem� model� �le b�rl�kte) 

kullanılarak test ed�lm�şt�r. 

Bununla b�rl�kte NCI çalışmalarında uygulanan �k� kademel� deneyler�n b�r�nc� kademes�ndek� P388 lösem� 

model�ne karşı �laç cevaplarından alınan sonuçlara göre �k�nc� kademeye geç�lmekted�r. burada T/C % olarak �fade ed�len 

değer�n ">120" olması �k�nc� aşama deneylere geç�s� sağlamaktadır. T değer� deney gurubu tümör ağırlığını, C değer� �se 

kontrol grubu tümör ağırlığını göstermekted�r. P388 model�nde denenen ajanlar �k�nc� kademede d�ğer (B16,L1210…) 

modellerde tekrar test ed�lmekted�r. Hemen hemen her yıl 15.000 b�leş�ğe öncel�kle P388 lösem� test� yapılmakta ve 

bunun �ç�nden 500 �le 1000 kadarı �k�nc� aşamaya geçmekted�r. D�ğer yandan DBA/2 farelerde oluşturulan P388 lösem� 

tümörü, 0,1 ml. süspans�yonda 1X106 hücre olacak şek�lde, �ntraper�toneal yolla, özell�kle CD2F1 farelere ver�lerek, pasajı 

yapılab�lmekted�r [33].  

4.5. DMBA �le İndüklenm�ş Meme Tümörü

Pol�s�kl�kh�drokarbonlardan olan 7,12-d�met�lbenz�lalfaantrasen (DMBA) kullanılarak, özell�kle Sprague Dawley soyu 

sıçanlarda tek doz uygulama �le meme bez�ne spes�fik tümörler oluşturulmaktadır. Hayvan başına 12-20 ml. arası DMBA 

denk gelecek şek�lde, 1 ml. susam yağı �çer�s�nde çözündürülerek, gavaj yolu �le 8-10 haftalık d�ş� sıçanlara ver�lmekted�r. 3 

�le 4 aylık zaman �çer�s�nde meme tümörü gel�şmekted�r. DMBA doza göre en �y� tutma gösteren ve h�ç s�stem�k toks�s�teye 

yol açmayan b�r model ortaya koyma özell�ğ�nded�r. Reprodükt�ft�r DMBA, tümör oluşturmak �ç�n metabol�k akt�vasyona 

gereks�n�m duyar [35]. Ant�kars�nojen�k ajanların etk�ler�n� değerlend�rmede, tümörün başlangıç ve �lerleme 

dönemler�ndek� metabol�zma ve akt�vasyonunu gözlemede kullanışlı b�r modeld�r. Ancak DMBA uygulaması �le oluşan 

model�n %60 ı adenokars�nom, %40 ı �se ben�gn fibroadenomdur. Bu yüzden hang� kanser t�p�n�n gel�şt�ğ�n� bel�rlemek �ç�n 

h�stopatoloj�k �ncele yapılması yer�nde olur [33].

4.6.DMH (1.2 D�methylhydraz�ne ) �le İndüklenm�ş Kolon Kanser� 

DMH çevrey� k�rleten toks�k b�r k�myasaldır ve kolona özel b�r kars�nojend�r. 8 haftalık sıçanlara, b�rer hafta ara �le 

olmak üzere 15 hafta süres�nce 1mM EDTA �ç�nde 20 mg/kg DMH, kasık bölges�ne subkutan enjeks�yon �le ver�ld�ğ�nde, �nsan 

kolon kanser�ne yakın özell�klere sah�p b�r kolon kanser� model� oluşturulmaktadır. 32. hafta sonunda yapılan h�stopatoloj�k 

�ncelemelerde adenokars�nom yapısı bel�rlenmekted�r. D�splaz�, hücresel pleomorfizm ve kars�nomatoz bezler göze çarpar. 

sıçanların doku kolesterol sev�yeler�nde ve fosfol�paz akt�v�tler�nde anlamlı derecede artışlar olur [33, 36].   

4.7. MNNG �le İndüklenm�ş M�de Kanser�

MNNG (MX Furanone (3 Cholore-4-(dİcholoromethyl)19-5-Hydrocsy-2(5H)-Furanone) 6 haftalık sıçanlara 

öncel�kle 100 ppm. N-methyl-N-N�tro-N-N�trosogua�n�d�ne (MNNG) �ntraper�tonal yolla enjekte ed�ld�kten sonra, MX 

Furanone 30 ppm.dozunda �çme suyuna katılarak hayvanlara ver�lmekted�r. 5-7 haftalık uygulama sonrasında glandüler 

m�dede, adenokars�nom t�p�, kanser model� ortaya çıkmaktadır. Pylor bölges�nde at�p�k h�perplaz�ler, gastr�k mukoza 

ep�tel�nde hüre prol�ferasyonunda artış görülmekted�r [33, 37].

4.8. Trasnplante Ed�leb�len W�lm’s Renal Tümörü

İlk defa Charles R�ver laboratuvarlarında üret�len W�star Alb�no soyu b�r d�ş� sıçanda spontan olarak gözlenm�şt�r. 

Yen�doğan veya 2-14 gün arasındak� yavrulara 0,2 ml. sıvı �çer�s�nde ortalama 10x106 /ml. hücre �ntraper�tonal veya 

subkutan yolla ver�l�r. Tümörün tutma oranı %50-60 c�varındadır. 2 haftalıktan büyük olan sıçanlarda transplante olma oranı 

oldukça düşer. 100 m�lyondan az hücre sayısında ver�l�rse başarı yüzdes� azalır [33]. D�ğer yandan W�lm’s Renal Tümörü, 

�ntra-abdom�nal bölgey� sarar ve özell�kle böbreklere etk� ederek yapısını değ�şt�r�r. D�ğer abdom�nal organlara sıçramaz, 

metastaz yapmaz. Tümör, �nokülasyondan sonrak� 2-3 hafta �ç�nde genelde palpe ed�leb�l�r ve 2-6 hafta arası b�r dönemde 

�se tümörlü hayvanlar her an öleb�l�rler [38].

Bununla b�rl�kte �ntraper�toneal uygulamada tümör daha kısa zamanda farked�l�r ve hayvanların ölümler� daha kısa 

zamanda gerçekleş�r. Hızlı büyüyen ve un�form yapıda b�r tümördür. H�stoloj�k �ncelemede, az veya spontan olmayan 

kanlanma farked�lmekted�r. Bazı bölgelerde �se sıvı nekrot�k durum göze çarpmaktadır. Tubular formasyonlar �le glomerusa 

benzer yapıların sık aralıklarla dağılmış olduğu görülmekted�r. M�toz nad�ren gözükmekted�r [39].

4.9.Lew�s Lung Carc�noma

İlk defa 1951 yılında C57BL-6 soyu b�r faren�n akc�ğer�nde spontan olarak bulunmuştur. İk� ayrı enjeks�yon yolu �le 

farelere uygulanab�lmekted�r [33]; 

- En çok terc�h ed�len metotda 1x106/0,2ml. doz kuyruk ven�nden �ntravenöz yolla uygulanır. 5. güne doğru tümör 

oluşumu şek�llen�r. Fareler tedav� ed�lmezlerse ortalama sağ kalım süreler� 20-25 gündür. 

- Lew�s Lung Carc�nomayı y�ne 1x106/0,2ml. dozda bu sefer sırt bölges�ne der� altı uygulayarak sol�d form elde ed�l�r. Bu 

modelde sağ kalım süreler� 19-36 gün arasında gerçekleş�r. 

5. Sonuç

Deneysel kanser çalışmalarında hayvan modeller�, kullanılmaya başlandığı �lk andan günümüze kadar sürekl� olarak 

gel�şt�r�lmeye ve uygulanmaya devam etmekted�r. Tıp ve b�yoloj� alanlarındak� �lerlemeler sonucunda hayvan modeller�ne 

çeş�tl� alternat�fler gel�şt�r�lm�şse de düşük mal�yetl� olmaları, hızlı ve kolay uygulanab�l�rl�ğ� g�b� pek çok üstünlükler� �le 

deney hayvanı modeller� kanser araştırmalarında ve d�ğer hastalıkların kl�n�k önces� araştırmalarında halen 

vazgeç�lmezl�ğ�n� ve önem�n� sürdürmekted�r.
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ÖZET

Dünyada kanser araştırmaları üzer�ne yaklaşık 15 m�lyar dolar yatırımın yapılmaktadır ve bu araştırmaların genel� daha 

çok kanser �lacı gel�şt�rmek üzered�r. Bu alanda dünya çapında c�dd� role sah�p olan �laç firmalarının AR-GE bölümler� daha 

çok çalışmaktadır. Akadem�k düzeyde kısıtlı olan bütçe �le doğru deneyler�n yapılması çok öneml�d�r. Böylel�kle hedefe 

yönel�k çalışılacak ve ürün elde etme potans�yel� yükselecekt�r. Genel olarak �laç gel�şt�rmen�n beş aşamadan oluştuğu ve �lk 
6üç aşamasında modelleme çalışmalarının olduğu b�l�n�r. Modelleme çalışmalarıyla b�rl�kte �laç adayı olan yaklaşık 10  
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1. G�r�ş

Kanser genel olarak vücudun çeş�tl� bölgeler�nde hücreler�n kontrolsüz büyümes� ve çoğalması olarak b�l�n�r. B�rçok 

ülke kanser hastalığı üzer�ne c�dd� yatırımlar yapmakta ve araştırmalar üzer�ne zaman ve emek harcamaktadır. Bu 

araştırmaların çoğu deneysel çalışmalardır ve kanserl� dokular, kanserl� organlar, kanser aşıları ve kanser �laçları üzer�ne 

Sonuçlar ortaya konulmaktadır [1-7]. 1960 lı yıllardan sonra b�lg�sayarlarında gel�şmes�yle b�rl�kte hesaplamalı b�l�mler 

akadem�k hayatın ve çalışmaların �ç�ne g�rm�şt�r. Bu bölümde kanser araştırmalarında, modelleme veya s�mülasyon 

çalışmalarının yer�, önem�, kullanım konusundak� detayları ve ortaya koyab�leceğ� sonuçlar bel�rt�ld�.



İN SİLİKO ARAŞTIRMALAR

IN SILICO STUDIES

Doç. Dr. Koray SAYIN

S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes�

Fen Fakültes�, K�mya Bölümü

e-ma�l: krysay�n@gma�l.com

ORCID ID: 0000-0001-6648-5010

ÖZET

Dünyada kanser araştırmaları üzer�ne yaklaşık 15 m�lyar dolar yatırımın yapılmaktadır ve bu araştırmaların genel� daha 

çok kanser �lacı gel�şt�rmek üzered�r. Bu alanda dünya çapında c�dd� role sah�p olan �laç firmalarının AR-GE bölümler� daha 

çok çalışmaktadır. Akadem�k düzeyde kısıtlı olan bütçe �le doğru deneyler�n yapılması çok öneml�d�r. Böylel�kle hedefe 

yönel�k çalışılacak ve ürün elde etme potans�yel� yükselecekt�r. Genel olarak �laç gel�şt�rmen�n beş aşamadan oluştuğu ve �lk 
6üç aşamasında modelleme çalışmalarının olduğu b�l�n�r. Modelleme çalışmalarıyla b�rl�kte �laç adayı olan yaklaşık 10  

2molekülden yaklaşık olarak 10  molekül seç�leb�l�r ve söz konusu moleküller�n üzer�ne d�ğer çalışmaların yapılması hem 

daha ekonom�k olacaktır hem de daha az zaman ve emek �steyecekt�r. Söz konusu �lk üç aşama genel olarak moleküler 

d�nam�k hesaplamaları, QSAR anal�zler�, moleküler dock�ng hesaplamaları ve ADME anal�zler�n� �çer�r. Modelleme 

çalışmalarının d�kkate alınmasının yanında doğru b�r �ş planınında oluşturması oldukça öneml�d�r. Doğru b�r �ş planı ve 

doğru anal�zlerle b�rl�kte �sten�len hedefe ulaşılması çokta uzak b�r sonuç olarak görülmemel�d�r.

Anahtar Kel�meler: Hesaplamalı B�l�mler, Matemat�ksel Modelleme, K�mya B�l�ş�m�, QSAR, Moleküler Dock�ng

ABSTRACT

Approx�mately $ 15 b�ll�on has been �nvested �n cancer research around the world, and most of the research �s about to 

develop more cancer drugs. The R&D departments of pharmaceut�cal compan�es, wh�ch have a ser�ous role �n th�s field 

worldw�de, work harder. It �s very �mportant to make the r�ght exper�ments w�th the budget that �s l�m�ted at the academ�c 

level. In th�s way, the target w�ll be worked towards and the potent�al to obta�n products w�ll �ncrease. In general, �t �s known 
2that drug development cons�sts of five stages and model�ng stud�es are �n the first three stages. Approx�mately 10  

6molecules can be selected from about 10  molecules, wh�ch are drug cand�dates w�th model�ng stud�es, and other stud�es 

on these molecules w�ll be more econom�cal and requ�re less t�me and e�ort. The first three stages generally �nclude 

molecular dynam�cs calculat�ons, QSAR analyzes, molecular dock�ng calculat�ons, and ADME analyzes. In add�t�on to tak�ng 

�nto cons�derat�on the model�ng stud�es, �t �s very �mportant that they form a correct bus�ness plan. Ach�ev�ng the des�red 

goal w�th a correct bus�ness plan and correct analys�s should not be seen as a d�stant outcome.

Keywords: Computat�onal Sc�ences, Mathemat�cal Model�ng, Chem�stry Informat�cs, QSAR, Molecular Dock�ng

1. G�r�ş

Kanser genel olarak vücudun çeş�tl� bölgeler�nde hücreler�n kontrolsüz büyümes� ve çoğalması olarak b�l�n�r. B�rçok 

ülke kanser hastalığı üzer�ne c�dd� yatırımlar yapmakta ve araştırmalar üzer�ne zaman ve emek harcamaktadır. Bu 

araştırmaların çoğu deneysel çalışmalardır ve kanserl� dokular, kanserl� organlar, kanser aşıları ve kanser �laçları üzer�ne 

Sonuçlar ortaya konulmaktadır [1-7]. 1960 lı yıllardan sonra b�lg�sayarlarında gel�şmes�yle b�rl�kte hesaplamalı b�l�mler 

akadem�k hayatın ve çalışmaların �ç�ne g�rm�şt�r. Bu bölümde kanser araştırmalarında, modelleme veya s�mülasyon 

çalışmalarının yer�, önem�, kullanım konusundak� detayları ve ortaya koyab�leceğ� sonuçlar bel�rt�ld�.



592   •   Koray Sayın Her Yönüyle Kanser   •   593

2. Modelleme Çalışmaları

B�yoloj�k s�stemler, yapıları ve doğası gereğ� karmaşık ve kompleks yapılardır. Yapıların kompleksl�ğ� ve karmaşıklığı 

b�rden fazla s�stemden oluşması ve bu s�stemler�n değ�şkenl�kler� olduğu g�b� çok m�ktarda elementten oluşması da sebep 

olarak göster�l�r. Söz konusu elementler prote�nler, genler, hücreler, dokular, organlar ve her türlü organ�zmalar olab�l�r. 

Modelleme çalışmaları, matemat�ksel modellemen�n araştırmalara g�rmes�yle d�kkat çekmeye başlamıştır ve matemat�ksel 

modellemen�n uzun vadedek� tek amacı nesneler�n gerçek koşullardak� davranışlarının anlaşılması �ç�n sanal b�r materyal�n 

oluşturulmasıdır. Fakat sanal materyal�n gerçekte var olan tüm nesneler� �çeremeye gerek olmadığı unutulmamalıdır. Bazı 

deneysel araştırma grupları gerçek koşullardak� s�stem� oluşturmak üzer�ne araştırmalar yapmış ve Dn�s Noble ve 

arkadaşları 1960 lı yıllarda �lk yapay organ olarak kalb� ortaya koymuşlardır [8,9]. Bu araştırmalar üzer�ne deney�m sah�b� 

olan Noble kalp hücres�nde var olan tüm moleküller� ve akla geleb�lecek her şey� �nşa ed�lmeye çalışsa da şu anda bunu 

yapab�lecek b�lg�sayarın olmadığını söylem�şt�r. Prote�nler arasında çok sayıda etk�leş�m�n var olduğu d�kkate alındığında, 

h�çb�r b�lg�sayarın bu etk�leş�mler�n�n araştırılmasında ve kurgulanmasında etk�l� olmayacağı fakat canlı vücudunda 

prote�nler�n �şlevler� hakkında modelleme çalışmalarıyla b�lg� alınab�leceğ� b�l�n�r. 

Kanser modellemes�n�n yapılab�lmes� �ç�n normal hücre döngüsündek� olası düzenlemeler�n çalışılmasıyla 

başlanılmalıdır aşağıda maddeler hal�nde ver�lm�ş olan örnek sorular çalışmaya s�stemat�k b�r yaklaşım kazandıracaktır.

• Patoloj�dek� hücresel yollar nelerd�r?

• Bu yollar nasıl ve ne amaçla kullanılır?

• Hücresel yollardak� değ�ş�kl�ğ�n etk�ler� nelerd�r?

S�mülasyon anal�zler�yle b�rl�kte her türlü deneysel gözlem�n uygun b�r araçla elde ed�leb�l�r. Fakat s�mülasyon 

anal�zler�nde kulanılacak olan matemat�ksel modellemen�n 4 öneml� kr�tere sah�p olmalıdır.

� Söz konusu matemat�ksel model var olan b�lg�m�z� ortaya koymalıdır,

� Söz konusu model h�potez�n ortaya konulmasını ve karşılaştıırlmasını kolaylaştırmalıdır,

� Model, öngörüler ortaya koymalıdır,

� Sonuçları somutlaştırmalıdır.

S�mülasyon anal�zler�nde, b�yoloj�k problemlere doğru cevap alab�lmek çok öneml�d�r ve Şek�l 1 de ver�lm�ş olan çok 

basamaklı �ş reçetes�n�n kullanılması hedefim�ze ulaşmamızda çok yardımcı olacaktır.

 

3. Neden Modelleme Çalışması?

Kanser, genet�k ve çevresel etk�lerle ortaya çıkan ülkem�zde her yıl yaklaşık 150.000 yen� vakayla karşılaşılan ve bu 

vakalarda çoğu k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ� b�r hastalıktır [10]. Dünya genel�nde �se yaklaşık 15 m�lyon yen� vaka ortaya 

çıkmakta ve hastaların yarısı söz konusu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmekted�r. Kanser, kalp ve dolaşım s�stem� 

rahatsızlıklarından sonra ölüm sebeb� olarak �k�nc� sırada yer almaktadır [10]. Gerek kanserler� hücreler gerekse kanser 

�laçlarının araştırılması yönünde dünyada çok fazla araştırmalar yapılmaktadır. Mal�yet açısından bakıldığında, dünya 

çapında �laç gel�şt�r�lmes� üzer�ne yılda 50 m�lyar doların harcandığı ve bunun yaklaşık 13 m�lyar dolarının kanser �laçlarının 

gel�şt�r�lmes� üzer�ne harcanmaktadır. Mal�yetler�n çok yüksek olduğu apaçıktır. Bununla b�rl�kte deneysel çalışmalar �ç�n 

harcanan zaman ve emek azımsanamayacak kadar fazladır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda elde ed�len �laçların 

doğru �laç olup olmadıkları, kanserl� hücrey� apoptoz ed�p edemeyeceğ� denemeden b�l�nememekted�r. Günümüze 

bakıldığında halen kanserl� hastalıklardan çoğu k�ş� ölmekted�r ve yapılan yatırımların çoğunun ölü yatırım olduğu 

söyleneb�l�r. Yapılan harcamaları daraltmak, daha ekonom�k çalışmak ve hedefe yönel�k çalışmak �ç�n modelleme 

çalışmalarına �ht�yaç vardır. 2018 yılında S�moes ve arkadaşları tarafından hedefe yönel�k �lacın gel�şt�r�lmes� �ç�n 5 aşamalı 

çalışmanın olması gerekt�ğ� vurgulanmıştır [11]. Söz konusu 5 aşama Şek�l 2 de göster�ld�.

 

Şek�l 2. ye bakıldığında, �laç gel�şt�rmen�n �lk üç aşamasında modelleme anal�zler�n�n olduğu açık b�r şek�lde 

görülmekted�r. Modelleme anal�zler� sayes�nde m�lyonlarca olan �laç adaylarından hedef �laçlar seç�lerek d�ğer aşamalara 

geç�leb�l�r. Böylel�kle ülke açısından daha ekonom�k, araştırmacı açısından daha az emek ve zaman harcanmış olacaktır. 

2015 yılında Cherkasov ve arkadaşları tarafından yayınlanan makaleye göre modelleme çalışmaları ve hesaplamalı anal�zler 
6 2sayes�nde başlangıçta ~10  �laçtan ~10  �lacın hedef olarak bel�rleneb�leceğ� rapor ed�lm�şt�r [12]. Hedef �laçların anal�z 

yöntemler� Şek�l 3 te göster�ld�.

4.  B�lg�sayar Programları ve Anal�zlerdek� Öneml� Detaylar

Modelleme çalışmalarına başlamadan önce yapılması gereken en öneml� 

�şlem doğru programın seç�lmes�d�r. Günümüzde akadem�syen ve araştırma 

gruplarının kullanab�leceğ� bedava ve ücretl� b�rçok program bulunmaktadır. 

Hedef �laçların bel�rlenmes� doğru programın seç�lmes�ne ek olarak doğru 

yöntemler�nde kullanılması gerek�r. Program seç�m� yapılırken üstünde durulması 

gereken konu araştırmacının ne tür hesapları yapmak �sted�ğ�d�r. Yapılacak 

hesaplara özgü programın seç�lmes� en doğru �şlem olacaktır. İlaç gel�şt�rmek 

�steyen b�r k�ş�n�n molekülün konformer anal�z�n� yapab�lecek, tüm konformerler� 

ortaya çıkartab�lecek ve en kararlı yapıyı bulab�lecek programa �ht�yacı vardır. 

Ayrıca seç�len programda yöntem ve temel set� araştırmacının bel�rlemes� de öneml�d�r. Bedava kullanıma açık olan bazı 

programlarda moleküler mekan�k yöntemler vardır ve söz konusu yöntemler �sten�len �şlemler�n yapılmasında yeters�z 

kalmaktadır. Fakat daha profesyonel programların kullanılmasıyla söz konusu sorunlar g�der�leb�l�r. Bu amaç doğrultusunda 

seç�leb�lecek programlara örnek olarak 1998 yılında K�mya Nobel Ödülüne layık görülen Gauss�an16 veya Spartan18 

programları örnek ver�leb�l�r. Her �k� programda �sten�len hesapları �sted�ğ�m�z metot ve temel sette gerçekleşt�rmem�ze 

olanak sağlamaktadır. İlaveten her �k� programda konformer anal�z�, spektral anal�zler ve yük anal�zler� yapab�lmekted�r. Söz 

konusu programlardan elde ed�leb�lecek Sonuçlar, QSAR ve moleküler dock�ng g�b� d�ğer anal�zlerde kullanılır.

QSAR anal�zler� ayrı b�r program olarak satılmamaktadır ve bazı programların �ç�nde ek modül olarak yer almaktadır. 

Bu yüzden satın alınacak programda QSAR modülünün olup olmadığına d�kkat ed�lmel�d�r. QSAR modülü �çeren 
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� Söz konusu model h�potez�n ortaya konulmasını ve karşılaştıırlmasını kolaylaştırmalıdır,

� Model, öngörüler ortaya koymalıdır,

� Sonuçları somutlaştırmalıdır.

S�mülasyon anal�zler�nde, b�yoloj�k problemlere doğru cevap alab�lmek çok öneml�d�r ve Şek�l 1 de ver�lm�ş olan çok 

basamaklı �ş reçetes�n�n kullanılması hedefim�ze ulaşmamızda çok yardımcı olacaktır.

 

3. Neden Modelleme Çalışması?

Kanser, genet�k ve çevresel etk�lerle ortaya çıkan ülkem�zde her yıl yaklaşık 150.000 yen� vakayla karşılaşılan ve bu 

vakalarda çoğu k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ� b�r hastalıktır [10]. Dünya genel�nde �se yaklaşık 15 m�lyon yen� vaka ortaya 

çıkmakta ve hastaların yarısı söz konusu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmekted�r. Kanser, kalp ve dolaşım s�stem� 

rahatsızlıklarından sonra ölüm sebeb� olarak �k�nc� sırada yer almaktadır [10]. Gerek kanserler� hücreler gerekse kanser 

�laçlarının araştırılması yönünde dünyada çok fazla araştırmalar yapılmaktadır. Mal�yet açısından bakıldığında, dünya 

çapında �laç gel�şt�r�lmes� üzer�ne yılda 50 m�lyar doların harcandığı ve bunun yaklaşık 13 m�lyar dolarının kanser �laçlarının 

gel�şt�r�lmes� üzer�ne harcanmaktadır. Mal�yetler�n çok yüksek olduğu apaçıktır. Bununla b�rl�kte deneysel çalışmalar �ç�n 

harcanan zaman ve emek azımsanamayacak kadar fazladır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda elde ed�len �laçların 

doğru �laç olup olmadıkları, kanserl� hücrey� apoptoz ed�p edemeyeceğ� denemeden b�l�nememekted�r. Günümüze 

bakıldığında halen kanserl� hastalıklardan çoğu k�ş� ölmekted�r ve yapılan yatırımların çoğunun ölü yatırım olduğu 

söyleneb�l�r. Yapılan harcamaları daraltmak, daha ekonom�k çalışmak ve hedefe yönel�k çalışmak �ç�n modelleme 

çalışmalarına �ht�yaç vardır. 2018 yılında S�moes ve arkadaşları tarafından hedefe yönel�k �lacın gel�şt�r�lmes� �ç�n 5 aşamalı 

çalışmanın olması gerekt�ğ� vurgulanmıştır [11]. Söz konusu 5 aşama Şek�l 2 de göster�ld�.

 

Şek�l 2. ye bakıldığında, �laç gel�şt�rmen�n �lk üç aşamasında modelleme anal�zler�n�n olduğu açık b�r şek�lde 

görülmekted�r. Modelleme anal�zler� sayes�nde m�lyonlarca olan �laç adaylarından hedef �laçlar seç�lerek d�ğer aşamalara 

geç�leb�l�r. Böylel�kle ülke açısından daha ekonom�k, araştırmacı açısından daha az emek ve zaman harcanmış olacaktır. 

2015 yılında Cherkasov ve arkadaşları tarafından yayınlanan makaleye göre modelleme çalışmaları ve hesaplamalı anal�zler 
6 2sayes�nde başlangıçta ~10  �laçtan ~10  �lacın hedef olarak bel�rleneb�leceğ� rapor ed�lm�şt�r [12]. Hedef �laçların anal�z 

yöntemler� Şek�l 3 te göster�ld�.

4.  B�lg�sayar Programları ve Anal�zlerdek� Öneml� Detaylar

Modelleme çalışmalarına başlamadan önce yapılması gereken en öneml� 

�şlem doğru programın seç�lmes�d�r. Günümüzde akadem�syen ve araştırma 

gruplarının kullanab�leceğ� bedava ve ücretl� b�rçok program bulunmaktadır. 

Hedef �laçların bel�rlenmes� doğru programın seç�lmes�ne ek olarak doğru 

yöntemler�nde kullanılması gerek�r. Program seç�m� yapılırken üstünde durulması 

gereken konu araştırmacının ne tür hesapları yapmak �sted�ğ�d�r. Yapılacak 

hesaplara özgü programın seç�lmes� en doğru �şlem olacaktır. İlaç gel�şt�rmek 

�steyen b�r k�ş�n�n molekülün konformer anal�z�n� yapab�lecek, tüm konformerler� 

ortaya çıkartab�lecek ve en kararlı yapıyı bulab�lecek programa �ht�yacı vardır. 

Ayrıca seç�len programda yöntem ve temel set� araştırmacının bel�rlemes� de öneml�d�r. Bedava kullanıma açık olan bazı 

programlarda moleküler mekan�k yöntemler vardır ve söz konusu yöntemler �sten�len �şlemler�n yapılmasında yeters�z 

kalmaktadır. Fakat daha profesyonel programların kullanılmasıyla söz konusu sorunlar g�der�leb�l�r. Bu amaç doğrultusunda 

seç�leb�lecek programlara örnek olarak 1998 yılında K�mya Nobel Ödülüne layık görülen Gauss�an16 veya Spartan18 

programları örnek ver�leb�l�r. Her �k� programda �sten�len hesapları �sted�ğ�m�z metot ve temel sette gerçekleşt�rmem�ze 

olanak sağlamaktadır. İlaveten her �k� programda konformer anal�z�, spektral anal�zler ve yük anal�zler� yapab�lmekted�r. Söz 

konusu programlardan elde ed�leb�lecek Sonuçlar, QSAR ve moleküler dock�ng g�b� d�ğer anal�zlerde kullanılır.

QSAR anal�zler� ayrı b�r program olarak satılmamaktadır ve bazı programların �ç�nde ek modül olarak yer almaktadır. 

Bu yüzden satın alınacak programda QSAR modülünün olup olmadığına d�kkat ed�lmel�d�r. QSAR modülü �çeren 
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programlara örnek olarak Maestro programı göster�leb�l�r. Söz konusu program aynı zamanda moleküler dock�ng 

hesaplamaları da yapab�lmekte ve bu alanda programlar arasında en �y� programlardan b�r�ne örnek göster�leb�l�r. QSAR 

anal�zler� yapılırken moleküler tanımlayıcılar hesaplanması gerekmekted�r. Söz konusu moleküler tanımlayıcılar �se 

moleküller�n fiz�kok�myasal özell�kler�n� ve topoloj�s�n� doğru yansıtmalıdır. Bu tanımlayıcılar kuantum k�myasal 

hesaplamalar yoluyla elde ed�l�r. Moleküler tanımlayıcılar doğru hesaplanab�lmes� �ç�n hesaplama metodunun ve temel 

set�n�n doğru seç�lmes� oldukça öneml�d�r. Söz konusu tanımayıcılar, moleküller�n deneysel Sonuçlarıyla karşılaştırılır ve �laç 

adaylarının b�yoakt�f olup olmadıklarına karar ver�l�r. 

Moleküler dock�ng anal�zler�nde en öneml� konu doğru ver�n�n toplanab�lmes�d�r. Bu hususta en d�kkat çek�c� ve 

öneml� olan ver� prote�ndek� akt�f bölgen�n tesp�t�d�r. Günümüzde moleküler dock�ng hesabını yapab�len b�rçok program 

bulunmaktadır. Doğru programın kullanılması oldukça öneml�d�r. Bazı programlar metal atomlarını hesaplayamazken bazı 

programlarda akt�f bölgen�n bel�rlenmes�ne olanak sağlamamaktadır. Bu g�b� durumlarda yapılacak olan hesapların 

araştırmacıyı yanlış b�lg�ye yönlend�rmes� kaçınılmazdır. Bununla b�rl�kte doğru program seç�m� ne kadar öneml�yse 

hesaplamalarda kullanılacak olan yöntem�n seç�m� de b�r o kadar öneml�d�r. Doğru metodun seç�m� araştırmacıya etk�leş�m 

enerj�s�, etk�leş�m türler�, dock�ng puanı van der Waals kuvvet�n�n değer� g�b� b�lg�ler�n doğru elde ed�lmes�ne olanak sağlar. 

Moleküler hesaplamalar, QSAR anal�zler� ve moleküler dock�ng hesaplamalarından elde ed�len Sonuçlara göre akt�f �laç 

adayları bel�rlen�r. Fakat �laç gel�şt�r�lmes� �ç�n yapılması gereken son anal�z em�l�m, dağılım, metabol�zma ve atılımın 

b�lg�sayar programları yardımıyla gerçekleşt�r�lmes�d�r. Böylece �laç adaylarının farmakok�net�k özell�kler�, �laç benzerl�ğ� ve 

�laç k�myası özell�kler� araştırılarak aday �laçlar sayısı daha da azaltılab�l�r ve hedefe yönel�k �laç gel�şt�r�lmes�ne daha çok 

olanak sağlanmış olur. 

Sonuç olarak modelleme çalışması yapacak olan araştırmacının yayınlanmış olan makaleler� düzenl� tak�p etmes�, 

konu �le �lg�l� k�taplardan faydalanması ve bu konu hakkında uzmanlığını almış yetk�n k�ş�lerle �let�ş�me geçmes� doğru 

programın seç�lmes�nde ve çalışmalardak� öneml� detayların öğren�lmes� hakkında çok yardımcı olacaktır.

 5. Modelleme Çalışmalarından Elde Ed�lecek Sonuçların Değerlend�r�lmes�

Hesaplamalı b�l�m olarakta b�l�nen modelleme çalışmaları akadem�k araştırmalarda öneml� role sah�pt�r. Modelleme 

çalışmalarından alınacak olan Sonuçların değerlend�r�lmes� ve doğru b�r şek�lde kullanılması �ç�n �lg�l� alana yönel�k teor�k 

b�lg�ye sah�p olmak gerekmekted�r. Teor�k b�lg�ler ve modelleme çalışmalarının Sonuçları b�rl�kte değerlend�r�lmel� ve şüphe 

uyandıran b�r konu varsa �şlemler muhakkak tekrar ed�lmel�d�r. Modelleme çalışmaları Şek�l 2’ de de göster�ld�ğ� g�b� 

deneysel çalışmaların önünde var olan b�r basamaktır. S�stemat�k b�r araştırma �ç�n ve ayrıca araştırma sonunda kaydadeğer 

Sonuçların ve ürünler�n alınması �ç�n modelleme çalışmalarına �ht�yaç vardır. Kanser araştırmalarında (hücresel yada �laç 

bazında) yapılması gereken �lk �şlem ver�ler�n toplanması ve moleküler yapılara karar ver�lmes�d�r. Kara ver�len moleküller�n 

Ab-In�t�o hesapları olarakta b�l�nen moleküler hesaplamaların yapılması gerek�r. Moleküler hesaplamalardan elde ed�len 

Sonuçlar molekülün elektron�k ve yapısal özell�kler� hakkında b�lg�ler sunmaktadır. Aset�l sal�s�l�k as�t b�leş�ğ�n�n moleküler 

d�nam�k hesaplamalarıyla elde ed�len en kararlı 

yapısı ve moleküler yüzeyde hesaplanan yük dağı-

lımı Şek�l 4 te göster�ld�. 

Elde ed�len Sonuçlardan molekülün hang� 

bölges�n�n daha akt�f olduğu, daha da akt�fleş-

t�rmek �ç�n yapı üzer�ne ne g�b� değ�ş�kl�kler yapıla-

b�leceğ�, hedef prote�nler ne g�b� etk�leş�mlere 

g�reb�leceğ� g�b� öneml� b�lg�ler ed�n�leb�lmekted�r. 

İlaç vücuda alındığında molekülün şekl�n� koruya-

madığı ve sürekl� değ�şkenl�k gösterd�ğ� b�l�nd�ğ� 

�ç�n moleküller�n konformer anal�zler�n�n de yapıl-

ması gerek�r. Konformer anal�zler� sayes�nde molekülün vücut �ç�nde hang� formlarda olab�leceğ� ve hang� �zomer�k yapının 

daha akt�f olab�leceğ� sorularına yanıt alınab�lmekted�r. Deneysel b�yoloj�k akt�fl�ğ� b�l�nen yapıya özgü olarak HOMO 

enerj�s�, LUMO enerj�s�, enerj� boşluğu, k�myasal sertl�k, k�myasal yumuşaklık, bağ açısı, bağ uzunluğu, atom�k yük vb. g�b� 

moleküler yapı tanımlayıcıları hesaplanab�lmekted�r. Moleküler yapı tanımlayıcılarının kullanılmasıyla b�rl�kte QSAR 

anal�zler� yapılır ve böylece hang� yapının b�yo-akt�f, hang� �nakt�f olduğu bel�rlen�r. Böylece �laç gel�şt�r�lmes� üzer�ne 

seç�len adaylardan çoğu eleneb�l�r. B�yoakt�f oldukları b�l�nen yapıların moleküler dok�ng hesaplamaları yapılmalıdır. 

Moleküler dok�ng hesaplamalarında daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� hedef prote�ndek� akt�f bölgen�n d�kkatl� b�r şek�lde 

bel�rlenmes� gerekmekted�r. Prote�nler yapı gereğ� büyük yapılardır ve herhang� b�r akt�f bölgen�n bel�rlenmemes� 

durumunda �laç prote�n�n herhang� b�r bölges�yle etk�leş�me g�reb�l�r. Bu Sonuç prote�n�n �nh�be ed�ld�ğ� anlamına gelmez. 

Bu sebepten dolayı moleküler dok�ng hesaplamaları yapıldıktan sonra l�teratürde var olan Sonuçlarla mutlaka karşılaştırılıp 

kontrol ed�lmes� gerekmekted�r. Yapılan kontroller sonunda herhang� b�r şüphe uyandıracak b�r konu olmaması 

gerekmekted�r. Etk�leş�m enerj�ler�, etk�leşen am�noas�tler ve dock�ng puanı g�b� bazı kr�terlere bakılarak eleme yapılmalıdır. 

Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptör 2 (VEGFR2) �le sorafen�b b�leş�ğ�n�n etk�leşm�ş dock�ng yapısı 2015 yılında 

Okamoto ve ark. tarafından yayınlanmıştır [13] ve söz konusu moleküler dock�ng yapısı Şek�l 5 te göster�ld�. Ayrıca sorafen�b 

b�leş�ğ�n�n prote�n üstünde hang� am�no as�tle etk�leşt�ğ� Şek�l 6 da göster�ld�.

Şek�l 4. Aset�l sal�s�l�k as�d�n elektron�k yapısı ve moleküler yüzeydek� 
elektron�k yük dağılımı.
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Şek�l 6. Sorafen�b b�leş�ğ�n�n VEGFR2 prote�n�nde etk�leşt�ğ� am�no as�tler�n göster�m�.

Şek�l 5. VEGFR2 – sorafen�b kompleks�n�n yapısı
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programlara örnek olarak Maestro programı göster�leb�l�r. Söz konusu program aynı zamanda moleküler dock�ng 

hesaplamaları da yapab�lmekte ve bu alanda programlar arasında en �y� programlardan b�r�ne örnek göster�leb�l�r. QSAR 

anal�zler� yapılırken moleküler tanımlayıcılar hesaplanması gerekmekted�r. Söz konusu moleküler tanımlayıcılar �se 

moleküller�n fiz�kok�myasal özell�kler�n� ve topoloj�s�n� doğru yansıtmalıdır. Bu tanımlayıcılar kuantum k�myasal 

hesaplamalar yoluyla elde ed�l�r. Moleküler tanımlayıcılar doğru hesaplanab�lmes� �ç�n hesaplama metodunun ve temel 

set�n�n doğru seç�lmes� oldukça öneml�d�r. Söz konusu tanımayıcılar, moleküller�n deneysel Sonuçlarıyla karşılaştırılır ve �laç 

adaylarının b�yoakt�f olup olmadıklarına karar ver�l�r. 

Moleküler dock�ng anal�zler�nde en öneml� konu doğru ver�n�n toplanab�lmes�d�r. Bu hususta en d�kkat çek�c� ve 

öneml� olan ver� prote�ndek� akt�f bölgen�n tesp�t�d�r. Günümüzde moleküler dock�ng hesabını yapab�len b�rçok program 

bulunmaktadır. Doğru programın kullanılması oldukça öneml�d�r. Bazı programlar metal atomlarını hesaplayamazken bazı 

programlarda akt�f bölgen�n bel�rlenmes�ne olanak sağlamamaktadır. Bu g�b� durumlarda yapılacak olan hesapların 

araştırmacıyı yanlış b�lg�ye yönlend�rmes� kaçınılmazdır. Bununla b�rl�kte doğru program seç�m� ne kadar öneml�yse 

hesaplamalarda kullanılacak olan yöntem�n seç�m� de b�r o kadar öneml�d�r. Doğru metodun seç�m� araştırmacıya etk�leş�m 

enerj�s�, etk�leş�m türler�, dock�ng puanı van der Waals kuvvet�n�n değer� g�b� b�lg�ler�n doğru elde ed�lmes�ne olanak sağlar. 

Moleküler hesaplamalar, QSAR anal�zler� ve moleküler dock�ng hesaplamalarından elde ed�len Sonuçlara göre akt�f �laç 

adayları bel�rlen�r. Fakat �laç gel�şt�r�lmes� �ç�n yapılması gereken son anal�z em�l�m, dağılım, metabol�zma ve atılımın 

b�lg�sayar programları yardımıyla gerçekleşt�r�lmes�d�r. Böylece �laç adaylarının farmakok�net�k özell�kler�, �laç benzerl�ğ� ve 

�laç k�myası özell�kler� araştırılarak aday �laçlar sayısı daha da azaltılab�l�r ve hedefe yönel�k �laç gel�şt�r�lmes�ne daha çok 

olanak sağlanmış olur. 

Sonuç olarak modelleme çalışması yapacak olan araştırmacının yayınlanmış olan makaleler� düzenl� tak�p etmes�, 

konu �le �lg�l� k�taplardan faydalanması ve bu konu hakkında uzmanlığını almış yetk�n k�ş�lerle �let�ş�me geçmes� doğru 

programın seç�lmes�nde ve çalışmalardak� öneml� detayların öğren�lmes� hakkında çok yardımcı olacaktır.

 5. Modelleme Çalışmalarından Elde Ed�lecek Sonuçların Değerlend�r�lmes�

Hesaplamalı b�l�m olarakta b�l�nen modelleme çalışmaları akadem�k araştırmalarda öneml� role sah�pt�r. Modelleme 

çalışmalarından alınacak olan Sonuçların değerlend�r�lmes� ve doğru b�r şek�lde kullanılması �ç�n �lg�l� alana yönel�k teor�k 

b�lg�ye sah�p olmak gerekmekted�r. Teor�k b�lg�ler ve modelleme çalışmalarının Sonuçları b�rl�kte değerlend�r�lmel� ve şüphe 

uyandıran b�r konu varsa �şlemler muhakkak tekrar ed�lmel�d�r. Modelleme çalışmaları Şek�l 2’ de de göster�ld�ğ� g�b� 

deneysel çalışmaların önünde var olan b�r basamaktır. S�stemat�k b�r araştırma �ç�n ve ayrıca araştırma sonunda kaydadeğer 

Sonuçların ve ürünler�n alınması �ç�n modelleme çalışmalarına �ht�yaç vardır. Kanser araştırmalarında (hücresel yada �laç 

bazında) yapılması gereken �lk �şlem ver�ler�n toplanması ve moleküler yapılara karar ver�lmes�d�r. Kara ver�len moleküller�n 

Ab-In�t�o hesapları olarakta b�l�nen moleküler hesaplamaların yapılması gerek�r. Moleküler hesaplamalardan elde ed�len 

Sonuçlar molekülün elektron�k ve yapısal özell�kler� hakkında b�lg�ler sunmaktadır. Aset�l sal�s�l�k as�t b�leş�ğ�n�n moleküler 

d�nam�k hesaplamalarıyla elde ed�len en kararlı 

yapısı ve moleküler yüzeyde hesaplanan yük dağı-

lımı Şek�l 4 te göster�ld�. 

Elde ed�len Sonuçlardan molekülün hang� 

bölges�n�n daha akt�f olduğu, daha da akt�fleş-

t�rmek �ç�n yapı üzer�ne ne g�b� değ�ş�kl�kler yapıla-

b�leceğ�, hedef prote�nler ne g�b� etk�leş�mlere 

g�reb�leceğ� g�b� öneml� b�lg�ler ed�n�leb�lmekted�r. 

İlaç vücuda alındığında molekülün şekl�n� koruya-

madığı ve sürekl� değ�şkenl�k gösterd�ğ� b�l�nd�ğ� 

�ç�n moleküller�n konformer anal�zler�n�n de yapıl-

ması gerek�r. Konformer anal�zler� sayes�nde molekülün vücut �ç�nde hang� formlarda olab�leceğ� ve hang� �zomer�k yapının 

daha akt�f olab�leceğ� sorularına yanıt alınab�lmekted�r. Deneysel b�yoloj�k akt�fl�ğ� b�l�nen yapıya özgü olarak HOMO 

enerj�s�, LUMO enerj�s�, enerj� boşluğu, k�myasal sertl�k, k�myasal yumuşaklık, bağ açısı, bağ uzunluğu, atom�k yük vb. g�b� 

moleküler yapı tanımlayıcıları hesaplanab�lmekted�r. Moleküler yapı tanımlayıcılarının kullanılmasıyla b�rl�kte QSAR 

anal�zler� yapılır ve böylece hang� yapının b�yo-akt�f, hang� �nakt�f olduğu bel�rlen�r. Böylece �laç gel�şt�r�lmes� üzer�ne 

seç�len adaylardan çoğu eleneb�l�r. B�yoakt�f oldukları b�l�nen yapıların moleküler dok�ng hesaplamaları yapılmalıdır. 

Moleküler dok�ng hesaplamalarında daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� hedef prote�ndek� akt�f bölgen�n d�kkatl� b�r şek�lde 

bel�rlenmes� gerekmekted�r. Prote�nler yapı gereğ� büyük yapılardır ve herhang� b�r akt�f bölgen�n bel�rlenmemes� 

durumunda �laç prote�n�n herhang� b�r bölges�yle etk�leş�me g�reb�l�r. Bu Sonuç prote�n�n �nh�be ed�ld�ğ� anlamına gelmez. 

Bu sebepten dolayı moleküler dok�ng hesaplamaları yapıldıktan sonra l�teratürde var olan Sonuçlarla mutlaka karşılaştırılıp 

kontrol ed�lmes� gerekmekted�r. Yapılan kontroller sonunda herhang� b�r şüphe uyandıracak b�r konu olmaması 

gerekmekted�r. Etk�leş�m enerj�ler�, etk�leşen am�noas�tler ve dock�ng puanı g�b� bazı kr�terlere bakılarak eleme yapılmalıdır. 

Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptör 2 (VEGFR2) �le sorafen�b b�leş�ğ�n�n etk�leşm�ş dock�ng yapısı 2015 yılında 

Okamoto ve ark. tarafından yayınlanmıştır [13] ve söz konusu moleküler dock�ng yapısı Şek�l 5 te göster�ld�. Ayrıca sorafen�b 

b�leş�ğ�n�n prote�n üstünde hang� am�no as�tle etk�leşt�ğ� Şek�l 6 da göster�ld�.

Şek�l 4. Aset�l sal�s�l�k as�d�n elektron�k yapısı ve moleküler yüzeydek� 
elektron�k yük dağılımı.
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Şek�l 6. Sorafen�b b�leş�ğ�n�n VEGFR2 prote�n�nde etk�leşt�ğ� am�no as�tler�n göster�m�.

Şek�l 5. VEGFR2 – sorafen�b kompleks�n�n yapısı
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Moleküler dock�ng hesaplamalarından da etk�leş�m enerj�s�, dock�ng puanı vb. b�rçok moleküler yapı tanımlayıcıları 

hesaplanır ve QSAR anal�zler� b�rkez daha tekrar ed�l�r. Böylel�kle �k� sefer eleme �şlem� yapılmış olacak ve hedef �laçlara daha 

da yaklaşılacaktır. Son olarak em�l�m, dağılım, metabol�zma ve atılım anal�zler�n�n b�lg�sayar programları yardımıyla 

yapılmasıdır. İlaç adaylarının farmakok�net�k özell�kler� ve �laç k�myası özell�kler� hesaplamalı yöntemlerle �ncelen�r. 

Modelleme çalışmalarıyla b�rl�kte �laç adayları hakkında b�r ön fik�r alab�leceğ�m�z bu anal�zler sayes�nde sentezlenmes� 

gereken �laçlara n�ha� karar ver�leb�l�r.

6. Sonuç

Vücudun çeş�tl� bölgeler�nde hücreler�n kontrolsüz büyümes� ve çoğalması olarak b�l�nen kanser hastalığı üzer�ne 

c�dd� yatırımlar yapılmakta, çok fazla emek ve zaman harcanmaktadır. Dünyamızda �laç gel�şt�rme araştırmaları �ç�n 

harcanan 50 m�lyar doların yaklaşık 15 m�lyar dolarının kanser �laçları üzer�ne harcandığı b�l�nmekted�r. Hedefe yönel�k b�r 

kanser �lacının gel�şt�r�lmes� �ç�n s�stemat�k b�r araştırmanın yapılması ve buna �laveten doğru b�r �ş planının (reçete) 

oluşturulması gerek�r. Yayınlanmış makalelere ve l�teratürdek� ver�lere göre s�stemat�k b�r araştırmanın toplamda 5 

aşamadan oluştuğu rapor ed�lm�şt�r. Var olan 5 aşamanın �lk üç aşamasını modelleme çalışması doldurmaktadır. İlk üç 

aşamada b�yo�nformat�k anal�zler, moleküler d�nam�k hesaplamalar, QSAR anal�zler� ve moleküler dock�ng hesaplamaları 

vardır. Söz konusu anal�zlere ek olarak ADME anal�zler� olarak da b�l�nen em�l�m, dağılım, metabol�zma ve atılım anal�zler� de 

eklenmel�d�r. Modelleme çalışmaları, 1 m�lyon �laç adayından sayısal olarak 100 adet hedef �laca kadar eleme yapmanıza 

�mkan sağlamaktadır. Böylel�kle daha ekonom�k, daha az zaman ve emek harcanacak araştırmalara ışık tutulab�l�r. Buna 

�laveten hedefe yönel�k çalışıldığı �ç�n ürün elde etme olasılığı arttırılmış olur. Böylel�kle modelleme çalışmaları olmaksızın 

b�r araştırma yapmak hem ülke ekonom�s�ne zarar vereceğ� g�b� hemde araştırmacının fazladan para, emek ve zaman 

harcamasına sebep olacaktır. Üstel�k yapılacak olan deneylerden olumlu b�r �lacın bulunamaması da en büyük dezavantajtır. 
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ÖZET

Kl�n�k araştırmalar; uzun süren prekl�n�k fazlarda kend�n� �spatlamış molekül ya da yöntemler�n �nsanlar üzer�nde 

kullanılmaya başlandığı ve gerçek anlamda Sonuçların gözlemleneb�ld�ğ� çalışmalardır. Kl�n�k araştırmalar hem uzun süren 

hem de yüksek mal�yetl� çalışmalar olduğundan, kl�n�k araştırmalar konusunda, özell�kle de kanser kl�n�k araştırmalarında 

yetk�n olmak ve çalışma tasarımı konularında der�nlemes�ne b�lg� sah�b� olmak elzemd�r. Bu k�tap bölümünde kl�n�k 

araştırmaların ve özell�kle kanser kl�n�k araştırmalarının tar�hçes� ve t�pler�nden bahsed�lm�ş ve günümüzde gerçekleşt�r�len 

kanser kl�n�k araştırmalarına genel b�r bakış yapılmıştır.

ABSTRACT

Cl�n�cal stud�es are stud�es �n wh�ch the proven molecules or methods are used �n humans �n long-term pre-cl�n�cal 

phases and real results can be observed. Because cl�n�cal research �s both long-term and costly, �t �s essent�al to be 

profic�ent �n cl�n�cal research, espec�ally �n cancer cl�n�cal research, and �n-depth knowledge of study des�gn. In th�s book 

sect�on, the h�story and types of cl�n�cal researches and espec�ally cancer cl�n�cal researches are ment�oned and an 

overv�ew of the current cl�n�cal researches of cancer �s g�ven.

1. G�r�ş

Kl�n�k araştırmalar; �nsanda koruma, tedav�, tanı veya semptomların azaltılması �ç�n kullanılacak �laç, c�haz, tanı 

ürünler� ve tedav� tekn�kler�n�n güvenl�ğ�n� ve etk�l�l�ğ�n� bel�rleyen b�r araştırma türüdür. Kl�n�k araştırmalar temel olarak 

kl�n�k uygulamalardan farklıdır. Kl�n�k uygulamada kanıtlanmış ve rut�ne g�rm�ş b�r tedav� kullanılırken, kl�n�k araştırmada b�r 

tedav�n�n rut�ne g�reb�lmes� �ç�n kanıtlar toplanır. Bu kanıt toplama sürec� kend�ne has kurallar �le yıllar �çer�s�nde 

standard�ze ed�lm�şt�r. Günümüzde �laç üzer�ne yoğunlaşan kl�n�k çalışmalarda temel süreç laboratuvar ortamında b�r 

molekülün tanımlanması �le başlar. Tanımlanan molekül �le prekl�n�k çalışmalar yapılır. Prekl�n�k çalışmalarda molekülün 

toks�s�te değerler�ne ve mümkünse etk�l�l�ğ�ne bakılır.

Ülkem�zde geçerl� olan 13 N�san 2013 tar�hl� “Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�k” te kl�n�k araştırmalar aşağıdak� 

şek�lde tanımlanmıştır; [1]

“B�r veya b�rden fazla araştırma ürününün kl�n�k, farmakoloj�k veya d�ğer farmakod�nam�k etk�ler�n� ortaya çıkarmak ya 

da doğrulamak; advers olay veya reaks�yonlarını tanımlamak; em�l�m, dağılım, metabol�zma ve atılımını tesp�t etmek; 

güvenl�l�ğ�n� ve etk�l�l�ğ�n� araştırmak amacıyla �nsanlar üzer�nde yürütülen çalışmalardır.”

2. Kanser Kl�n�k Çalışmalarında Tar�hsel Süreç

İnsan özneler �le �lg�l� deneysel araştırma çalışmaları esk� zamanlara kadar �zleneb�lmekted�r. Erken kl�n�k denemeler 

sıklıkla, bulaşıcı hastalıkların önlenmes�ne ve 20. yüzyılın son yarısına kadar yaygın olan beslenme bozukluklarına 

odaklanan karşılaştırmalı çalışmalardır [2]. 1863 g�b� erken b�r tar�hte Rudolf V�rchow, m�kroskop kullanarak hücresel 

or�j�n�nden kanser� anlamıştır [3]. Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde halk sağlığını gel�şt�rmek amacıyla, tek odalı b�r 

laboratuvar, 1887'de Mar�ne Hosportat Serv�ce (ABD Halk Sağlığı Serv�s�) öncülüğünde kurulmuştur. H�jyen�k b�r araştırma 
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hesaplanır ve QSAR anal�zler� b�rkez daha tekrar ed�l�r. Böylel�kle �k� sefer eleme �şlem� yapılmış olacak ve hedef �laçlara daha 

da yaklaşılacaktır. Son olarak em�l�m, dağılım, metabol�zma ve atılım anal�zler�n�n b�lg�sayar programları yardımıyla 

yapılmasıdır. İlaç adaylarının farmakok�net�k özell�kler� ve �laç k�myası özell�kler� hesaplamalı yöntemlerle �ncelen�r. 

Modelleme çalışmalarıyla b�rl�kte �laç adayları hakkında b�r ön fik�r alab�leceğ�m�z bu anal�zler sayes�nde sentezlenmes� 

gereken �laçlara n�ha� karar ver�leb�l�r.

6. Sonuç

Vücudun çeş�tl� bölgeler�nde hücreler�n kontrolsüz büyümes� ve çoğalması olarak b�l�nen kanser hastalığı üzer�ne 

c�dd� yatırımlar yapılmakta, çok fazla emek ve zaman harcanmaktadır. Dünyamızda �laç gel�şt�rme araştırmaları �ç�n 

harcanan 50 m�lyar doların yaklaşık 15 m�lyar dolarının kanser �laçları üzer�ne harcandığı b�l�nmekted�r. Hedefe yönel�k b�r 

kanser �lacının gel�şt�r�lmes� �ç�n s�stemat�k b�r araştırmanın yapılması ve buna �laveten doğru b�r �ş planının (reçete) 

oluşturulması gerek�r. Yayınlanmış makalelere ve l�teratürdek� ver�lere göre s�stemat�k b�r araştırmanın toplamda 5 

aşamadan oluştuğu rapor ed�lm�şt�r. Var olan 5 aşamanın �lk üç aşamasını modelleme çalışması doldurmaktadır. İlk üç 

aşamada b�yo�nformat�k anal�zler, moleküler d�nam�k hesaplamalar, QSAR anal�zler� ve moleküler dock�ng hesaplamaları 

vardır. Söz konusu anal�zlere ek olarak ADME anal�zler� olarak da b�l�nen em�l�m, dağılım, metabol�zma ve atılım anal�zler� de 

eklenmel�d�r. Modelleme çalışmaları, 1 m�lyon �laç adayından sayısal olarak 100 adet hedef �laca kadar eleme yapmanıza 

�mkan sağlamaktadır. Böylel�kle daha ekonom�k, daha az zaman ve emek harcanacak araştırmalara ışık tutulab�l�r. Buna 

�laveten hedefe yönel�k çalışıldığı �ç�n ürün elde etme olasılığı arttırılmış olur. Böylel�kle modelleme çalışmaları olmaksızın 

b�r araştırma yapmak hem ülke ekonom�s�ne zarar vereceğ� g�b� hemde araştırmacının fazladan para, emek ve zaman 

harcamasına sebep olacaktır. Üstel�k yapılacak olan deneylerden olumlu b�r �lacın bulunamaması da en büyük dezavantajtır. 
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ÖZET

Kl�n�k araştırmalar; uzun süren prekl�n�k fazlarda kend�n� �spatlamış molekül ya da yöntemler�n �nsanlar üzer�nde 

kullanılmaya başlandığı ve gerçek anlamda Sonuçların gözlemleneb�ld�ğ� çalışmalardır. Kl�n�k araştırmalar hem uzun süren 

hem de yüksek mal�yetl� çalışmalar olduğundan, kl�n�k araştırmalar konusunda, özell�kle de kanser kl�n�k araştırmalarında 

yetk�n olmak ve çalışma tasarımı konularında der�nlemes�ne b�lg� sah�b� olmak elzemd�r. Bu k�tap bölümünde kl�n�k 

araştırmaların ve özell�kle kanser kl�n�k araştırmalarının tar�hçes� ve t�pler�nden bahsed�lm�ş ve günümüzde gerçekleşt�r�len 

kanser kl�n�k araştırmalarına genel b�r bakış yapılmıştır.

ABSTRACT

Cl�n�cal stud�es are stud�es �n wh�ch the proven molecules or methods are used �n humans �n long-term pre-cl�n�cal 

phases and real results can be observed. Because cl�n�cal research �s both long-term and costly, �t �s essent�al to be 

profic�ent �n cl�n�cal research, espec�ally �n cancer cl�n�cal research, and �n-depth knowledge of study des�gn. In th�s book 

sect�on, the h�story and types of cl�n�cal researches and espec�ally cancer cl�n�cal researches are ment�oned and an 

overv�ew of the current cl�n�cal researches of cancer �s g�ven.

1. G�r�ş

Kl�n�k araştırmalar; �nsanda koruma, tedav�, tanı veya semptomların azaltılması �ç�n kullanılacak �laç, c�haz, tanı 

ürünler� ve tedav� tekn�kler�n�n güvenl�ğ�n� ve etk�l�l�ğ�n� bel�rleyen b�r araştırma türüdür. Kl�n�k araştırmalar temel olarak 

kl�n�k uygulamalardan farklıdır. Kl�n�k uygulamada kanıtlanmış ve rut�ne g�rm�ş b�r tedav� kullanılırken, kl�n�k araştırmada b�r 

tedav�n�n rut�ne g�reb�lmes� �ç�n kanıtlar toplanır. Bu kanıt toplama sürec� kend�ne has kurallar �le yıllar �çer�s�nde 

standard�ze ed�lm�şt�r. Günümüzde �laç üzer�ne yoğunlaşan kl�n�k çalışmalarda temel süreç laboratuvar ortamında b�r 

molekülün tanımlanması �le başlar. Tanımlanan molekül �le prekl�n�k çalışmalar yapılır. Prekl�n�k çalışmalarda molekülün 

toks�s�te değerler�ne ve mümkünse etk�l�l�ğ�ne bakılır.

Ülkem�zde geçerl� olan 13 N�san 2013 tar�hl� “Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�k” te kl�n�k araştırmalar aşağıdak� 

şek�lde tanımlanmıştır; [1]

“B�r veya b�rden fazla araştırma ürününün kl�n�k, farmakoloj�k veya d�ğer farmakod�nam�k etk�ler�n� ortaya çıkarmak ya 

da doğrulamak; advers olay veya reaks�yonlarını tanımlamak; em�l�m, dağılım, metabol�zma ve atılımını tesp�t etmek; 

güvenl�l�ğ�n� ve etk�l�l�ğ�n� araştırmak amacıyla �nsanlar üzer�nde yürütülen çalışmalardır.”

2. Kanser Kl�n�k Çalışmalarında Tar�hsel Süreç

İnsan özneler �le �lg�l� deneysel araştırma çalışmaları esk� zamanlara kadar �zleneb�lmekted�r. Erken kl�n�k denemeler 

sıklıkla, bulaşıcı hastalıkların önlenmes�ne ve 20. yüzyılın son yarısına kadar yaygın olan beslenme bozukluklarına 

odaklanan karşılaştırmalı çalışmalardır [2]. 1863 g�b� erken b�r tar�hte Rudolf V�rchow, m�kroskop kullanarak hücresel 

or�j�n�nden kanser� anlamıştır [3]. Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde halk sağlığını gel�şt�rmek amacıyla, tek odalı b�r 

laboratuvar, 1887'de Mar�ne Hosportat Serv�ce (ABD Halk Sağlığı Serv�s�) öncülüğünde kurulmuştur. H�jyen�k b�r araştırma 
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laboratuvarı, özell�kle bulaşıcı hastalıkların önlenmes�, tesp�t� ve tedav�s� �le �lg�l� araştırmalar �ç�n finansman sağlamak 

üzere kurulmuştur. 1930 tar�hl� Ransdell Yasası, tıbb� araştırmaların kamu tarafından finanse ed�lmes�n� yasalaştırmak �ç�n 

kabul ed�lm�şt�r ve H�jyen�k Laboratuvarın adı Ulusal Sağlık Enst�tüsü olarak değ�şt�r�lm�şt�r. İs�m daha sonra yen� enst�tüler�n 

ekleneb�lmes� �ç�n Ulusal Sağlık Enst�tüler� (NIH) olarak değ�şt�r�lm�ş ve günümüzdek� yapının temeller� atılmıştır.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde kontrol grubunun kullanıldığı �lk random�ze tek-körlü çalışma 1931’de J. Burns 

Amberson ve arkadaşları tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r. Çalışma, M�ch�gan, Northv�lle'dek� Maybury Sanatoryumunda 

pulmoner tüberkülozlu hastaların tedav�s�nde altın b�r b�leş�k olan sanocrys�n kullanımının etk�ler�n� araştırmak amacıyla 

gerçekleşt�r�lm�şt�r. Y�rm� dört hasta eşleşt�r�lm�ş ve daha sonra grup I (sanocrys�n �le tedav� ed�len) veya grup II (kontrol) 

olarak atanmıştır [2].

1937'de Başkan Frankl�n D. Roosevelt, Ulusal Kanser Enst�tüsünü (NCI) NIH'n�n b�r bölümü olarak kuran Ulusal Kanser 

Enst�tüsü Yasasını �mzalamıştır. NCI, şu anda 27 enst�tüden oluşan �lk hastalık odaklı NIH enst�tüsüdür [3]. Yasa, kanser 

araştırma ve eğ�t�m�n� desteklemek �ç�n fon sağlamayı zorunlu kılmıştır [4]. Federal Gıda, İlaç ve Kozmet�k Yasası, b�r �lacın 

halka pazarlanmadan önce �nsanlarda güvenl�ğ� gösterd�ğ�nden em�n olmak �ç�n ertes� yıl kabul ed�lm�şt�r [5]. 

1944'te, b�l�m adamı Oswald Avery hücresel b�lg�n�n prote�nler tarafından değ�l, DNA tarafından �let�ld�ğ�n� keşfetm�şt�r 

[3]. Bu keş�fle b�yoteknoloj� araştırmasına ve genomun sıralanmasına g�den kapı açılmıştır. Daha sonra, laboratuvarda 

faydalı bulunan ürünün hastaya uygun tedav� sev�yes�nde uygulanab�l�r hale dönüştürülmes� konsept�n�n gel�şt�r�lmes�ne 

yol açacaktır.

NCI, 1950'ler�n ortalarında kl�n�k denemelere kaydını gen�şletmek amacıyla kooperat�f onkoloj� gruplarını finanse 

etmeye başlamıştır. Kooperat�f onkoloj� grupları, ulusal olarak kl�n�k denemeler� b�rl�kte tasarlayan ve uygulayan 

kurumlardak� hek�m gruplarından oluşmaktadır. Kl�n�k Çalışmalar Kooperat�f Grubu Programı, geleneksel olarak dört 

ped�atr�k ve dokuz yet�şk�n grubundan oluşmaktaydı. İlk konsol�dasyon, dört ped�atr�k grubun Çocuk Onkoloj� Grubu olarak 

b�l�nen b�r grup hal�ne geld�ğ� 2000 yılında meydana gelm�şt�r. B�r sonrak� onay, dokuz yet�şk�n grubunun dört yet�şk�n 

grubuyla b�rleşt�r�ld�ğ� 2014 yılında gerçekleşm�şt�r. NCI’n�n Kanser Tedav�s� Anab�l�m Dalı’nın b�r kolu olan Kanser Tedav� 

Değerlend�rme Programı kooperat�f onkoloj� gruplarını denetlemekted�r [6]. 

1950'lerde radyasyon ve kemoterap� �le tedav� konusunda büyük gel�şmeler olmuştur. Radyasyon hastalarını tedav� 

etmek �ç�n, ışınların tümöre daha doğru b�r şek�lde �let�lmes�ne olanak sağlayan ve normal dokuya en aza �nd�r�lm�ş 

teknoloj�dek� �lerlemen�n yanı sıra kobalt teleterap�s� get�r�lm�şt�r[3]. 1970'ler�n ortalarında, �k� atılım çalışması adjuvan 

meme kanser�nde tek ajan ve komb�nasyon tedav�s�n�n kullanımını değerlend�rm�şt�r. Her ne kadar NCI (2007), 

s�klofosfam�d, metotreksat ve florouras�l �çeren b�r komb�nasyon gel�şt�rm�ş olsa da, çalışma, İtalya'dak� M�lan Kanser 

Enst�tüsü �le bağlantılı olarak yürütülmüştür. Her �k� çalışmada da olumlu Sonuçlar elde ed�lm�şt�r ve hormonal ve 

kemoterapöt�k ajanlar, ayrıca kl�n�k denemeler ve artan teşh�s araçlarının dâh�l olduğu tedav�ler�n kullanılab�l�rl�ğ�n�n 

artması sonucu, kanser ölümler�n�n oranı 1991 yılına kadar düşmeye başlamıştır. Kanser, araştırma desteğ�n� ve kanserden 

�ns�dans, morb�d�te ve mortal�ten�n azaltılmasını zorunlu kılmıştır; bu gel�şmeler, bu d�rekt�fin yer�ne get�r�lmes�nde 

yardımcı olmuştur [3].

1971 tar�hl� Ulusal Kanser Yasası, NCI finansmanında büyük b�r artışla Sonuçlanmıştır. NCI onkoloj�de temel b�l�msel 

araştırma yapma ve Sonuçları kl�n�k uygulamaya uygulama sorumluluğu �le suçlanmıştır. Ulusal Kanser Yasası ayrıca 

onkoloj� eğ�t�m programlarının, tes�sler�n�n ve kamu eğ�t�m h�zmetler�n�n gel�şt�r�lmes�n� de desteklem�şt�r.

1973'te, çoğu onkoloj� kl�n�k denemes�, NCI'den fon operasyonlarına kadar çek�rdek h�beler alan kapsamlı kanser 

merkezler�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bununla b�rl�kte, topluluk onkologları, hala kl�n�k b�r çalışmaya katılmaya uygun 

olab�lecek kanserl� hastaları tedav� ed�yorlardı. Yanıt olarak, NCI, daha fazla sayıda kanserl� hastaya kl�n�k denemeler�n 

yapılmasını sağlamak ve denemelerde hasta tahakkuklarını �y�leşt�rmek amacıyla sosyal yardım programları gel�şt�rm�şt�r. 

Bu programlar, topluluk hek�mler�n�n NCI destekl� kl�n�k çalışmalara katılmaları �ç�n finansman sağlamıştır [7]. Günümüzde, 

kanserl� hastaların yaklaşık % 85'�, çok çeş�tl� kl�n�k deneme fırsatlarına er�ş�mle toplum kanser� merkezler�nde veya ev 

topluluklarının yakınındak� hastanelerde görülmekte ve tedav� ed�lmekted�r .

NCI Kanser Tedav�s� Anab�l�m Dalı tarafından 1976 yılında kurulan Kooperat�f Grubu Sosyal Yardım Programı, toplum 

hek�mler�n�n hastalarına kooperat�f grup denemeler�ne er�şmeler�n� sağlamak �ç�n kooperat�f b�r gruba katılmalarını 

sağlamıştır. 1983 yılında kurulan Topluluk Kl�n�k Onkoloj� Programı, fon kaynağında, araştırma odağında, tahakkuk 

gereks�n�mler�nde ve bağlı kuruluş pol�t�kalarındak� Kooperat�f Grubu Sosyal Yardım Programından farklıydı. NCI Kanser 

Önleme ve Kontrol Bölümü (DCPC), Kooperat�f Grubu Sosyal Yardım Programını finanse etm�şt�r. B�r araştırma üssü 

oluşturmak �ç�n kanser merkezler� ve kooperat�f gruplarına bağlı topluluk hek�mler� katılmışlardır. Kanser tedav�s�ne ek 

olarak, DCPC destekl� kl�n�k çalışmalarda kanser�n önlenmes� ve erken saptanması üzer�nde durulmuştur. 1988 yılında 

kurulan Yüksek Öncel�kl� Kl�n�k Araştırmalar Programı, faz III kooperat�f grup çalışmalarını yüksek öncel�kl� olarak 

hedefleyerek tahakkuklarını artırmıştır [6]. Geç�ş kooperat�f grupları arasında gerçekleşm�ş ve NCI programı b�r adım daha 

�ler� götürmek �stem�şt�r. NCI, 2009 yılında Tıp Enst�tüsü'nden (IOM) Kl�n�k Araştırmalar Kooperat�f Grubu Programını 

gözden geç�rmes�n� �stem�şt�r. 2010 yılında, IOM, Kl�n�k Araştırmalar Kooperat�f Grubu Programının b�rleşt�r�lmes�n� ve beş 

gruptan (dört yet�şk�n grubu ve b�r ped�atr�k grup) daha fazla fon oluşturmamasını önerm�şt�r (NCI, 2011). 2014 baharında 

beş gruba h�be ver�lmes� planlanmıştır. Konsol�dasyonun amacı (a) operasyonların ve ver� yönet�m merkezler�n�n yetk�nl�ğ�n� 

gel�şt�rmek, böylece daha fazla entegrasyonun gerçekleşmes�, (b) daha büyük ölçekte b�rl�kte çalışma yeteneğ�n�n 

gel�şt�r�lmes� ve (c) Kooperat�f grupları arasındak� kl�n�k soruları cevaplamak �ç�n büyük örneklem büyüklüğü gerekt�ren 

gereks�z çalışmaları önleme .

NCI B�l�msel Danışmanlar Kurulu, 24 Haz�ran 2013 tar�h�nde NCI Topluluk Onkoloj� Araştırma Programı'nın (NCORP) 

oluşturulmasını onaylamıştır. NCORP’�n amacı, en gel�şm�ş kanser önleme, kontrol, tedav� ve görüntüleme kl�n�k 

denemeler�n� sağlamak; kanser bakımı araştırması; ve kend� topluluklarındak� b�reylere eş�ts�zl�k çalışmaları. NCORP, 

Kanser Önleme Bölümüne dayanmakta ve 2014'te hem Topluluk Kl�n�k Onkoloj� Program Ağı'nı hem de NCI Toplum Kanser 

Merkezler� Programını değ�şt�rm�şt�r. Katılmak �ç�n, kurumlar üç NCORP b�leşen�nden b�r�nde başvuruda bulunmalıdır: 

araştırma üsler�, topluluk s�teler� ve azınlık/az kullanılan topluluk s�teler�. NCI, 2014 mal� yılı �ç�n tahm�n� 40,8 m�lyon dolar ve 

40'a kadar ödül vermey� hedeflem�şt�r. Gelecektek� tutarlar yıllık ödenekler temel�nde bel�rlenecekt�r.

 NIH, NIH Yol Har�tasını 2000'l� yılların başında yayınlayarak, temel b�l�m ve kl�n�k tıbbı b�r araya get�rerek kl�n�k 

araştırmacılardan b�r tıp hek�m�ne, hek�mden de b�r hastaya uzanan tezgah başı (bench-to-beds�de) tedav� sürec�n� 

gel�şt�rm�şt�r [8]. Böylel�kle b�yo-�novasyon �ç�n �t�c� güç oluşturulmuştur. 2004 yılında, ABD Gıda ve İlaç İdares� (FDA), temel 

araştırmanın hastalar �ç�n güvenl� ve etk�l� �laç ve tedav� seçenekler�ne çev�r�s�n� gel�şt�rmek amacıyla Kr�t�k Yol G�r�ş�m�n� 

başlatmıştır [8]. Bu, hasta Sonuçlarını ve hayatta kalma oranlarını �y�leşt�rmek �ç�n kullanılan çeş�tl� b�yobel�rteçler�n ve d�ğer 

araçların tanımlanmasını teşv�k ett� ve b�yobel�rteçlere ve moleküler anormall�klere dayanarak, hedefl� tedav�yle hastaları 

tedav� etme potans�yel�n� ortaya çıkarmıştır.
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laboratuvarı, özell�kle bulaşıcı hastalıkların önlenmes�, tesp�t� ve tedav�s� �le �lg�l� araştırmalar �ç�n finansman sağlamak 

üzere kurulmuştur. 1930 tar�hl� Ransdell Yasası, tıbb� araştırmaların kamu tarafından finanse ed�lmes�n� yasalaştırmak �ç�n 

kabul ed�lm�şt�r ve H�jyen�k Laboratuvarın adı Ulusal Sağlık Enst�tüsü olarak değ�şt�r�lm�şt�r. İs�m daha sonra yen� enst�tüler�n 

ekleneb�lmes� �ç�n Ulusal Sağlık Enst�tüler� (NIH) olarak değ�şt�r�lm�ş ve günümüzdek� yapının temeller� atılmıştır.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde kontrol grubunun kullanıldığı �lk random�ze tek-körlü çalışma 1931’de J. Burns 

Amberson ve arkadaşları tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r. Çalışma, M�ch�gan, Northv�lle'dek� Maybury Sanatoryumunda 

pulmoner tüberkülozlu hastaların tedav�s�nde altın b�r b�leş�k olan sanocrys�n kullanımının etk�ler�n� araştırmak amacıyla 

gerçekleşt�r�lm�şt�r. Y�rm� dört hasta eşleşt�r�lm�ş ve daha sonra grup I (sanocrys�n �le tedav� ed�len) veya grup II (kontrol) 

olarak atanmıştır [2].

1937'de Başkan Frankl�n D. Roosevelt, Ulusal Kanser Enst�tüsünü (NCI) NIH'n�n b�r bölümü olarak kuran Ulusal Kanser 

Enst�tüsü Yasasını �mzalamıştır. NCI, şu anda 27 enst�tüden oluşan �lk hastalık odaklı NIH enst�tüsüdür [3]. Yasa, kanser 

araştırma ve eğ�t�m�n� desteklemek �ç�n fon sağlamayı zorunlu kılmıştır [4]. Federal Gıda, İlaç ve Kozmet�k Yasası, b�r �lacın 

halka pazarlanmadan önce �nsanlarda güvenl�ğ� gösterd�ğ�nden em�n olmak �ç�n ertes� yıl kabul ed�lm�şt�r [5]. 

1944'te, b�l�m adamı Oswald Avery hücresel b�lg�n�n prote�nler tarafından değ�l, DNA tarafından �let�ld�ğ�n� keşfetm�şt�r 

[3]. Bu keş�fle b�yoteknoloj� araştırmasına ve genomun sıralanmasına g�den kapı açılmıştır. Daha sonra, laboratuvarda 

faydalı bulunan ürünün hastaya uygun tedav� sev�yes�nde uygulanab�l�r hale dönüştürülmes� konsept�n�n gel�şt�r�lmes�ne 

yol açacaktır.

NCI, 1950'ler�n ortalarında kl�n�k denemelere kaydını gen�şletmek amacıyla kooperat�f onkoloj� gruplarını finanse 

etmeye başlamıştır. Kooperat�f onkoloj� grupları, ulusal olarak kl�n�k denemeler� b�rl�kte tasarlayan ve uygulayan 

kurumlardak� hek�m gruplarından oluşmaktadır. Kl�n�k Çalışmalar Kooperat�f Grubu Programı, geleneksel olarak dört 

ped�atr�k ve dokuz yet�şk�n grubundan oluşmaktaydı. İlk konsol�dasyon, dört ped�atr�k grubun Çocuk Onkoloj� Grubu olarak 

b�l�nen b�r grup hal�ne geld�ğ� 2000 yılında meydana gelm�şt�r. B�r sonrak� onay, dokuz yet�şk�n grubunun dört yet�şk�n 

grubuyla b�rleşt�r�ld�ğ� 2014 yılında gerçekleşm�şt�r. NCI’n�n Kanser Tedav�s� Anab�l�m Dalı’nın b�r kolu olan Kanser Tedav� 

Değerlend�rme Programı kooperat�f onkoloj� gruplarını denetlemekted�r [6]. 

1950'lerde radyasyon ve kemoterap� �le tedav� konusunda büyük gel�şmeler olmuştur. Radyasyon hastalarını tedav� 

etmek �ç�n, ışınların tümöre daha doğru b�r şek�lde �let�lmes�ne olanak sağlayan ve normal dokuya en aza �nd�r�lm�ş 

teknoloj�dek� �lerlemen�n yanı sıra kobalt teleterap�s� get�r�lm�şt�r[3]. 1970'ler�n ortalarında, �k� atılım çalışması adjuvan 

meme kanser�nde tek ajan ve komb�nasyon tedav�s�n�n kullanımını değerlend�rm�şt�r. Her ne kadar NCI (2007), 

s�klofosfam�d, metotreksat ve florouras�l �çeren b�r komb�nasyon gel�şt�rm�ş olsa da, çalışma, İtalya'dak� M�lan Kanser 

Enst�tüsü �le bağlantılı olarak yürütülmüştür. Her �k� çalışmada da olumlu Sonuçlar elde ed�lm�şt�r ve hormonal ve 

kemoterapöt�k ajanlar, ayrıca kl�n�k denemeler ve artan teşh�s araçlarının dâh�l olduğu tedav�ler�n kullanılab�l�rl�ğ�n�n 

artması sonucu, kanser ölümler�n�n oranı 1991 yılına kadar düşmeye başlamıştır. Kanser, araştırma desteğ�n� ve kanserden 

�ns�dans, morb�d�te ve mortal�ten�n azaltılmasını zorunlu kılmıştır; bu gel�şmeler, bu d�rekt�fin yer�ne get�r�lmes�nde 

yardımcı olmuştur [3].

1971 tar�hl� Ulusal Kanser Yasası, NCI finansmanında büyük b�r artışla Sonuçlanmıştır. NCI onkoloj�de temel b�l�msel 

araştırma yapma ve Sonuçları kl�n�k uygulamaya uygulama sorumluluğu �le suçlanmıştır. Ulusal Kanser Yasası ayrıca 

onkoloj� eğ�t�m programlarının, tes�sler�n�n ve kamu eğ�t�m h�zmetler�n�n gel�şt�r�lmes�n� de desteklem�şt�r.

1973'te, çoğu onkoloj� kl�n�k denemes�, NCI'den fon operasyonlarına kadar çek�rdek h�beler alan kapsamlı kanser 

merkezler�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bununla b�rl�kte, topluluk onkologları, hala kl�n�k b�r çalışmaya katılmaya uygun 

olab�lecek kanserl� hastaları tedav� ed�yorlardı. Yanıt olarak, NCI, daha fazla sayıda kanserl� hastaya kl�n�k denemeler�n 

yapılmasını sağlamak ve denemelerde hasta tahakkuklarını �y�leşt�rmek amacıyla sosyal yardım programları gel�şt�rm�şt�r. 

Bu programlar, topluluk hek�mler�n�n NCI destekl� kl�n�k çalışmalara katılmaları �ç�n finansman sağlamıştır [7]. Günümüzde, 

kanserl� hastaların yaklaşık % 85'�, çok çeş�tl� kl�n�k deneme fırsatlarına er�ş�mle toplum kanser� merkezler�nde veya ev 

topluluklarının yakınındak� hastanelerde görülmekte ve tedav� ed�lmekted�r .

NCI Kanser Tedav�s� Anab�l�m Dalı tarafından 1976 yılında kurulan Kooperat�f Grubu Sosyal Yardım Programı, toplum 

hek�mler�n�n hastalarına kooperat�f grup denemeler�ne er�şmeler�n� sağlamak �ç�n kooperat�f b�r gruba katılmalarını 

sağlamıştır. 1983 yılında kurulan Topluluk Kl�n�k Onkoloj� Programı, fon kaynağında, araştırma odağında, tahakkuk 

gereks�n�mler�nde ve bağlı kuruluş pol�t�kalarındak� Kooperat�f Grubu Sosyal Yardım Programından farklıydı. NCI Kanser 

Önleme ve Kontrol Bölümü (DCPC), Kooperat�f Grubu Sosyal Yardım Programını finanse etm�şt�r. B�r araştırma üssü 

oluşturmak �ç�n kanser merkezler� ve kooperat�f gruplarına bağlı topluluk hek�mler� katılmışlardır. Kanser tedav�s�ne ek 

olarak, DCPC destekl� kl�n�k çalışmalarda kanser�n önlenmes� ve erken saptanması üzer�nde durulmuştur. 1988 yılında 

kurulan Yüksek Öncel�kl� Kl�n�k Araştırmalar Programı, faz III kooperat�f grup çalışmalarını yüksek öncel�kl� olarak 

hedefleyerek tahakkuklarını artırmıştır [6]. Geç�ş kooperat�f grupları arasında gerçekleşm�ş ve NCI programı b�r adım daha 

�ler� götürmek �stem�şt�r. NCI, 2009 yılında Tıp Enst�tüsü'nden (IOM) Kl�n�k Araştırmalar Kooperat�f Grubu Programını 

gözden geç�rmes�n� �stem�şt�r. 2010 yılında, IOM, Kl�n�k Araştırmalar Kooperat�f Grubu Programının b�rleşt�r�lmes�n� ve beş 

gruptan (dört yet�şk�n grubu ve b�r ped�atr�k grup) daha fazla fon oluşturmamasını önerm�şt�r (NCI, 2011). 2014 baharında 

beş gruba h�be ver�lmes� planlanmıştır. Konsol�dasyonun amacı (a) operasyonların ve ver� yönet�m merkezler�n�n yetk�nl�ğ�n� 

gel�şt�rmek, böylece daha fazla entegrasyonun gerçekleşmes�, (b) daha büyük ölçekte b�rl�kte çalışma yeteneğ�n�n 

gel�şt�r�lmes� ve (c) Kooperat�f grupları arasındak� kl�n�k soruları cevaplamak �ç�n büyük örneklem büyüklüğü gerekt�ren 

gereks�z çalışmaları önleme .

NCI B�l�msel Danışmanlar Kurulu, 24 Haz�ran 2013 tar�h�nde NCI Topluluk Onkoloj� Araştırma Programı'nın (NCORP) 

oluşturulmasını onaylamıştır. NCORP’�n amacı, en gel�şm�ş kanser önleme, kontrol, tedav� ve görüntüleme kl�n�k 

denemeler�n� sağlamak; kanser bakımı araştırması; ve kend� topluluklarındak� b�reylere eş�ts�zl�k çalışmaları. NCORP, 

Kanser Önleme Bölümüne dayanmakta ve 2014'te hem Topluluk Kl�n�k Onkoloj� Program Ağı'nı hem de NCI Toplum Kanser 

Merkezler� Programını değ�şt�rm�şt�r. Katılmak �ç�n, kurumlar üç NCORP b�leşen�nden b�r�nde başvuruda bulunmalıdır: 

araştırma üsler�, topluluk s�teler� ve azınlık/az kullanılan topluluk s�teler�. NCI, 2014 mal� yılı �ç�n tahm�n� 40,8 m�lyon dolar ve 

40'a kadar ödül vermey� hedeflem�şt�r. Gelecektek� tutarlar yıllık ödenekler temel�nde bel�rlenecekt�r.

 NIH, NIH Yol Har�tasını 2000'l� yılların başında yayınlayarak, temel b�l�m ve kl�n�k tıbbı b�r araya get�rerek kl�n�k 

araştırmacılardan b�r tıp hek�m�ne, hek�mden de b�r hastaya uzanan tezgah başı (bench-to-beds�de) tedav� sürec�n� 

gel�şt�rm�şt�r [8]. Böylel�kle b�yo-�novasyon �ç�n �t�c� güç oluşturulmuştur. 2004 yılında, ABD Gıda ve İlaç İdares� (FDA), temel 

araştırmanın hastalar �ç�n güvenl� ve etk�l� �laç ve tedav� seçenekler�ne çev�r�s�n� gel�şt�rmek amacıyla Kr�t�k Yol G�r�ş�m�n� 

başlatmıştır [8]. Bu, hasta Sonuçlarını ve hayatta kalma oranlarını �y�leşt�rmek �ç�n kullanılan çeş�tl� b�yobel�rteçler�n ve d�ğer 

araçların tanımlanmasını teşv�k ett� ve b�yobel�rteçlere ve moleküler anormall�klere dayanarak, hedefl� tedav�yle hastaları 

tedav� etme potans�yel�n� ortaya çıkarmıştır.
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Şek�l 1: Her 100.000 nüfusa göre kl�n�k araştırma sayısı*, 2011.



 

3. Türk�ye’de Kl�n�k Araştırmaların Geçm�ş�

Ülkem�zde kl�n�k araştırmalar �le �lg�l� �lk düzenlemeler Cumhur�yet�n �lk yıllarına kadar uzanamaktadır. Kl�n�k araştırma 

kavramı ve bunlarla �lg�l� �lk düzenlemelere 1928 yılı 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı SanatlarınınTarz-ı �crasına Da�r Kanunun 

70. Maddes�nde rastlanmaktadır. Bu maddedek� gönüllü onayı �le �lg�l� met�nde “Tab�pler her türlü amel�yat �ç�n hastanın, 

hasta küçük �se vel�s�n�n veya vas�s�n�n evvel em�rde muvafakat�n� alırlar.” �fades� geçmekted�r. İlaçlarla �lg�l� �lk yasal 

düzenlemelerden b�r� olan ve 11.05.1928 tar�hl� ve 1262 sayılı İspenç�yar� ve Tıbb� Müstahzarlar Kanununun 7.maddes�nde, 

“Bakanlıkça �laç �mal ve satış �zn� ver�leb�lmes� �ç�n tahl�l ve tetk�k net�ces�nde formülüne uygun ve b�ld�r�len tedav� 

vasıflarına ha�z olması gerekl�d�r.” denmekte ve bu kanunda değ�ş�kl�kler yapan 04.01.1943 tar�h ve 4348 sayılı kanunun 9. 

maddes�nde Sağlık Bakanlığı �zn� �le “müstahzarın s�faî tes�rler�n�n tecrübelerle tesp�t�” çalışmaları yapılab�leceğ�n� bel�rten 

�fadeler vardır [9].

Daha sonra Türk�ye’de kl�n�k araştırmalarla �lg�l� yen� düzenlemeler ve mevzuatlar çıkarılmamıştır. Bunun temel 

neden�n�n çok fazla kl�n�k araştırma gerçeklet�r�lmemes� ve sosyokültürel durum ve b�l�msel zem�n�n bunu destekleyecek 

n�tel�kte olmaması olarak göster�lmekted�r. 1960 yılında yayımlanan “Tıbb� Deontoloj� Tüzüğü” bu alanda öneml� maddeler 

�çermekted�r. Tüzükte 10. maddede “araştırma yapmakta olan tab�b�n bulduğu teşh�s ve tedav� usulünü tatb�k ve tavs�ye 

etmes�ne �l�şk�n kural” bulunmakta,11. maddede; �nsanlar üzer�nde deneme amaçlı uygulama yapılamayacağı, fakat mevcut 

tedav� yöntemler�n�n hastaya yarar vermeyeceğ� durumlarda deneme dönem�ndek� tedav� usuller�ne �z�n ver�leb�leceğ�” 

bel�rt�lmekted�r. Bunun ardından kl�n�k araştırmalarda n�speten b�r artış meydana gelse de yen� düzenlemelere 

g�d�lmem�şt�r. Bu dönem c�dd� anlamda denet�ms�z b�r dönem olarak d�kkat çekmekte ve bu dönemde ne türlü çalışamalar 

ve ne g�b� hatalar yapıldığına da�r de kayıtlar bulunmamaktadır [9].

B�reyler�n kl�n�k araştırmalara �şt�rak� �le �lg�l� koşulları düzenlemek �ç�n önce; 1982 yılında Türk�ye Cumhur�yet� 

Anayasası 17. maddes�nde “Tıbb� zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, k�ş�n�n vücut bütünlüğüne dokunulamaz; 

rızası olmadan b�l�msel ve tıbb� deneylere tab� tutulamaz”maddes� yürürlüğe g�rm�ş ardından 1987 Sağlık H�zmetler� Temel 

Kanununun 3-k maddes� �le “özel mevzuatına göre �z�n veya ruhsat alınmamış �laç ve terk�pler�n üret�m�, �thal�, satışı �le 

ruhsat veya �z�n alınmış dah� olsa �laç ve terk�pler�n b�l�msel araştırma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve �lg�l� 

k�ş�n�n rızası olmadan �nsan üzer�nde kullanımı yasaktır.” düzenlemes� yapılmıştır [9].

Yönetmel�k 26 maddeden oluşmaktadır [9];

• Kl�n�k araştırmaların fazları ve bunların kes�n tanımları tanımları,

• Merkez� ve yerel et�k kurullar, yapıları ve görevler�,

• Araştırıcıda aranacak özell�kler,

• Araştırma protokolü �çer�ğ� ve araştırma �ç�n �z�n alma zorunluluğu,

• Advers olay (AO) ve bunların b�ld�r�lme yükümlülüğü, g�b� kavramları araştırıcıların yaşamına sokmuştur.

Bu yönetmel�ğ�n kısa olması sebeb�yle ek olarak ICH-GCP kılavuzunun taslağından yararlanılarak İy� Kl�n�k 

Uygulamalar (İKU) kılavuzu 29.12.1995’te yayınlanmıştır. Bu arada 27.05.1994 tar�h�nde �se p�yasada bulunan ve yen� gelecek 

�laçların b�yoyararlanım, b�yo-eşdeğerl�l�ğ� ve terapöt�k eşdeğerl�l�ğ�n� değerlend�rme gerekl�l�ğ� neden�yle “Farmasöt�k 

Müstehzarların B�yoyararlanım ve B�yo-eşdeğerl�l�ğ�n�n Değerlend�r�lmes� Hakkında Yönetmel�k’’yayınlanmıştır [9].

Bu yönetmel�kler�n çıkmasının ardından �lk merkez� et�k kurul 23.09.1993 tar�h�nde 5156 sayılı makam onayı �le 

oluşmuştur. Bunun ardından �se eğ�t�m araştırma hastaneler�nde ve ün�vers�te hastaneler�nde et�k kurullar oluşturulmuştur. 

2000’l� yılların sonunda 80’den fazla et�k kurul açılmıştır [10].

2004 yılında yürürlüğe g�ren Türk Ceza Yasası, Kl�n�k Araştırmalar alanında öneml� bazı değ�ş�kl�kler get�rm�şt�r. Bu 

yasanın 90. Maddes� “�nsan üzer�nde b�l�msel b�r deney yapan k�ş�n�n b�r yıldan üç yıla kadar hap�s �le cezalandırılacağı’’ 

hükmünü get�rm�ş, ayrıca “bu suçun (�nsan üzer�nde b�l�msel deney) �şlenmes� sonucunda mağdurun yaralanması veya 

ölmes� hal�nde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır’’ hükmü �le sorumluluk daha da 

artırılmıştır. Bunun har�c�nde �se “rızaya dayalı yapılması gereken bu b�l�msel deney�n ceza sorumluluğunu gerekt�rmemes� 

�ç�n’’ alt maddeler�nde;

• Yetk�l� kurul ve makamların �zn�,

• İnsan dışı deney ortamı ve hayvan deneyler� önşartı,

• Ön b�lg�ler�n �nsanda deney yapmayı haklıkılması,

• İnsanda zararlı ve kalıcı etk� oluşturmama, acı vermeme,

• Yarar-r�sk oranı değerlend�r�l�ş�,

• B�lg�lend�r�lm�ş olur şartı, g�b� koşulların da sağlanmış olması gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r [9].

Yasanın 93-2 maddes�nde çocuklar üzer�nde kl�n�k araştırma yapılmasının yasak olduğu hükmünün bulunması bu 

konuda c�dd� tartışmalara yol açmıştır. B�l�msel yönden sakıncalı olduğu, AB �le uyum konusunda uyumsuzluk yarattığı ve 

Türk�ye’n�n taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu gerekçes�yle Haz�ran 2005’te yen� b�r düzenleme �le bu 

hüküm kaldırılarak çocuklarda yapılacak deneyler�n ceza sorumluluğunu get�rmemes� �ç�n zorunlu olarak uyulacak kurallar 

tanımlanmıştır [9].

Bu dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından Hasta Hakları Yönetmel�ğ�, İnsan� Amaçlı İlaca Erken Er�ş�m Programı, Ver� 

Güvenl�ğ� g�b�, kl�n�k �laç araştırmalarını �lg�lend�ren çeş�tl� düzenlemeler ve belgeler de yayımlanmıştır [9].
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Şek�l 2: Endüstr� Sponsorlu Kl�n�k Araştırma Sayısı*, 2012
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*2012 yılı boyunca cl�n�caltr�als.gov s�tes�ne b�ld�r�len, endüstr� sponsorlu kl�n�k araştırma başvuru sayısına göre derlenm�şt�r. Endüstr�yel kl�n�k araştırmalar �laç firmaları 
tarafından yürütülen ve finanse ed�len kl�n�k araştırmaları �çermekted�r, yalnızca akadem� veya d�ğer fonların sponsorluğunda yürütülen araştırmaları kapsamamaktadır.
Kaynak: AIFD, 2023 İlaç G�b� Gelecek, 2012.
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n�tel�kte olmaması olarak göster�lmekted�r. 1960 yılında yayımlanan “Tıbb� Deontoloj� Tüzüğü” bu alanda öneml� maddeler 

�çermekted�r. Tüzükte 10. maddede “araştırma yapmakta olan tab�b�n bulduğu teşh�s ve tedav� usulünü tatb�k ve tavs�ye 

etmes�ne �l�şk�n kural” bulunmakta,11. maddede; �nsanlar üzer�nde deneme amaçlı uygulama yapılamayacağı, fakat mevcut 

tedav� yöntemler�n�n hastaya yarar vermeyeceğ� durumlarda deneme dönem�ndek� tedav� usuller�ne �z�n ver�leb�leceğ�” 

bel�rt�lmekted�r. Bunun ardından kl�n�k araştırmalarda n�speten b�r artış meydana gelse de yen� düzenlemelere 

g�d�lmem�şt�r. Bu dönem c�dd� anlamda denet�ms�z b�r dönem olarak d�kkat çekmekte ve bu dönemde ne türlü çalışamalar 

ve ne g�b� hatalar yapıldığına da�r de kayıtlar bulunmamaktadır [9].

B�reyler�n kl�n�k araştırmalara �şt�rak� �le �lg�l� koşulları düzenlemek �ç�n önce; 1982 yılında Türk�ye Cumhur�yet� 

Anayasası 17. maddes�nde “Tıbb� zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, k�ş�n�n vücut bütünlüğüne dokunulamaz; 

rızası olmadan b�l�msel ve tıbb� deneylere tab� tutulamaz”maddes� yürürlüğe g�rm�ş ardından 1987 Sağlık H�zmetler� Temel 

Kanununun 3-k maddes� �le “özel mevzuatına göre �z�n veya ruhsat alınmamış �laç ve terk�pler�n üret�m�, �thal�, satışı �le 

ruhsat veya �z�n alınmış dah� olsa �laç ve terk�pler�n b�l�msel araştırma amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve �lg�l� 

k�ş�n�n rızası olmadan �nsan üzer�nde kullanımı yasaktır.” düzenlemes� yapılmıştır [9].

Yönetmel�k 26 maddeden oluşmaktadır [9];

• Kl�n�k araştırmaların fazları ve bunların kes�n tanımları tanımları,

• Merkez� ve yerel et�k kurullar, yapıları ve görevler�,

• Araştırıcıda aranacak özell�kler,

• Araştırma protokolü �çer�ğ� ve araştırma �ç�n �z�n alma zorunluluğu,

• Advers olay (AO) ve bunların b�ld�r�lme yükümlülüğü, g�b� kavramları araştırıcıların yaşamına sokmuştur.

Bu yönetmel�ğ�n kısa olması sebeb�yle ek olarak ICH-GCP kılavuzunun taslağından yararlanılarak İy� Kl�n�k 

Uygulamalar (İKU) kılavuzu 29.12.1995’te yayınlanmıştır. Bu arada 27.05.1994 tar�h�nde �se p�yasada bulunan ve yen� gelecek 

�laçların b�yoyararlanım, b�yo-eşdeğerl�l�ğ� ve terapöt�k eşdeğerl�l�ğ�n� değerlend�rme gerekl�l�ğ� neden�yle “Farmasöt�k 

Müstehzarların B�yoyararlanım ve B�yo-eşdeğerl�l�ğ�n�n Değerlend�r�lmes� Hakkında Yönetmel�k’’yayınlanmıştır [9].

Bu yönetmel�kler�n çıkmasının ardından �lk merkez� et�k kurul 23.09.1993 tar�h�nde 5156 sayılı makam onayı �le 

oluşmuştur. Bunun ardından �se eğ�t�m araştırma hastaneler�nde ve ün�vers�te hastaneler�nde et�k kurullar oluşturulmuştur. 

2000’l� yılların sonunda 80’den fazla et�k kurul açılmıştır [10].

2004 yılında yürürlüğe g�ren Türk Ceza Yasası, Kl�n�k Araştırmalar alanında öneml� bazı değ�ş�kl�kler get�rm�şt�r. Bu 

yasanın 90. Maddes� “�nsan üzer�nde b�l�msel b�r deney yapan k�ş�n�n b�r yıldan üç yıla kadar hap�s �le cezalandırılacağı’’ 

hükmünü get�rm�ş, ayrıca “bu suçun (�nsan üzer�nde b�l�msel deney) �şlenmes� sonucunda mağdurun yaralanması veya 

ölmes� hal�nde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna �l�şk�n hükümler uygulanır’’ hükmü �le sorumluluk daha da 

artırılmıştır. Bunun har�c�nde �se “rızaya dayalı yapılması gereken bu b�l�msel deney�n ceza sorumluluğunu gerekt�rmemes� 

�ç�n’’ alt maddeler�nde;

• Yetk�l� kurul ve makamların �zn�,

• İnsan dışı deney ortamı ve hayvan deneyler� önşartı,

• Ön b�lg�ler�n �nsanda deney yapmayı haklıkılması,

• İnsanda zararlı ve kalıcı etk� oluşturmama, acı vermeme,

• Yarar-r�sk oranı değerlend�r�l�ş�,

• B�lg�lend�r�lm�ş olur şartı, g�b� koşulların da sağlanmış olması gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r [9].

Yasanın 93-2 maddes�nde çocuklar üzer�nde kl�n�k araştırma yapılmasının yasak olduğu hükmünün bulunması bu 

konuda c�dd� tartışmalara yol açmıştır. B�l�msel yönden sakıncalı olduğu, AB �le uyum konusunda uyumsuzluk yarattığı ve 

Türk�ye’n�n taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu gerekçes�yle Haz�ran 2005’te yen� b�r düzenleme �le bu 

hüküm kaldırılarak çocuklarda yapılacak deneyler�n ceza sorumluluğunu get�rmemes� �ç�n zorunlu olarak uyulacak kurallar 

tanımlanmıştır [9].

Bu dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından Hasta Hakları Yönetmel�ğ�, İnsan� Amaçlı İlaca Erken Er�ş�m Programı, Ver� 

Güvenl�ğ� g�b�, kl�n�k �laç araştırmalarını �lg�lend�ren çeş�tl� düzenlemeler ve belgeler de yayımlanmıştır [9].
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Şek�l 2: Endüstr� Sponsorlu Kl�n�k Araştırma Sayısı*, 2012
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Şek�l 3: Türk�ye İlaç Ar-Ge “Mevcut Durum” Projeks�yonu*, 2006-2023.

*2012 yılı boyunca cl�n�caltr�als.gov s�tes�ne b�ld�r�len, endüstr� sponsorlu kl�n�k araştırma başvuru sayısına göre derlenm�şt�r. Endüstr�yel kl�n�k araştırmalar �laç firmaları 
tarafından yürütülen ve finanse ed�len kl�n�k araştırmaları �çermekted�r, yalnızca akadem� veya d�ğer fonların sponsorluğunda yürütülen araştırmaları kapsamamaktadır.
Kaynak: AIFD, 2023 İlaç G�b� Gelecek, 2012.
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Tüm bu düzenlemeler sonucunda (Tablo 1), Türk�ye kl�n�k araştırmalara �l�şk�n yasal dokümanlar açısından oldukça �y� 

b�r noktaya gelm�ş olmakla b�rl�kte, zaman �çer�s�nde çok sayıda et�k kurul kurulması, araştırma ve araştırıcı sayısının 

artması, mevcut düzenlemeler �le karşılanamayan �ht�yaçların ve çözümlenemeyen sorunların artması ve özell�kle Avrupa 

B�rl�ğ�ne uyum �ç�n yen� düzenleme gereks�n�mler�n�n ortaya çıkması nedenler�yle, özell�kle İKU kılavuzunda değ�ş�kl�k 

yapılması �ht�yacı doğmuştur. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar sonunda, 23.12.2008 tar�h�nde 

“Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�k”, bunun hemen arkasından da 23.01.2009 tar�h�nde yen� “İy� Kl�n�k Uygulamalar 

Kılavuzu” yayımlanmıştır. Yapılan bu yen� düzenlemeler kl�n�k araştırmalar alanında pek çok değ�ş�kl�k get�rm�ş, Türk�ye 

kl�n�k araştırmalara �l�şk�n yasal olarak oldukça �y� b�r noktaya gelm�şt�r [9].

Kl�n�k Araştırmalar Yönetmel�ğ� ve yen� “İy� Kl�n�k Uygulamalar Kılavuzu”nun 2009 yılı başında yürürlüğe g�rmes�n� 

tak�ben, kl�n�k araştırmaların tekn�k gereks�n�mler� �le �lg�l� çeş�tl� kılavuzlar yayımlanmış ve uygulamaya sokulmuş, 50’y� 

aşan sayıda yen� et�k kurul kurulmuştur. Ancak 2009 yılı sonunda, yönetmel�ğ�n bazı maddeler�n�n, özell�kle et�k kurulların ve 

Kl�n�k Araştırma Danışma Kurulunun kuruluşları �le görev ve yetk�ler�ne �l�şk�n maddeler�n Danıştay tarafından �ptal ed�lmes� 

üzer�ne, bu kez 11.03.2010tar�h�nde, Sağlık Bakanlığı tarafından “Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k 

Yapılmasına Da�r Yönetmel�k” yayımlanmıştır. Bu yen� yönetmel�kte et�k kurul yapılanmaları ve görevler� yen�den 

tanımlanmış ve Sağlık Bakanlığı bünyes�nde “İlaç Kl�n�k Araştırmaları Et�k Danışma Kurulu” ve “İlaç Dışı Kl�n�k Araştırmalar 

Et�k Danışma Kurulu” adları altında, ayrı et�k kurullar kurulmuştur. Ancak bu yen� yapılanma kl�n�k araştırmalar konusunda 

çeş�tl� sorunlara yol açmıştır. Ardından Ağustos 2011’de İy� Kl�n�k Uygulamalar Kılavuzu yen�lenm�şt�r. N�san 2013’te �se Kl�n�k 

Araştırmalar hakkındak� yönetmel�k yen�lenerek çeş�tl� düzeltmeler yapılmıştır. En öneml� görülen değ�ş�kl�klerden b�r� �se 

et�k kurul değerlend�rme süres�n�n yarı yarıya düşürülmes� ve yoğun bakımda b�l�nc� kapalı yatan hastalar �ç�n tüm tedav� 

yöntemler� tüket�lm�şse kl�n�k araştırmaya dâh�l ed�lmes�ne �z�n ver�lmes�d�r [9, 11].

4. İlaç Gel�şt�rme Aşamaları

Keşfinden p�yasa çıkışına kadar zorlu b�r süreçten geçen her b�r �laç, deneme aşamasındak� her 10000 molekülden 

sıyrılıp �lk beş�n �ç�ne g�reb�lmey� başarab�lm�şt�r. 20. yy’ın başlarında Paul Erl�ch’�n yen� ufuklar açtığı rasyonel �laç yaklaşımı 

1935-1960 yılları arası terapöt�k açıdan öneml� gel�şmelere sebep olmuştur.

Modern yaklaşımda �lacın keşfed�lmes�nden çok tasarlanmasının öne çıkmasında b�yoloj�k s�stemler�n daha �y� 

tanımlanması ve b�yok�myasal prosesler�n daha �y� anlaşılması etk�l� olmuştur. Son 50 yıldak� yen�l�kç� yaklaşımın ürünü olan 

üstün �laçların varlığına karşılık pek çok alanda görülen (sosyoekonom�k, b�l�msel ve teknoloj�k) hızlı değ�ş�mler �laç 

araştırmacılarını ne yazık k� zorlamaktadır. Ekonom�k sebepler ulusal sağlık s�stemler�nde yen� �laçlar yer�ne jener�k �laçların 

yazılmasına, �laç firmalarının Ar-Ge �ç�n ayırdıkları bütçeler�n kısıtlı olmasına yol açmakta, bundan ötürü uzun sürel� ayakta 

kalab�lecek firmalar mal�yet yarar çalışmaları yapan yen�l�kç� v�zyona sah�p firmalar olarak öngörülmekted�r [12]. 

5. Kl�n�k Araştırma Fazları 

Faz-1: Gönüllü b�reylerde yapılan bu aşama, �lacın b�reye uygulandığı �lk faz olup, tolere edeb�ld�ğ� doz aralığı 

bulunmaya çalışılır. Farmakok�net�k parametreler Faz 1’de değerlend�r�l�r. Onkoloj� hastalarında zaman zaman �lacın yüksek 

toks�s�tes�nden dolayı Faz 1 atlanab�l�r. Doz-farmakok�net�k �l�şk�s�, �laç-�laç etk�leş�m�, �laç-gıda etk�leş�m� Faz 1 

çalışmalarına örnek olarak ver�leb�l�r [12, 13].

Faz-2a: Bu fazda �lacın etk�nl�ğ� değerlend�r�lmekted�r. Bu faza “Proof of Concept” fazı da denmekted�r [12, 13].

Faz-2b: İlaç etk�l�l�ğ�n�n mutlak olarak göster�lmes� hedeflenen bu çalışmalar p�votal (eksen) oluşturan çalışmalar 

olarak da b�l�n�r [12, 13].

Faz-3: Kl�n�k araştırma programının en yoğun olduğu bu dönemde er�şk�n hastalarla b�rl�kte, ped�atr�k veya ger�atr�k 

çalışmalar da yapılab�l�r [12, 13].

Faz-3a: İlaç etk�l�l�ğ� ve güvenl�l�ğ�n�n çok sayıda hastada denend�ğ� ve ruhsat önces� çalışmaların yapıldığı bu 

dönemde prospektüslerde yer alan pek çok b�lg� ortaya çıkar [12, 13].

Faz-3b: Ruhsat başvurusundan sonra, onayından önce olan bu dönemde Faz-3a’yı destekleyen çalışmaların yanında 

kl�n�k çalışmalar da görüleb�l�r. Faz-1’den Faz-3’e kadar yapılmış olan çalışmalar, Sonuçlarıyla b�rl�kte raporlanır, gerekl� 

dosya hazırlanıp �lg�l� sağlık otor�tes�ne başvurulur. Ancak dosyanın �ncelenmes� ve değerlend�r�lmes� 3 yıl g�b� uzun zaman 

aralığında olab�l�r [12, 13].

Faz-4: İlaç ruhsatlandırıldıktan sonra yapılan çalışmalardır. Temel olarak yen� �laçlarla etk�leş�m çalışmaları, �laç 

etk�l�l�ğ�n�n kanıtlanması �ç�n daha fazla hastada denenmes� ve �laç güvenl�ğ� detaylı b�r b�ç�mde araştırıldığı çalışmalardır. 

Faz-1,3 çalışmalarının Sonuçlarının doğruluğunun hek�mler tarafından hasta üzer�nde araştırılmasıdır [12, 13].

Tablo 1: Türk�ye’de kl�n�k araştırmalara �l�şk�n öneml� düzenlemeler ve yayınlanma tar�hler.
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2004-2005
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2008

2009

2009

2009

2010

2013

İspenç�yar� ve Tıbb� Müstahzarlar Kanunu

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Da�r Kanun

Tıbb� Deontoloj� Tüzüğü

İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmel�k

Farmasot�k Müstahzarların B�yoyararlanım ve B�yoeşdeğerl�ğ�n�n Değerlend�r�lmes� Hakkında Yönetmel�k

İlk Merkez� Et�k Kurul toplantısı

İy� Kl�n�k Uygulamalar Kılavuzu

Hasta Hakları Yönetmel�ğ�

Uluslararası B�yoet�k Sözleşmes�n�n Kabulü

Merkez� Et�k Kurul Standart İşley�ş Yöntem� Esaslarının yayımlanması

Türk Ceza Kanunu

Kl�n�k Amaçlı Embr�yon�k Olmayan Kök Hücre Çalışmaları Kılavuzu

İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmaların Planlanması, Yürütülmes� ve Değerlend�r�lmes� Kılavuzu

Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�k

İnsan� Amaçlı İlaca Erken Er�ş�m Programı Kılavuzu

Yen� “İy� Kl�n�k Uygulamalar Kılavuzu”

Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k

Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�k

Tablo 2: İlaç gel�ş�m� tar�h�nde öneml� noktalar [12].
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1948
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1960

W�ther�ng tarafından d�g�tal�s kalp hastalığı tedav�s�nde kullanıldı.

Jenner tarafından ç�çek aşısı bulundu.

Papaversomn�forum'dan morfin elde ed�ld�.

C�nchoma'dan k�n�n elde ed�ld�.

Atropabelladonna'dan atrop�n�n elde ed�ld�.

Sal�s�l�k as�t (asp�r�n) romat�zmada kullanılmaya başlandı.

Erl�chs�fil�z tedav�s� �ç�n şalvarsam buldu.

Doğal b�r ant�koagülan olarak hepar�n bulundu.

Bant�ng ve Best d�yabette kullanım �ç�n �nsül�n� �zole ett�.

Flem�ng pen�s�l�n� keşfett�.

Bovet ve Straub �lk anh�h�stam�n�ğ� buldu.

Waksman ve Dubos �lk pept�d ant�b�yot�kler� buldu.

Klortetras�kl�n keşfed�ld�.

İlk majör trank�l�zanklorpromaz�n keşfed�ld�.

İlk ant�h�pertans�f ajan olan reserpînrauwo�fiaserpert�na'dan �zole ed�ld�.

İlk m�nör trank�l�zanklord�apezoks�d bulundu.

Met�ldopa b�r ant�h�pertans�f �laç olarak kullanılmaya başlandı.
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Tüm bu düzenlemeler sonucunda (Tablo 1), Türk�ye kl�n�k araştırmalara �l�şk�n yasal dokümanlar açısından oldukça �y� 

b�r noktaya gelm�ş olmakla b�rl�kte, zaman �çer�s�nde çok sayıda et�k kurul kurulması, araştırma ve araştırıcı sayısının 

artması, mevcut düzenlemeler �le karşılanamayan �ht�yaçların ve çözümlenemeyen sorunların artması ve özell�kle Avrupa 

B�rl�ğ�ne uyum �ç�n yen� düzenleme gereks�n�mler�n�n ortaya çıkması nedenler�yle, özell�kle İKU kılavuzunda değ�ş�kl�k 

yapılması �ht�yacı doğmuştur. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar sonunda, 23.12.2008 tar�h�nde 

“Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�k”, bunun hemen arkasından da 23.01.2009 tar�h�nde yen� “İy� Kl�n�k Uygulamalar 

Kılavuzu” yayımlanmıştır. Yapılan bu yen� düzenlemeler kl�n�k araştırmalar alanında pek çok değ�ş�kl�k get�rm�ş, Türk�ye 

kl�n�k araştırmalara �l�şk�n yasal olarak oldukça �y� b�r noktaya gelm�şt�r [9].

Kl�n�k Araştırmalar Yönetmel�ğ� ve yen� “İy� Kl�n�k Uygulamalar Kılavuzu”nun 2009 yılı başında yürürlüğe g�rmes�n� 

tak�ben, kl�n�k araştırmaların tekn�k gereks�n�mler� �le �lg�l� çeş�tl� kılavuzlar yayımlanmış ve uygulamaya sokulmuş, 50’y� 

aşan sayıda yen� et�k kurul kurulmuştur. Ancak 2009 yılı sonunda, yönetmel�ğ�n bazı maddeler�n�n, özell�kle et�k kurulların ve 

Kl�n�k Araştırma Danışma Kurulunun kuruluşları �le görev ve yetk�ler�ne �l�şk�n maddeler�n Danıştay tarafından �ptal ed�lmes� 

üzer�ne, bu kez 11.03.2010tar�h�nde, Sağlık Bakanlığı tarafından “Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k 

Yapılmasına Da�r Yönetmel�k” yayımlanmıştır. Bu yen� yönetmel�kte et�k kurul yapılanmaları ve görevler� yen�den 

tanımlanmış ve Sağlık Bakanlığı bünyes�nde “İlaç Kl�n�k Araştırmaları Et�k Danışma Kurulu” ve “İlaç Dışı Kl�n�k Araştırmalar 

Et�k Danışma Kurulu” adları altında, ayrı et�k kurullar kurulmuştur. Ancak bu yen� yapılanma kl�n�k araştırmalar konusunda 

çeş�tl� sorunlara yol açmıştır. Ardından Ağustos 2011’de İy� Kl�n�k Uygulamalar Kılavuzu yen�lenm�şt�r. N�san 2013’te �se Kl�n�k 

Araştırmalar hakkındak� yönetmel�k yen�lenerek çeş�tl� düzeltmeler yapılmıştır. En öneml� görülen değ�ş�kl�klerden b�r� �se 

et�k kurul değerlend�rme süres�n�n yarı yarıya düşürülmes� ve yoğun bakımda b�l�nc� kapalı yatan hastalar �ç�n tüm tedav� 

yöntemler� tüket�lm�şse kl�n�k araştırmaya dâh�l ed�lmes�ne �z�n ver�lmes�d�r [9, 11].

4. İlaç Gel�şt�rme Aşamaları

Keşfinden p�yasa çıkışına kadar zorlu b�r süreçten geçen her b�r �laç, deneme aşamasındak� her 10000 molekülden 

sıyrılıp �lk beş�n �ç�ne g�reb�lmey� başarab�lm�şt�r. 20. yy’ın başlarında Paul Erl�ch’�n yen� ufuklar açtığı rasyonel �laç yaklaşımı 

1935-1960 yılları arası terapöt�k açıdan öneml� gel�şmelere sebep olmuştur.

Modern yaklaşımda �lacın keşfed�lmes�nden çok tasarlanmasının öne çıkmasında b�yoloj�k s�stemler�n daha �y� 

tanımlanması ve b�yok�myasal prosesler�n daha �y� anlaşılması etk�l� olmuştur. Son 50 yıldak� yen�l�kç� yaklaşımın ürünü olan 

üstün �laçların varlığına karşılık pek çok alanda görülen (sosyoekonom�k, b�l�msel ve teknoloj�k) hızlı değ�ş�mler �laç 

araştırmacılarını ne yazık k� zorlamaktadır. Ekonom�k sebepler ulusal sağlık s�stemler�nde yen� �laçlar yer�ne jener�k �laçların 

yazılmasına, �laç firmalarının Ar-Ge �ç�n ayırdıkları bütçeler�n kısıtlı olmasına yol açmakta, bundan ötürü uzun sürel� ayakta 

kalab�lecek firmalar mal�yet yarar çalışmaları yapan yen�l�kç� v�zyona sah�p firmalar olarak öngörülmekted�r [12]. 

5. Kl�n�k Araştırma Fazları 

Faz-1: Gönüllü b�reylerde yapılan bu aşama, �lacın b�reye uygulandığı �lk faz olup, tolere edeb�ld�ğ� doz aralığı 

bulunmaya çalışılır. Farmakok�net�k parametreler Faz 1’de değerlend�r�l�r. Onkoloj� hastalarında zaman zaman �lacın yüksek 

toks�s�tes�nden dolayı Faz 1 atlanab�l�r. Doz-farmakok�net�k �l�şk�s�, �laç-�laç etk�leş�m�, �laç-gıda etk�leş�m� Faz 1 

çalışmalarına örnek olarak ver�leb�l�r [12, 13].

Faz-2a: Bu fazda �lacın etk�nl�ğ� değerlend�r�lmekted�r. Bu faza “Proof of Concept” fazı da denmekted�r [12, 13].

Faz-2b: İlaç etk�l�l�ğ�n�n mutlak olarak göster�lmes� hedeflenen bu çalışmalar p�votal (eksen) oluşturan çalışmalar 

olarak da b�l�n�r [12, 13].

Faz-3: Kl�n�k araştırma programının en yoğun olduğu bu dönemde er�şk�n hastalarla b�rl�kte, ped�atr�k veya ger�atr�k 

çalışmalar da yapılab�l�r [12, 13].

Faz-3a: İlaç etk�l�l�ğ� ve güvenl�l�ğ�n�n çok sayıda hastada denend�ğ� ve ruhsat önces� çalışmaların yapıldığı bu 

dönemde prospektüslerde yer alan pek çok b�lg� ortaya çıkar [12, 13].

Faz-3b: Ruhsat başvurusundan sonra, onayından önce olan bu dönemde Faz-3a’yı destekleyen çalışmaların yanında 

kl�n�k çalışmalar da görüleb�l�r. Faz-1’den Faz-3’e kadar yapılmış olan çalışmalar, Sonuçlarıyla b�rl�kte raporlanır, gerekl� 

dosya hazırlanıp �lg�l� sağlık otor�tes�ne başvurulur. Ancak dosyanın �ncelenmes� ve değerlend�r�lmes� 3 yıl g�b� uzun zaman 

aralığında olab�l�r [12, 13].

Faz-4: İlaç ruhsatlandırıldıktan sonra yapılan çalışmalardır. Temel olarak yen� �laçlarla etk�leş�m çalışmaları, �laç 

etk�l�l�ğ�n�n kanıtlanması �ç�n daha fazla hastada denenmes� ve �laç güvenl�ğ� detaylı b�r b�ç�mde araştırıldığı çalışmalardır. 

Faz-1,3 çalışmalarının Sonuçlarının doğruluğunun hek�mler tarafından hasta üzer�nde araştırılmasıdır [12, 13].

Tablo 1: Türk�ye’de kl�n�k araştırmalara �l�şk�n öneml� düzenlemeler ve yayınlanma tar�hler.

1928

1928

1960

1993

1994

1994

1995

1998

2004

2005

2004-2005

2006

2008

2009

2009

2009

2010

2013

İspenç�yar� ve Tıbb� Müstahzarlar Kanunu

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Da�r Kanun

Tıbb� Deontoloj� Tüzüğü

İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmel�k

Farmasot�k Müstahzarların B�yoyararlanım ve B�yoeşdeğerl�ğ�n�n Değerlend�r�lmes� Hakkında Yönetmel�k

İlk Merkez� Et�k Kurul toplantısı

İy� Kl�n�k Uygulamalar Kılavuzu

Hasta Hakları Yönetmel�ğ�

Uluslararası B�yoet�k Sözleşmes�n�n Kabulü

Merkez� Et�k Kurul Standart İşley�ş Yöntem� Esaslarının yayımlanması

Türk Ceza Kanunu

Kl�n�k Amaçlı Embr�yon�k Olmayan Kök Hücre Çalışmaları Kılavuzu

İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmaların Planlanması, Yürütülmes� ve Değerlend�r�lmes� Kılavuzu

Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�k

İnsan� Amaçlı İlaca Erken Er�ş�m Programı Kılavuzu

Yen� “İy� Kl�n�k Uygulamalar Kılavuzu”

Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k

Kl�n�k Araştırmalar Hakkında Yönetmel�k

Tablo 2: İlaç gel�ş�m� tar�h�nde öneml� noktalar [12].

1785

1796

1803

1820

1831

1876

1910

1916

1921

1928

1937

1939

1948

1950

1952

1960

1960

W�ther�ng tarafından d�g�tal�s kalp hastalığı tedav�s�nde kullanıldı.

Jenner tarafından ç�çek aşısı bulundu.

Papaversomn�forum'dan morfin elde ed�ld�.

C�nchoma'dan k�n�n elde ed�ld�.

Atropabelladonna'dan atrop�n�n elde ed�ld�.

Sal�s�l�k as�t (asp�r�n) romat�zmada kullanılmaya başlandı.

Erl�chs�fil�z tedav�s� �ç�n şalvarsam buldu.

Doğal b�r ant�koagülan olarak hepar�n bulundu.

Bant�ng ve Best d�yabette kullanım �ç�n �nsül�n� �zole ett�.

Flem�ng pen�s�l�n� keşfett�.

Bovet ve Straub �lk anh�h�stam�n�ğ� buldu.

Waksman ve Dubos �lk pept�d ant�b�yot�kler� buldu.

Klortetras�kl�n keşfed�ld�.

İlk majör trank�l�zanklorpromaz�n keşfed�ld�.

İlk ant�h�pertans�f ajan olan reserpînrauwo�fiaserpert�na'dan �zole ed�ld�.

İlk m�nör trank�l�zanklord�apezoks�d bulundu.

Met�ldopa b�r ant�h�pertans�f �laç olarak kullanılmaya başlandı.
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Faz-5: Postmarket�ng faz olarak da geçen bu faz, pazarlama sonrası yapılan araştırmaların b�r başka adıdır. Bu fazda 

ek prosedür uygulaması olmaksızın �lacın rut�n kullanımı sırasındak� güvenl�ğ�, sahadan elde ed�len b�lg�ler ışığında 

araştırılır [12, 13]. 

Cl�n�calTr�als.gov, şu anda 50 eyalet ve 209 ülkede bulunan 312.393 çalışmayı l�stelem�şt�r. 

Kayıtlı Çalışmaların Lokasyonları

Aşağıdak� ç�zelgede Cl�n�calTr�als.gov adres�nde kayıtlı tüm çalışmalar �ç�n lokasyonların dağılımı göster�lmekted�r.

• Lokasyona Göre Kayıtlı Çalışmaların Yüzdes� (29 Temmuz 2019 �t�bar�yle) Toplam 312.393 çalışma

 

Dâh�l Ed�len Çalışmaların Lokasyonları

Aşağıdak� tabloda Cl�n�calTr�als.gov adres�nde kayıtlı çalışmalar �ç�n lokasyonların dağılımı göster�lmekted�r. 

• Bölgelere Göre Dâh�l Ed�len ÇalışmalarınYüzdes� (29 Temmuz 2019 �t�bar�yle) Toplam 51.424 çalışma

 

Kayıtlı Çalışmaların Türler�

Aşağıdak� tabloda kayıtlı ve Cl�n�calTr�als.gov'da yayınlanan Sonuçları �çeren çalışmaların sayısını ve türler�n� 

göster�lmekted�r.

*B�r çalışma b�rden fazla müdahale türü �çereb�l�r, bu da tek b�r çalışmanın b�r kereden fazla sayılab�leceğ� anlamına 

gel�r. Bu nedenle, müdahale türüne göre çalışma sayılarının toplamı, toplam g�r�ş�msel çalışma sayısına eş�t değ�ld�r.

**2007 yılı Amer�kan Gıda ve İlaç Da�res� Yasa Değ�ş�kl�ğ� “FoodandDrug Adm�n�strat�on AmendmentsAct (FDAAA)” 

kapsamında 815 uygulanab�l�r c�haz kl�n�k çalışması "gec�kmel� kayıt" olarak sunulmuştur. Yan�, Sorumlu Taraf, denemen�n 

herhang� b�r kullanım �ç�n Amer�kan Gıda ve İlaç Da�res� (ABD FDA) tarafından daha önce onaylanmamış veya tem�zlenmem�ş 

b�r c�haz �çerd�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Bu denemeler, en az b�r c�hazla yapılan denemeler�n sayısına dâh�l ed�lmem�şt�r.

*** Yalnızca bel�rl� çalışmalar �ç�n Sonuçların sunulması gerekmekted�r. Örneğ�n, genell�kle gözlemsel çalışmalar �ç�n 

Sonuçların sunulması gerekl� değ�ld�r. 2008'den önce tamamlanan denemeler ve daha önce herhang� b�r kullanım �ç�n ABD 

FDA tarafından onaylanmamış �laç, b�yoloj�k ürün veya c�hazları �çeren denemeler (B�r�nc�l B�t�ş Tar�h� 18 Ocak 2017'den önce 

�se).

Müdahale Türü: Kl�n�k b�r çalışmanın odağı olan b�r �şlem veya eylem� tanımlar. Müdahaleler arasında �laçlar, tıbb� 

c�hazlar, prosedürler, aşılar ve araştırma amaçlı veya zaten mevcut olan d�ğer ürünler bulunur. Müdahaleler, eğ�t�m veya 

d�yet ve egzers�z� değ�şt�rmek g�b� non-�nvaz�f yaklaşımları da �çereb�l�r.

Zaman İç�nde Kayıtlı Çalışma Sayısı

Aşağıdak� grafik ve tablo, 2000’den bu yana Cl�n�calTr�als.gov’da yayınlanan ve �lk Yayınlanma tar�h�ne dayanan toplam 

çalışma sayısını göstermekted�r. Cl�n�calTr�als.gov’un �lk vers�yonu 29 Şubat 2000'de halk er�ş�m�ne açılmıştır.

 

ICMJE: Uluslararası Tıp Derg�s� Ed�törler� Kom�tes�n�n (ICMJE) b�r yayınlanma koşulu olarak deneme kaydına �ht�yaç duymaya başladığını bel�rt�r (Eylül 2005)
FDAAA: FDAAA'nın kayıt gerekl�l�kler�n�n ne zaman başladığını ve Cl�n�calTr�als.gov'da ne zaman uygulandığını bel�rt�r (Aralık 2007)

Yıllara Göre Kayıtlı Çalışma Sayısı (29 Temmuz 2019 �t�bar�yle)

Lokasyon

Yalnızca ABD dışı

Yalnızca ABD

Hem ABD hem de ABD dışı

Sağlanamadı

Toplam

Kayıtlı Çalışma Sayısı ve 
Toplam Yüzdes� (29 Temmuz 

2019'dan �t�baren)

151,780   (% 49)

106,947   (% 34)

16,460   (% 5)

37,206   (% 12)

312,393   (% 100)

Lokasyon

Yalnızca ABD dışı

Yalnızca ABD

Hem ABD hem de ABD dışı

Sağlanamadı

Toplam

Dâh�l Ed�len Çalışmaların Sayısı 
ve Toplam Yüzdes� (29 Temmuz 

2019'dan �t�baren)

29,717   (% 58)

18,863   (% 37)

2,726   (% 5)

118   (% 0)

51,424   (% 100)

Yalnızca ABD dışı (% 49)

Yalnızca ABD (% 34)

Hem ABD hem de ABD dışı (% 5)

Sağlanamadı (% 49)

Yalnızca ABD dışı (% 58)

Yalnızca ABD (% 37)

Hem ABD hem de ABD dışı (% 5)

Sonuçlanan Çalışmaların 
Sayısı ve Toplam Yüzdes�***

37,928

35,683 (% 94)

28,011

6,588

1,911

4,631

2,245 (%6)

Uygulanamaz

Kayıtlı Çalışma Sayısı ve 
Toplam Yüzdes�

312,393

246,918 (% 79)

140,102

78,779

26,047

31,307

64,090 (% 21)

570

Çalışma ve Müdahale Türü 
29 Temmuz 2019'dan �t�baren)

Toplam

Müdahale

İlaç veya b�yoloj�k

Davranışsal, d�ğer

Cerrah� prosedür

C�haz**

Gözlemsel

Gen�şlet�lm�ş Er�ş�m

Müdahale

Türü*

350.000
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19

20
20

1.255 2.119 3.802 5.271 8.858 12.025
24.824 35.741 48.290

65.857
82.871

100.222
118.044

137.512

157.950

181.282
205.361

233.181

262.372

293.355
312.393

ICMJE PDAAA

Zaman İç�nde Kayıtlı Çalışmaların Sayısı ve Bazı Öneml� Olaylar
(29 Temmuz 2019 İt�bar�yle)
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2000 #

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,255 #

2,119

3,892

5,271

8,859

12,025

24,824

35,741

48,290

65,857

82,871

100,222

2,119

1,773

1,379

3,588

3,166

12,799

10,917

12,549

17,567

17,014

17,351

17,822

2,119

3,892

5,271

8,859

12,025

24,824

35,741

48,290

65,857

82,871

100,222

118,044

İlk Gönder�ld�ğ� Yıl Yıl Başlangıcı Yıl Boyunca Yıl Sonu
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Faz-5: Postmarket�ng faz olarak da geçen bu faz, pazarlama sonrası yapılan araştırmaların b�r başka adıdır. Bu fazda 

ek prosedür uygulaması olmaksızın �lacın rut�n kullanımı sırasındak� güvenl�ğ�, sahadan elde ed�len b�lg�ler ışığında 

araştırılır [12, 13]. 

Cl�n�calTr�als.gov, şu anda 50 eyalet ve 209 ülkede bulunan 312.393 çalışmayı l�stelem�şt�r. 

Kayıtlı Çalışmaların Lokasyonları

Aşağıdak� ç�zelgede Cl�n�calTr�als.gov adres�nde kayıtlı tüm çalışmalar �ç�n lokasyonların dağılımı göster�lmekted�r.

• Lokasyona Göre Kayıtlı Çalışmaların Yüzdes� (29 Temmuz 2019 �t�bar�yle) Toplam 312.393 çalışma

 

Dâh�l Ed�len Çalışmaların Lokasyonları

Aşağıdak� tabloda Cl�n�calTr�als.gov adres�nde kayıtlı çalışmalar �ç�n lokasyonların dağılımı göster�lmekted�r. 

• Bölgelere Göre Dâh�l Ed�len ÇalışmalarınYüzdes� (29 Temmuz 2019 �t�bar�yle) Toplam 51.424 çalışma

 

Kayıtlı Çalışmaların Türler�

Aşağıdak� tabloda kayıtlı ve Cl�n�calTr�als.gov'da yayınlanan Sonuçları �çeren çalışmaların sayısını ve türler�n� 

göster�lmekted�r.

*B�r çalışma b�rden fazla müdahale türü �çereb�l�r, bu da tek b�r çalışmanın b�r kereden fazla sayılab�leceğ� anlamına 

gel�r. Bu nedenle, müdahale türüne göre çalışma sayılarının toplamı, toplam g�r�ş�msel çalışma sayısına eş�t değ�ld�r.

**2007 yılı Amer�kan Gıda ve İlaç Da�res� Yasa Değ�ş�kl�ğ� “FoodandDrug Adm�n�strat�on AmendmentsAct (FDAAA)” 

kapsamında 815 uygulanab�l�r c�haz kl�n�k çalışması "gec�kmel� kayıt" olarak sunulmuştur. Yan�, Sorumlu Taraf, denemen�n 

herhang� b�r kullanım �ç�n Amer�kan Gıda ve İlaç Da�res� (ABD FDA) tarafından daha önce onaylanmamış veya tem�zlenmem�ş 

b�r c�haz �çerd�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Bu denemeler, en az b�r c�hazla yapılan denemeler�n sayısına dâh�l ed�lmem�şt�r.

*** Yalnızca bel�rl� çalışmalar �ç�n Sonuçların sunulması gerekmekted�r. Örneğ�n, genell�kle gözlemsel çalışmalar �ç�n 

Sonuçların sunulması gerekl� değ�ld�r. 2008'den önce tamamlanan denemeler ve daha önce herhang� b�r kullanım �ç�n ABD 

FDA tarafından onaylanmamış �laç, b�yoloj�k ürün veya c�hazları �çeren denemeler (B�r�nc�l B�t�ş Tar�h� 18 Ocak 2017'den önce 

�se).

Müdahale Türü: Kl�n�k b�r çalışmanın odağı olan b�r �şlem veya eylem� tanımlar. Müdahaleler arasında �laçlar, tıbb� 

c�hazlar, prosedürler, aşılar ve araştırma amaçlı veya zaten mevcut olan d�ğer ürünler bulunur. Müdahaleler, eğ�t�m veya 

d�yet ve egzers�z� değ�şt�rmek g�b� non-�nvaz�f yaklaşımları da �çereb�l�r.

Zaman İç�nde Kayıtlı Çalışma Sayısı

Aşağıdak� grafik ve tablo, 2000’den bu yana Cl�n�calTr�als.gov’da yayınlanan ve �lk Yayınlanma tar�h�ne dayanan toplam 

çalışma sayısını göstermekted�r. Cl�n�calTr�als.gov’un �lk vers�yonu 29 Şubat 2000'de halk er�ş�m�ne açılmıştır.

 

ICMJE: Uluslararası Tıp Derg�s� Ed�törler� Kom�tes�n�n (ICMJE) b�r yayınlanma koşulu olarak deneme kaydına �ht�yaç duymaya başladığını bel�rt�r (Eylül 2005)
FDAAA: FDAAA'nın kayıt gerekl�l�kler�n�n ne zaman başladığını ve Cl�n�calTr�als.gov'da ne zaman uygulandığını bel�rt�r (Aralık 2007)
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# Cl�n�calTr�als.gov �lk kez 29 Şubat 2000'de 1.255 çalışma �le p�yasaya sürülmüştür.
## 29 Temmuz 2019 �t�bar�yle

Yayınlanmış Sonuçları Olan Kayıtlı Çalışmaların Zaman İç�nde Sayısı

Aşağıdak� grafik ve tablo, �lk yayınlanan tar�he göre Cl�n�calTr�als.gov’da yayınlanmış Sonuçlarla yapılan kayıtlı 

çalışmaların sayısını göstermekted�r. Cl�n�calTr�als.gov, Sonuç ver�tabanını Eylül 2008'de başlatmıştır; bu sırada sponsorlar 

ve araştırmacılar kayıtlı çalışmaları �ç�n Sonuç göndermeye başlamışlardır. Sonuç ver� tabanı �lk önce FDAAA'da bel�rt�len 

Sonuçların sunulma gereks�n�mler�n� karşılamak �ç�n gel�şt�r�lm�şt�r.
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KANSERDE VAKA KONTROL VE KOHORT ÇALIŞMALARI

CASE CONTROL AND COHORT WORKS IN CANCER
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e-ma�l: selmanert@gma�l.com

ORCID ID: 0000-0001-5040-2639

ÖZET

Kanser çalışmalarının tar�h�nde, kanser et�yoloj�s�nde ve ep�dem�yoloj�k çalışmalarda başlıca çalışma d�zaynları, 

vaka-kontrol ve kohort çalışmalarıdır. Kanser et�yoloj�s�yle �lg�l� �lk öğrend�kler�m�z ve b�ld�kler�m�z�n çoğu bu �k� çalışma 

sayes�nded�r. Kanser et�yoloj�s�n� bel�rlemede kullanılan deneysel olmayan ana çalışmalar, vaka-kontrol ve kohort 

çalışmalarıdır. Kohort çalışmalarında, farklı gruplarda maruz�yet tak�p ed�l�r ve çıktılardak� değ�ş�mler karşılaştırılır. Vaka-

kontrol çalışmalarında, �lk adım çalışmadak� çıktıya göre vaka ve kontroller� tanımlamak �ç�n seçmekt�r, sonrasında vaka ve 

kontroller arasındak� maruz�yet oranlarının farkı değerlend�r�l�r. Bu çalışmalar, kend� �çler�nde avantajlar ve dezavantajlar 

�çer�r. Bunlar hesaba katılarak, çalışmanın amacına ve �mkânlara bakarak en uygun çalışma yöntem�ne karar ver�l�r. 

Anahtar Kel�meler: Vaka-kontrol çalışmaları, kohort çalışmaları, kes�tsel çalışmalar, kanser, ep�dem�yoloj�, kanser 

kayıtçılığı

ABSTRACT

In the h�story of cancer stud�es, cancer et�ology and ep�dem�ology; major study des�gns are case control and cohort 

stud�es. The first th�ngs we know about the et�ology of cancer and most of what we know �s thanks to these two stud�es. 

Non-exper�mental ma�n stud�es used to determ�ne the et�ology of cancer are case-control and cohort stud�es. In cohort 

stud�es, exposure �s mon�tored �n d��erent groups and changes �n outcomes are compared. In case-control stud�es, the 

first step �s to select cases and controls to define the case accord�ng to the output �n the study, then the d��erence between 

the exposure rates between cases and controls �s evaluated.These stud�es have advantages and d�sadvantages w�th�n 

themselves. These are taken �nto account and the most appropr�ate work�ng method �s determ�ned by look�ng at the 

purpose and poss�b�l�t�es of the study.

Keywords: Case-control stud�es, cohort stud�es, cross-sect�onal study, cancer ep�dem�ology, cancer reg�stry

1. G�r�ş

Araştırma türler� amaç ve yöntemler�ne göre gözlemsel, deneysel ve metodoloj�k olarak üç kısımda değerlend�r�leb�l�r. 

Gözlemsel araştırmalar k�ş�ye müdahale yapılmadan ölçüm ve gözlem sonucu doğal akış �ç�nde elde ed�len özell�kler�n 

kayded�ld�ğ� çalışmalardır. Gözlemsel araştırmalardan tanımlayıcı araştırmalarla konu tanımlanır. K�ş� (yaş, c�ns�yet, meden� 

hal, meslek, alışkanlıklar, eğ�t�m durumu, vb), yer (kırsal-kentsel dağılım, bölgesel-ulusal dağılım vb) ve zaman özell�kler� 

tesp�t ed�l�r. Maruz�yet ve etk� arasındak� bağlantılar anal�z ed�lmez. Böylece gözlemsel araştırmaların d�ğer kolu anal�t�k 

çalışmalara da zem�n hazırlanmış olur [1].

Anal�t�k çalışmalar �se neden ve n�ç�n sorularına yanıt arar. Neden Sonuç �l�şk�ler�n� anal�z eder. Zamansal olarak 

bakıldığında ger�ye yönel�k (retrospekt�f), �ler�ye yönel�k (prospekt�f) ve yönü olmayan (kes�tsel) çalışmalar söz konusudur. 

İlk �k� araştırma t�p�nde b�r zaman per�yodu vardır, başlama ve b�tme zamanları bel�rlenm�ş olduğundan bunlara 

uzunlamasına (long�tud�nal) çalışmalar da den�l�r [1-3]. 

Kanser çalışmalarının tar�h�nde, kanser et�yoloj�s�nde ve ep�dem�yoloj�k çalışmalarda başlıca çalışma d�zaynları, 

vaka-kontrol ve kohort çalışmalarıdır [2]. Kohort çalışmalarında, farklı gruplarda maruz�yet tak�p ed�l�r ve çıktılardak� 
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first step �s to select cases and controls to define the case accord�ng to the output �n the study, then the d��erence between 

the exposure rates between cases and controls �s evaluated.These stud�es have advantages and d�sadvantages w�th�n 

themselves. These are taken �nto account and the most appropr�ate work�ng method �s determ�ned by look�ng at the 

purpose and poss�b�l�t�es of the study.

Keywords: Case-control stud�es, cohort stud�es, cross-sect�onal study, cancer ep�dem�ology, cancer reg�stry

1. G�r�ş

Araştırma türler� amaç ve yöntemler�ne göre gözlemsel, deneysel ve metodoloj�k olarak üç kısımda değerlend�r�leb�l�r. 

Gözlemsel araştırmalar k�ş�ye müdahale yapılmadan ölçüm ve gözlem sonucu doğal akış �ç�nde elde ed�len özell�kler�n 

kayded�ld�ğ� çalışmalardır. Gözlemsel araştırmalardan tanımlayıcı araştırmalarla konu tanımlanır. K�ş� (yaş, c�ns�yet, meden� 

hal, meslek, alışkanlıklar, eğ�t�m durumu, vb), yer (kırsal-kentsel dağılım, bölgesel-ulusal dağılım vb) ve zaman özell�kler� 

tesp�t ed�l�r. Maruz�yet ve etk� arasındak� bağlantılar anal�z ed�lmez. Böylece gözlemsel araştırmaların d�ğer kolu anal�t�k 

çalışmalara da zem�n hazırlanmış olur [1].

Anal�t�k çalışmalar �se neden ve n�ç�n sorularına yanıt arar. Neden Sonuç �l�şk�ler�n� anal�z eder. Zamansal olarak 

bakıldığında ger�ye yönel�k (retrospekt�f), �ler�ye yönel�k (prospekt�f) ve yönü olmayan (kes�tsel) çalışmalar söz konusudur. 

İlk �k� araştırma t�p�nde b�r zaman per�yodu vardır, başlama ve b�tme zamanları bel�rlenm�ş olduğundan bunlara 

uzunlamasına (long�tud�nal) çalışmalar da den�l�r [1-3]. 

Kanser çalışmalarının tar�h�nde, kanser et�yoloj�s�nde ve ep�dem�yoloj�k çalışmalarda başlıca çalışma d�zaynları, 

vaka-kontrol ve kohort çalışmalarıdır [2]. Kohort çalışmalarında, farklı gruplarda maruz�yet tak�p ed�l�r ve çıktılardak� 



değ�ş�mler karşılaştırılır. Vaka kontrol çalışmalarında, �lk adım çalışmadak� çıktıya göre vaka ve kontroller� tanımlamak �ç�n 

seçmekt�r, sonrasında vaka ve kontroller arasındak� maruz�yet oranlarının farkı değerlend�r�l�r[2,3].

B�l�nd�ğ� üzere ep�dem�yoloj�, sağlık olaylarının görülüş sıklığı, dağılımı ve nedenler�n� �nceler. Ep�dem�yoloj�n�n 

temeller� tıpkı kanser g�b� H�pokrat’a kadar dayandırılsa ve 20. yy önces�nde çeş�tl� çalışmalar olsa da ep�dem�yoloj�n�n 

büyümes� ve kanser ep�dem�yoloj�s�n�n s�stemat�k olarak gel�ş�m� 1950’den sonradır. O dönemde yapılan öncü çalışmalar 

İng�l�z doktorların çalışması ve İng�l�z k�mya endüstr�s�nde mesane kanser� r�sk� araştırmasıdır. 1950-60’larda spes�fik 

maruz�yetler ve kanser �l�şk�ler� üzer�nde durulurken, sonraları r�sk�n m�ktarı ve rafine doz-cevap modeller�n�n ve maruz�yet 

Sonuç ölçümler� ve bunların çoklu ölçümler� kullanımına daha d�kkat ed�lm�şt�r [2,3-7].

Vaka kontrol çalışmaları 20. Yüzyılın �lk yarısında nad�ren kullanılmasına rağmen, �k�nc� yarısında sıkça kullanılmış ve 

yıllar �ç�nde daha masraflı kohort çalışmalarına öneml� b�r alternat�f olmuştur. Kohort çalışmaları da 1950’l�lerden �t�baren 

hız kazanmış ve bu �k� çalışma türü kanser ep�dem�oloj�s�nde, kars�nojen zararlı maddeler� hakkında büyük pay sah�b� 

olmuşlardır. Tar�hsel önem� açısından şöyle örnekler sunmamız mümkündür: Alkollü �çecekler �le ağız, larenks, özefagus 

kanser�; s�gara �le akc�ğer kanser�; eksojen östrojen ve endometr�um kanser�; d�et�lst�lbüstrol �le vaj�na kanser� arasındak� 

�l�şk� vaka kontrol çalışmaları sayes�nde açığa çıkmıştır [7-15]. Asbest �le akc�ğer kanser�, plevra �l�şk�s�; auram�n �le mesane 

kanser�; benzen �le lösem�; s�gara �le akc�ğer kanser�; hepat�t B v�rüsü �le hepatoselüler kars�nom; Epste�n-Barr v�rüs �le 

Burk�tt lenfoması arasındak� �l�şk� de Kohort çalışmaları �le ortaya koyulmuştur [7-23].

Kanser�n kend�s�, sebepler�, sıklığı �le �lg�l� çalışmalar olsa da bunların s�stem�k hale gelmes� çok uzak b�r zamanda 

değ�ld�r. Kanser ölümcül hastalıklarda ön sıralara geçt�kçe, kanser konusu da çalışmalarda da daha popüler olmuştur. Bu 

konuda akc�ğer kanser� oldukça dramat�kt�r. Yıllar geçt�kçe vaka sayılarındak� artış b�l�m �nsanlarının da d�kkat�n� çekm�ş ve 

sebepler� üzer�nde kafa yormuşlar ancak s�gara ya da tütün nedenl� olab�leceğ� �le �lg�l� öngörüler�n sınanması ve l�teratüre 

geçmes� uzun b�r süreç almıştır. Tütün endüstr�s�n�n agres�f pazarlama yöntemler�yle dünyada s�gara tüket�m oranları 

artarken, b�r taraftan tar�h�n �lk ve en büyük kohort çalışmalarından b�r� yürütülüyordu. Örnek üzer�nden yola çıkarak, 

kanser�n et�yoloj�k nedenler�n�n ortaya konulması elbette öneml� başarılardır ama daha öneml�s� herhalde kanser�n 

önlenmes�ne yönel�k çalışma ve araştırmalar ortaya koymaktır [24-29]. Y�ne endüstr�n�n hedef k�tles�n�n değ�şmes� de 

akc�ğer kanser�n�n ortay çıkış zamanı ve konumunu etk�leyeb�l�r. Mesela s�gara tüket�m� erkeklerde daha fazlayken bu fark 

zamanla azalma, kadınlarda ve çocuk yaşta s�garaya başlama �se artma eğ�l�m�nded�r [24-27]. Dolayısıyla akc�ğer kanser� 

daha erken yaşlarda ortaya çıkab�lecek, farklı bölgelerde görülme sıklığı artab�lecekt�r. 1959-2010 yılları arasında 

erkeklerde akc�ğer kanser� olma r�sk� 2 kat artarken, kadınlarda bu oran on kat artmıştır [26-28]. Günümüzde artık kadınlar 

meme kanser� kadar akc�ğer kanser� neden�yle ölmekted�r. Bu şek�lde k�net�k, değ�şken et�yoloj�k faktörler�n de buna göre 

aynı hareket kab�l�yet�yle akadem�k olarak değerlend�r�l�p çalışılması gerekl�d�r. Mesela sektörün yen� hedefler�nden b�r�s� 

s�garanın kanser yapıcı etk�s�n�n tütünün yanmasıyla �l�şk�l� olduğunu söyleyerek, daha az zararlı olduğunu �dd�a ett�kler� 

‘ısıtılmış tütün ürünler�’n� yaygınlaştırıp s�garanın yer�ne geç�rmek. Bu olup b�terken, akadem�k dünya bunun gerçekten 

böyle olup olmadığıyla �lg�l� çev�k davranmalıdır [2, 7, 24-29].

2. Anal�t�k Araştırmalar

Neden ve n�ç�n sorularına yanıt arayan çalışmalardır. Ger�ye yönel�k (retrospekt�f), �ler�ye yönel�k (prospekt�f) ve yönü 

olmayan kes�tsel çalışmalar söz konusudur. İlk �k� araştırma t�p�nde b�r zaman per�yodu vardır, başlama ve b�tme zamanları 

bel�rlenm�ş olduğundan bunlara uzunlamasına (long�tud�nal) çalışmalar da den�l�r [33,34]. Retrospekt�f çalışmalar, 

popülasyonda ender rastlanan (prevalansı%5-10) ve hastalık gel�şme süres� uzun olan hastalıklarda terc�h ed�l�r. Etkene 

maruz�yet�n hastalık oluşumuna etk� dereces�n� değerlend�rmek �ç�n vaka kontrol çalışmalarında tahm�n� rölat�f r�sk (odds 

rat�o, OR), kohort çalışmalarında rölat�f r�sk (RR) kullanılır[33-34]. 

Odds Rat�o, etken�n hastalık oluşumuna katkısını gösteren r�sk değer�d�r. Vakalar arasındak� maruz�yet oranının 

kontroller arasındak� maruz�yet oranına olan oranıdır. Etken�n olduğu grupta hastalık görülmes�n�n odds değer�, eken�n 

olmadığı gruba göre OR kat fazladır g�b� yorumlanır. OR>1 �se hastalık �le etken arasında poz�t�f �l�şk� olduğu yorumu yapılır 

[33-34]. .

Rölat�f R�sk, etken�n hastalık oluşumuna katkısını gösteren r�sk değer�d�r. Etkene maruz kalan gruptak� hastalık 

�ns�dansının, etkene maruz kalmayan gruptak� �ns�dansa bölünmes�yle bulunur. Kohort ve deneysel çalışmalarda kullanılır. 

RR>1 olduğunda hastalık �le etken arasında poz�t�f b�r �l�şk� vardır [33-34]. 

3. Kanserde Kohort çalışmaları

Kohort, tanımlanan b�r per�yodda bel�rl� özell�klere sah�p k�ş�ler�n oluşturduğu gruptur. Meslek� gruplar, �ncelemede 

kolaylık olan gruplar (askerler, fabr�ka çalışanları, öğrenc�ler), bell� b�r coğrafyadak� k�ş�ler (Fram�ngham çalışması), bel�rl� 

b�r etkene maruz kalan k�ş�ler (örneğ�n radyasyon, s�gara, aşı, k�rl� hava) g�b�. Kohort araştırmaları, �zleme veya �ns�dans 

araştırmaları olarak da adlandırılır. Kohort araştırmalarına sağlıklı olan (aranan hastalık olmayan) ama b�r etkene maruz�yet 

olup olmamasına göre sınıflandırılmış gruplarla başlanır. Vakanın (bel�rlenmek �stenen durum, hastalık vb) maruz�yet olan 

ve olmayan grupta nasıl farklılık gösterd�ğ� zaman �ç�nde �zlen�r. Burada en öneml� unsur, tanımlanan kohortun hal� hazırda 

hastalığı olan �nsanlar olmamasıdır, yan� r�sk faktörünün varlığının Sonuç oluşmadan önce saptanmasıdır. Amaç �se Sonuç 

�le etken arasında gözlenen �l�şk�n�n nedensel olup olmadığını bel�rlemekt�r. Vaka ser�ler� ya da vaka kontrol çalışmalarında 

b�r ver� elde ed�ld�ğ�nde �zlenen �l�şk� kohort çalışmasıyla tey�t ed�l�p güçlend�r�leb�l�r. Ayrıca random�ze kontrollü 

çalışmalarla et�k olarak yapılması mümkün olmayan durumlarda kohort çalışması terc�h ed�l�r. Zarar verd�ğ� ya da hastalık 

yaptığı b�l�nen b�r etken�n random�ze şek�lde ver�lmes� et�k olmaz [3,7,34]. 

Kohortlar ş�md�k� zamanda tanımlanıp prospekt�f olarak tak�p ed�leb�l�r (prospekt�f kohort çalışmaları) ya da kohortlar 

geçm�şte bell� b�r zamanda bel�rlen�r ve hastalık bulunma durumu ondan sonrası �ç�n tak�p ed�l�r (retrospekt�f kohort 

çalışmaları). Kohort çalışmasının başlangıcında dâh�l etme kr�ter� ve başlama zamanı net olarak bel�rlenmel�d�r. Kohort 

seç�m�nde karşılaştırma her zaman �nternal olmayab�l�r. Mesela kohorttak� k�ş�ler�n büyük çoğunluğu ya da tamamı etkene 

maruz kalmışsa buradan karşılaştırma grubu oluşturulamaz. Bu durumda sosyoekonom�k düzey, yaş ve lokasyon g�b� 

yönlerden benzer b�r grup bel�rlen�r. Y�ne de karşılaştırma grubu oluşturulamıyorsa toplum tabanlı bel�rlenm�ş hızlar 

kullanılab�l�r. Ama seç�len hız �lg�l� değ�şkene uygun ya da uyarlanmış olmalıdır. Tak�p per�yotları bell� olmalı ve v�tal durum 

kayded�lmel�d�r. Kohort �ç�nden kanser olanların ayrımı yapılmalıdır. Hannold ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

asbestoz�s ve mezotelyomaya bağlı ölüm sayıları defin ruhsatları �le kanıta dayalı ölüm sebeb� b�rb�r�nden farklı 

bulunmuştur. Sonuçlar değerlend�r�l�rken doza bağımlı, zamana bağımlı değerlend�rme yapılab�l�r. Bu değerlend�rmede 

kategor�zasyon �şler�n� kolaylaştırır[2,3,34-36].

Kohort Çalışmalarının avantajları

Anal�t�k araştırmalar �ç�nde hastalığın nedensell�ğ�n� bel�rlemede en güven�l�r yöntemd�r, çünkü hasta olmayan 

k�ş�lerle çalışmaya başlanır ve bu tak�p ed�l�r. Rölat�f değ�l kes�n r�sk değerlend�r�l�r, �ns�dans (buna bağlı olarak rölat�f r�sk, 

atfed�len r�sk ve korunab�l�rl�k oranları) hesaplanab�l�r. Tak�p esnasında kayıt altına alınmış değ�şkenler hastalık önces� 

b�yoloj�k parametrelerle �lg�l� b�lg� ver�r. Prospekt�f kohortta, çalışmayı yapacak k�ş� ver� toplamada t�t�zd�r, vaka kontrol 

çalışmalarında görülen seç�me bağlı yanlılık burada söz konusu değ�ld�r. Ver�ler bell� aralıklarla toplanacağından hafızaya 

bağlı taraf tutma (recall b�as) olmayacaktır. Retrospekt�f olanda araştırmacı, toplanmış ver�ye güvenmek durumundadır. 

Retrospekt�f çalışmalar n�speten daha az zaman ve madd�yat gerekt�r�r [3,7,30-36].

Kohort Çalışmalarının Kısıtlılıkları

Tak�p her zaman kolay olmayab�l�r, hastalığın ortaya çıkması uzun süreb�l�r. Çalışma uzadıkça mal�yet artar, katılımcı 

sayısı azalır. Bu azalma maruz�yet olan grupla olmayan grup arasında random�ze olmayacağından �ns�dans etk�leneb�l�r. Ne 

kadar azalma olursa Sonuç da o kadar etk�leneb�l�r (�zlemde kayıp neden�yle taraf tutma) [3,7,36]. Düşük �ns�danslı, latent 

per�yodu uzun hastalıklarda, kohort büyük olması gerekt�ğ�nden bu da mal�yet� artıran b�r etken olarak karşımıza çıkar. 
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değ�ş�mler karşılaştırılır. Vaka kontrol çalışmalarında, �lk adım çalışmadak� çıktıya göre vaka ve kontroller� tanımlamak �ç�n 

seçmekt�r, sonrasında vaka ve kontroller arasındak� maruz�yet oranlarının farkı değerlend�r�l�r[2,3].

B�l�nd�ğ� üzere ep�dem�yoloj�, sağlık olaylarının görülüş sıklığı, dağılımı ve nedenler�n� �nceler. Ep�dem�yoloj�n�n 

temeller� tıpkı kanser g�b� H�pokrat’a kadar dayandırılsa ve 20. yy önces�nde çeş�tl� çalışmalar olsa da ep�dem�yoloj�n�n 

büyümes� ve kanser ep�dem�yoloj�s�n�n s�stemat�k olarak gel�ş�m� 1950’den sonradır. O dönemde yapılan öncü çalışmalar 

İng�l�z doktorların çalışması ve İng�l�z k�mya endüstr�s�nde mesane kanser� r�sk� araştırmasıdır. 1950-60’larda spes�fik 

maruz�yetler ve kanser �l�şk�ler� üzer�nde durulurken, sonraları r�sk�n m�ktarı ve rafine doz-cevap modeller�n�n ve maruz�yet 

Sonuç ölçümler� ve bunların çoklu ölçümler� kullanımına daha d�kkat ed�lm�şt�r [2,3-7].

Vaka kontrol çalışmaları 20. Yüzyılın �lk yarısında nad�ren kullanılmasına rağmen, �k�nc� yarısında sıkça kullanılmış ve 

yıllar �ç�nde daha masraflı kohort çalışmalarına öneml� b�r alternat�f olmuştur. Kohort çalışmaları da 1950’l�lerden �t�baren 

hız kazanmış ve bu �k� çalışma türü kanser ep�dem�oloj�s�nde, kars�nojen zararlı maddeler� hakkında büyük pay sah�b� 

olmuşlardır. Tar�hsel önem� açısından şöyle örnekler sunmamız mümkündür: Alkollü �çecekler �le ağız, larenks, özefagus 

kanser�; s�gara �le akc�ğer kanser�; eksojen östrojen ve endometr�um kanser�; d�et�lst�lbüstrol �le vaj�na kanser� arasındak� 

�l�şk� vaka kontrol çalışmaları sayes�nde açığa çıkmıştır [7-15]. Asbest �le akc�ğer kanser�, plevra �l�şk�s�; auram�n �le mesane 

kanser�; benzen �le lösem�; s�gara �le akc�ğer kanser�; hepat�t B v�rüsü �le hepatoselüler kars�nom; Epste�n-Barr v�rüs �le 

Burk�tt lenfoması arasındak� �l�şk� de Kohort çalışmaları �le ortaya koyulmuştur [7-23].

Kanser�n kend�s�, sebepler�, sıklığı �le �lg�l� çalışmalar olsa da bunların s�stem�k hale gelmes� çok uzak b�r zamanda 

değ�ld�r. Kanser ölümcül hastalıklarda ön sıralara geçt�kçe, kanser konusu da çalışmalarda da daha popüler olmuştur. Bu 

konuda akc�ğer kanser� oldukça dramat�kt�r. Yıllar geçt�kçe vaka sayılarındak� artış b�l�m �nsanlarının da d�kkat�n� çekm�ş ve 

sebepler� üzer�nde kafa yormuşlar ancak s�gara ya da tütün nedenl� olab�leceğ� �le �lg�l� öngörüler�n sınanması ve l�teratüre 

geçmes� uzun b�r süreç almıştır. Tütün endüstr�s�n�n agres�f pazarlama yöntemler�yle dünyada s�gara tüket�m oranları 

artarken, b�r taraftan tar�h�n �lk ve en büyük kohort çalışmalarından b�r� yürütülüyordu. Örnek üzer�nden yola çıkarak, 

kanser�n et�yoloj�k nedenler�n�n ortaya konulması elbette öneml� başarılardır ama daha öneml�s� herhalde kanser�n 

önlenmes�ne yönel�k çalışma ve araştırmalar ortaya koymaktır [24-29]. Y�ne endüstr�n�n hedef k�tles�n�n değ�şmes� de 

akc�ğer kanser�n�n ortay çıkış zamanı ve konumunu etk�leyeb�l�r. Mesela s�gara tüket�m� erkeklerde daha fazlayken bu fark 

zamanla azalma, kadınlarda ve çocuk yaşta s�garaya başlama �se artma eğ�l�m�nded�r [24-27]. Dolayısıyla akc�ğer kanser� 

daha erken yaşlarda ortaya çıkab�lecek, farklı bölgelerde görülme sıklığı artab�lecekt�r. 1959-2010 yılları arasında 

erkeklerde akc�ğer kanser� olma r�sk� 2 kat artarken, kadınlarda bu oran on kat artmıştır [26-28]. Günümüzde artık kadınlar 

meme kanser� kadar akc�ğer kanser� neden�yle ölmekted�r. Bu şek�lde k�net�k, değ�şken et�yoloj�k faktörler�n de buna göre 

aynı hareket kab�l�yet�yle akadem�k olarak değerlend�r�l�p çalışılması gerekl�d�r. Mesela sektörün yen� hedefler�nden b�r�s� 

s�garanın kanser yapıcı etk�s�n�n tütünün yanmasıyla �l�şk�l� olduğunu söyleyerek, daha az zararlı olduğunu �dd�a ett�kler� 

‘ısıtılmış tütün ürünler�’n� yaygınlaştırıp s�garanın yer�ne geç�rmek. Bu olup b�terken, akadem�k dünya bunun gerçekten 

böyle olup olmadığıyla �lg�l� çev�k davranmalıdır [2, 7, 24-29].

2. Anal�t�k Araştırmalar

Neden ve n�ç�n sorularına yanıt arayan çalışmalardır. Ger�ye yönel�k (retrospekt�f), �ler�ye yönel�k (prospekt�f) ve yönü 

olmayan kes�tsel çalışmalar söz konusudur. İlk �k� araştırma t�p�nde b�r zaman per�yodu vardır, başlama ve b�tme zamanları 

bel�rlenm�ş olduğundan bunlara uzunlamasına (long�tud�nal) çalışmalar da den�l�r [33,34]. Retrospekt�f çalışmalar, 

popülasyonda ender rastlanan (prevalansı%5-10) ve hastalık gel�şme süres� uzun olan hastalıklarda terc�h ed�l�r. Etkene 

maruz�yet�n hastalık oluşumuna etk� dereces�n� değerlend�rmek �ç�n vaka kontrol çalışmalarında tahm�n� rölat�f r�sk (odds 

rat�o, OR), kohort çalışmalarında rölat�f r�sk (RR) kullanılır[33-34]. 

Odds Rat�o, etken�n hastalık oluşumuna katkısını gösteren r�sk değer�d�r. Vakalar arasındak� maruz�yet oranının 

kontroller arasındak� maruz�yet oranına olan oranıdır. Etken�n olduğu grupta hastalık görülmes�n�n odds değer�, eken�n 

olmadığı gruba göre OR kat fazladır g�b� yorumlanır. OR>1 �se hastalık �le etken arasında poz�t�f �l�şk� olduğu yorumu yapılır 

[33-34]. .

Rölat�f R�sk, etken�n hastalık oluşumuna katkısını gösteren r�sk değer�d�r. Etkene maruz kalan gruptak� hastalık 

�ns�dansının, etkene maruz kalmayan gruptak� �ns�dansa bölünmes�yle bulunur. Kohort ve deneysel çalışmalarda kullanılır. 

RR>1 olduğunda hastalık �le etken arasında poz�t�f b�r �l�şk� vardır [33-34]. 

3. Kanserde Kohort çalışmaları

Kohort, tanımlanan b�r per�yodda bel�rl� özell�klere sah�p k�ş�ler�n oluşturduğu gruptur. Meslek� gruplar, �ncelemede 

kolaylık olan gruplar (askerler, fabr�ka çalışanları, öğrenc�ler), bell� b�r coğrafyadak� k�ş�ler (Fram�ngham çalışması), bel�rl� 

b�r etkene maruz kalan k�ş�ler (örneğ�n radyasyon, s�gara, aşı, k�rl� hava) g�b�. Kohort araştırmaları, �zleme veya �ns�dans 

araştırmaları olarak da adlandırılır. Kohort araştırmalarına sağlıklı olan (aranan hastalık olmayan) ama b�r etkene maruz�yet 

olup olmamasına göre sınıflandırılmış gruplarla başlanır. Vakanın (bel�rlenmek �stenen durum, hastalık vb) maruz�yet olan 

ve olmayan grupta nasıl farklılık gösterd�ğ� zaman �ç�nde �zlen�r. Burada en öneml� unsur, tanımlanan kohortun hal� hazırda 

hastalığı olan �nsanlar olmamasıdır, yan� r�sk faktörünün varlığının Sonuç oluşmadan önce saptanmasıdır. Amaç �se Sonuç 

�le etken arasında gözlenen �l�şk�n�n nedensel olup olmadığını bel�rlemekt�r. Vaka ser�ler� ya da vaka kontrol çalışmalarında 

b�r ver� elde ed�ld�ğ�nde �zlenen �l�şk� kohort çalışmasıyla tey�t ed�l�p güçlend�r�leb�l�r. Ayrıca random�ze kontrollü 

çalışmalarla et�k olarak yapılması mümkün olmayan durumlarda kohort çalışması terc�h ed�l�r. Zarar verd�ğ� ya da hastalık 

yaptığı b�l�nen b�r etken�n random�ze şek�lde ver�lmes� et�k olmaz [3,7,34]. 

Kohortlar ş�md�k� zamanda tanımlanıp prospekt�f olarak tak�p ed�leb�l�r (prospekt�f kohort çalışmaları) ya da kohortlar 

geçm�şte bell� b�r zamanda bel�rlen�r ve hastalık bulunma durumu ondan sonrası �ç�n tak�p ed�l�r (retrospekt�f kohort 

çalışmaları). Kohort çalışmasının başlangıcında dâh�l etme kr�ter� ve başlama zamanı net olarak bel�rlenmel�d�r. Kohort 

seç�m�nde karşılaştırma her zaman �nternal olmayab�l�r. Mesela kohorttak� k�ş�ler�n büyük çoğunluğu ya da tamamı etkene 

maruz kalmışsa buradan karşılaştırma grubu oluşturulamaz. Bu durumda sosyoekonom�k düzey, yaş ve lokasyon g�b� 

yönlerden benzer b�r grup bel�rlen�r. Y�ne de karşılaştırma grubu oluşturulamıyorsa toplum tabanlı bel�rlenm�ş hızlar 

kullanılab�l�r. Ama seç�len hız �lg�l� değ�şkene uygun ya da uyarlanmış olmalıdır. Tak�p per�yotları bell� olmalı ve v�tal durum 

kayded�lmel�d�r. Kohort �ç�nden kanser olanların ayrımı yapılmalıdır. Hannold ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

asbestoz�s ve mezotelyomaya bağlı ölüm sayıları defin ruhsatları �le kanıta dayalı ölüm sebeb� b�rb�r�nden farklı 

bulunmuştur. Sonuçlar değerlend�r�l�rken doza bağımlı, zamana bağımlı değerlend�rme yapılab�l�r. Bu değerlend�rmede 

kategor�zasyon �şler�n� kolaylaştırır[2,3,34-36].

Kohort Çalışmalarının avantajları

Anal�t�k araştırmalar �ç�nde hastalığın nedensell�ğ�n� bel�rlemede en güven�l�r yöntemd�r, çünkü hasta olmayan 

k�ş�lerle çalışmaya başlanır ve bu tak�p ed�l�r. Rölat�f değ�l kes�n r�sk değerlend�r�l�r, �ns�dans (buna bağlı olarak rölat�f r�sk, 

atfed�len r�sk ve korunab�l�rl�k oranları) hesaplanab�l�r. Tak�p esnasında kayıt altına alınmış değ�şkenler hastalık önces� 

b�yoloj�k parametrelerle �lg�l� b�lg� ver�r. Prospekt�f kohortta, çalışmayı yapacak k�ş� ver� toplamada t�t�zd�r, vaka kontrol 

çalışmalarında görülen seç�me bağlı yanlılık burada söz konusu değ�ld�r. Ver�ler bell� aralıklarla toplanacağından hafızaya 

bağlı taraf tutma (recall b�as) olmayacaktır. Retrospekt�f olanda araştırmacı, toplanmış ver�ye güvenmek durumundadır. 

Retrospekt�f çalışmalar n�speten daha az zaman ve madd�yat gerekt�r�r [3,7,30-36].

Kohort Çalışmalarının Kısıtlılıkları

Tak�p her zaman kolay olmayab�l�r, hastalığın ortaya çıkması uzun süreb�l�r. Çalışma uzadıkça mal�yet artar, katılımcı 

sayısı azalır. Bu azalma maruz�yet olan grupla olmayan grup arasında random�ze olmayacağından �ns�dans etk�leneb�l�r. Ne 

kadar azalma olursa Sonuç da o kadar etk�leneb�l�r (�zlemde kayıp neden�yle taraf tutma) [3,7,36]. Düşük �ns�danslı, latent 

per�yodu uzun hastalıklarda, kohort büyük olması gerekt�ğ�nden bu da mal�yet� artıran b�r etken olarak karşımıza çıkar. 
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Hatta mal�yete rağmen �l�şk� göster�lemeyeb�l�r. Günümüzde s�gara �le mesane kanser� arasında güçlü b�r nedensell�k �l�şk�s� 

olduğunu b�lmem�ze rağmen İng�l�z doktorlar çalışmasında �l�şk� anlamlı bulunmamıştı. Retrospekt�f kohortta araştırmacı 

toplanmış ver�ye güvenmek zorundadır. Ver�ler�n başka b�r çalışma �ç�n toplanmış olmasından dolayı, tüm katılımcı 

b�lg�ler�n�n net olması konusu �y� değerlend�r�lmel�d�r [3,7,31-36].

Çalışmadak� kohortlar arasında değ�şkenl�k gösteren tüm faktörler� tamamıyla kontrol edeb�lmek her zaman mümkün 

olmayab�l�r. Buna karıştırıcı değ�şkenler den�r. Mesela akc�ğer kanser� astımlılarda daha az görülür, ama bunun sebeb� 

astımın koruyucu özell�ğ� olmasından z�yade kanserojen olan s�garanın daha az �ç�lmes� olab�l�r [3,31-36].

Kanserde Vaka Kontrol Çalışmaları

Vaka kontrol çalışmaları başta nad�r hastalıklar olmak üzere, hastalık nedenler�n�n �ncelenmes� �ç�n sıkça kullanılan b�r 

çalışma yöntem�d�r. B�r hastalığa yol açtığı düşünülen olası b�r neden vaka ve kontrol gruplarında ölçülüp aradak� fark 

karşılaştırılır. Farklı d�zaynlar olsa da genell�kle retrospekt�flerd�r. Bel�rl� b�r hastalığı olanlar, vaka grubu; bu hastalığı 

olmayanlar, kontrol grubu olarak tay�n ed�l�r ve vaka �le kontrol grubu bel�rlenen maruz�yet açısından karşılaştırılır. Bu 

araştırma yöntem�nde, Sonuçtan hareket ederek neden� bulma yolu (ne oldu sorusu) �zlen�r [1,2,37].

4. Vaka ve kontrol grubu seç�m�:

Bu anal�t�k çalışma terc�h ed�ld�ğ�nde �lk olarak vaka grubuna odaklanılmalıdır. Mal�n�teye sah�p b�reyler olab�ld�ğ�nce 

homojen şek�lde tasarlanmalıdır. Seç�len vakalar bel�rl� b�r toplumdak� tüm vakaları tems�l etmel�d�r. Seç�mde hastalık 

esastır. Vaka olacak kanser hastaları arasında örneklem�n hang� yöntemle seç�ld�ğ� detaylı net ve objekt�f kıstaslarla 

bel�rlenmel�d�r. Vaka grubu �ç�n herhang� b�r sağlık kurumunda (hastane vb.) bel�rl� b�r hastalık tanısı konulan k�ş�ler veya 

sınırları bel�rlenm�ş b�r toplumda (okul, yurt, kışla g�b�) saptanan tüm vakalar arasından seç�m yapılab�l�r. Bu durum daha 

ucuz ve kolay b�r yol olduğundan sık terc�h ed�l�r [34-40]. Genel popülasyondan seç�m yapılmasıysa prat�k olmamasına 

rağmen tarafsızdır ve Sonuçlar topluma genelleneb�l�r. Vaka seç�m�nde random seç�m çok zor olab�l�r, çünkü çoğu vaka tanı 

almamış ya da yanlış tanı almış olab�l�r. Mesela b�r semptomu olmayan h�pertans�yon hastası sağlık kuruluşuna 

başvurmamışsa tanı almamıştır. Pek çok ps�k�yatr�k hasta, farklı doktorlarca farklı tanı alab�lmekted�r. B�r başka açıdan 

bakıldığında vakalar yen� kanser tanısı alanlardan, daha önceden tanı alanlardan ya da ölmüş olanlardan seç�leb�l�r. Ölmüş 

vakalar b�r hastalık �ç�n ön çalışma ve an� ölüme sebep olan hastalık çalışmaları har�ç pek terc�h ed�lmez [34-38]. Yen� tanı 

vakalarda maruz�yete, etkene yönel�k sorulara daha gen�ş ve doğru cevap almak kolay olacaktır. Ayrıca yen� kayıtların esk� 

kayıtlardan daha doğru olması muhtemeld�r. Yen� vakaların d�ğer avantajı hastalığın etk�ler�n�n sebep olarak görülmes� 

daha düşük �ht�mall�d�r. Çünkü esk� tanılıların ş�md�ye kadark� zaman zarfında çevreler�n�, yaşam tarzlarını değ�şt�rme 

olasılıkları daha yüksekt�r. Esk� tanılıların tek avantajı zaten el�m�zde hazır ver� olarak bulunmalarıdır [37-40]. 

Kontrol grubunun t�p�, sayısı ve hacm�n�n seç�m� bu çalışmanın belk� de en zor kısmıdır. Hastalığı olmayan �nsanlar 

bulunmalıdır. Tüm çalışmalara uygun olan standart b�r kontrol grubu yoktur. Seç�mde bel�rley�c� olan vakaların özell�ğ�, 

çalışılacak kanser�n r�sk faktörler�n�n b�lg�s� ve bunların araştırılacak etken/maruz�yet �le nasıl etk�leşt�ğ�d�r. Öneml� olan 

kısım vakaların ortaya çıktığı toplumdak� maruz�yet prevalansını tems�l edecek örneklem�n seç�leb�lmes� ve bunu yaparken 

de daha az mal�yetl� yöntem� seçeb�lmekt�r [31-35]. Kontrol grubunun vakalarla aynı toplumu yansıtab�lmes� �ç�n; hastane 

veya b�r sağlık kurumuna başka nedenlerle başvuranlardan seç�leb�l�r. Ancak aynı zamanda vaka kontrol t�p�nde seç�me 

bağlı en sık karşılaşılan yanlılığa da yol açab�l�r (berkson yanılgısı). Herhang� b�r hastalığı olanla olmayanın, herhang� b�r 

etkene maruz kalanla kalmayanların (mesela s�gara) hastaneye başvurma olasılıkları farklı olab�l�r. Örneğ�n yen� b�r tütün 

ürününün KOAH gel�ş�m� üzer�ne etk�ler�n� �nceleyecek olalım. Göğüs hastalıkları serv�s�nde tak�p ed�len KOAH hastaları 

vaka grubu, s�gara bırakma pol�kl�n�ğ�ne başvuranlar kontrol grubu olsun. Serv�se başvuran k�ş�ler o bölgen�n �nsanıyken, 

s�gara bırakma pol�kl�n�ğ� merkezî olab�lecek, net�cede farklı coğrafyalardan �nsanlar karşılaştırılmış olacaktır. Y�ne 

s�garadan yola çıkarak, s�garayla göz kanser� �l�şk�s�n� araştırdığımız b�r çalışma düşünel�m. Kontrol grubu göz kanser� 

olmayan hastanede yatanlar olsun. Ancak hastanede s�garanın yol açtığı başka hastalıklar neden�yle yatan hastalar mutlaka 

olacaktır. Bu şekl�yle kontrol grubundak� s�gara �çme oranları göz kanser� olanlardan yüksek olacak ve göz kanser� s�gara 

�l�şk�s� belk� de ters orantılı çıkacaktır [30-34].Vakaların (demografik olarak benzer) akrabaları, komşuları veya arkadaşları 

kontrol grubu olarak terc�h ed�leb�l�r. Bu yöntem terc�h ed�ld�ğ�nde vaka grubundak�ler�n yakınlarının da aynı maruz�yet 

paternler�n� taşıyab�leceğ� göz önünde bulundurulmalıdır [33-37]. 

Genel toplumdan kontrol grubu seç�m�n�n bazı sakıncaları vardır. Öncel�kle oldukça pahalı ve vak�t alıcıdır. Mesela 

vaka grubu 40-60 yaş aralığında, S�vas’ta �kamet eden akc�ğer kanser� hastaları �se kontrol grubu S�vas’tak� 40-60 yaş 

aralığında akc�ğer kanser� olmayanlardan random�ze seç�lmel�d�r. Kısıtlı gruplara göre cevap alınma ve �let�ş�m sağlamak 

daha zordur. Hastanedek� kanser hastaları, zamanlarını ayırma ve �let�ş�m kurmaya daha hazırdırlar. Ama araştırılan r�sk 

faktörü hastaneye başka sebeplerle yatışa da yol açab�leceğ�nden Sonuçlar yanıltıcı olab�l�r [32-36]. 

Kontrol grubu genelde tekt�r. Vaka kontrol çalışmalarında yanlış sonuca varmamak yanlılığı azaltab�lmek adına en 

azından �k� kontrol grubu gerekt�ğ� savı da ortaya atılmıştır. B�r hastalıkla �lg�l� çalışmada eşler b�r kontrol grubu, çocuklar b�r 

kontrol grubu atanıp eşler sayes�nde çevren�n, çocuklar sayes�nde c�ns�yet�n karıştırıcı özell�ğ� kaybed�lmeye çalışılab�l�r. 

Ancak bu zaman ve mal�yet kaybını yanında get�recek, kontrol gruplarının Sonuçları eşdeğer olarak destekley�p 

desteklemed�ğ�n�n kararı zor olacaktır. Bu belk� de çalışmanın avantajını y�t�rmes�ne sebep olacaktır [35-38]. Kanser kayıt 

merkezler�, vaka ve kontroller �ç�n öneml� ver� kaynaklarıdır. Vaka-kontrol çalışmaları �le retrospekt�f kohortu 

karşılaştırdığımızda en öneml� farkı, şöyle açıklayab�l�r�z: Vaka-kontrol çalışmalarında bugün sonlananlar bel�rlen�p ger�ye 

doğru sorgulamada maruz�yet aranırken, retrospekt�f kohortta geçm�şte bel�rlenm�ş bel�rl� b�r maruz�yete sah�p 

kohortlardan bugün sonlanıma ulaşan ve ulaşmayanlar tesp�t ed�l�r[37-40]. 

5. Vaka-Kontrol Araştırmalarının Avantajları: 

Uygulama ve tasarım yönünden kolay ve ucuz araştırmalardır. Kısa sürede, az sayıda araştırmacıyla �sten�len ver�ler 

toplanab�l�r. Toplumda seyrek görülen ve etkenle karşılaştıktan sonra ortaya çıkması �ç�n uzun b�r latent dönem gereken 

hastalıkların etyoloj�ler�n�n araştırılmasında en uygun yöntemd�r. Nad�r görülen hastalığı kes�tsel çalışmada denk 

get�reb�lmek �ç�n absürt sayıda katılımcı gerekecekt�r. Latent dönem� uzun olan hastalıklarda kohortun kullanımı çok uzun 

zaman alacaktır. Kohort araştırmalarındak� g�b� araştırmayı terk etme sorunu yoktur. Farklı bölgelerde, farklı k�ş�lerce 

yapılan araştırmalarda elde ed�len benzer Sonuçlar hastalık et�yoloj�s� hakkında güçlü b�r kanıya vardırab�l�r [35-40]. 

6. Vaka-Kontrol Araştırmalarının Kısıtlılıkları:

Her ne kadar kolay b�r yöntem olarak günümüzde adlandırılsa da çalışmanın popülerleşmeye başladığı zamanlarda 

kontrol grubu seç�m� ve karıştırıcılar çalışmada büyük zorluklara neden oluyordu. İstat�st�ksel yöntemler�n ve kayıtçılığın 

gel�şmes� bu zorlukları azaltmıştır ama vaka kontrol çalışmalarındak� asıl problem hâlâ karıştırıcı faktörler ve yanlılıktır. 

Çalışmanın hızlı ve daha az mal�yetl� olması terc�h sebeb� olduğunda söylenen problemler göz ardı ed�leb�lmekte bu da vaka 

kontrol çalışmalarına gölge düşürmekted�r. Bu yüzden grupların seç�m�nde çok d�kkatl� olunması gerek�r. Vaka ve kontrol 

grupları evrenler�n� tems�l eder n�tel�kte değ�lse, Sonuçlar evrene genellenemez [30,39,40]. Bu yöntemde evren b�l�nmed�ğ� 

�ç�n, elde ed�len Sonuçlardan morb�d�te ve mortal�te hızları, rölat�f ve atfed�len r�sk g�b� ep�dem�yoloj�k ölçütler bulunamaz. 

İns�dans doğrudan hesaplanamaz çünkü tüm popülasyon b�l�nmez. Bunun yer�ne hedef popülasyondan b�r grup örneklem 

seç�l�r ve bu şek�lde rölat�f �ns�dans oranı tahm�n ed�l�r (odds oranı). Sonuç (hastalık) veya şüphe ed�len etkenden (neden) 

hang�s�n�n önce başladığını saptamak güç olab�l�r. Vaka kontrol çalışmalarında sadece b�r çıktı değerlend�r�leb�l�r. Vaka 

kontrol çalışmalarında vaka ve kontroller�n etkene maruz�yet durumlarına bağımlı olarak seç�lmes�, seç�me bağlı yanlılığa 

sebep olur k� çalışmanın en büyük hand�kabını oluşturur. Herhang� b�r hastalığı olanla olmayanların hastaneye başvuru 

oranları aynı olmaz. B�r etkene maruz kalanların da başvuru olasılıkları, maruz kalmayanlardan farklı olab�l�r (s�gara, obez�te 

vb.). bu nedenle hastane tabanlı çalışmalara katılanlar, toplumda yaşayanların genel�n� yansıtmayacaktır. Vaka kontrol 

çalışmalarında sık olab�len d�ğer taraf tutma da hafızaya bağlıdır (recall b�as). K�ş�n�n vereceğ� b�lg�, kend� hafızasıyla ve 

hatırladıklarıyla orantılıdır. Hafızaya bağlı yanlılık kontrol grubunda daha fazla olab�l�r, çünkü hasta olan k�ş� hastalığı ve 

kend� sağlığıyla daha �lg�l� olab�l�r [37-40].
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Hatta mal�yete rağmen �l�şk� göster�lemeyeb�l�r. Günümüzde s�gara �le mesane kanser� arasında güçlü b�r nedensell�k �l�şk�s� 

olduğunu b�lmem�ze rağmen İng�l�z doktorlar çalışmasında �l�şk� anlamlı bulunmamıştı. Retrospekt�f kohortta araştırmacı 

toplanmış ver�ye güvenmek zorundadır. Ver�ler�n başka b�r çalışma �ç�n toplanmış olmasından dolayı, tüm katılımcı 

b�lg�ler�n�n net olması konusu �y� değerlend�r�lmel�d�r [3,7,31-36].

Çalışmadak� kohortlar arasında değ�şkenl�k gösteren tüm faktörler� tamamıyla kontrol edeb�lmek her zaman mümkün 

olmayab�l�r. Buna karıştırıcı değ�şkenler den�r. Mesela akc�ğer kanser� astımlılarda daha az görülür, ama bunun sebeb� 

astımın koruyucu özell�ğ� olmasından z�yade kanserojen olan s�garanın daha az �ç�lmes� olab�l�r [3,31-36].

Kanserde Vaka Kontrol Çalışmaları

Vaka kontrol çalışmaları başta nad�r hastalıklar olmak üzere, hastalık nedenler�n�n �ncelenmes� �ç�n sıkça kullanılan b�r 

çalışma yöntem�d�r. B�r hastalığa yol açtığı düşünülen olası b�r neden vaka ve kontrol gruplarında ölçülüp aradak� fark 

karşılaştırılır. Farklı d�zaynlar olsa da genell�kle retrospekt�flerd�r. Bel�rl� b�r hastalığı olanlar, vaka grubu; bu hastalığı 

olmayanlar, kontrol grubu olarak tay�n ed�l�r ve vaka �le kontrol grubu bel�rlenen maruz�yet açısından karşılaştırılır. Bu 

araştırma yöntem�nde, Sonuçtan hareket ederek neden� bulma yolu (ne oldu sorusu) �zlen�r [1,2,37].

4. Vaka ve kontrol grubu seç�m�:

Bu anal�t�k çalışma terc�h ed�ld�ğ�nde �lk olarak vaka grubuna odaklanılmalıdır. Mal�n�teye sah�p b�reyler olab�ld�ğ�nce 

homojen şek�lde tasarlanmalıdır. Seç�len vakalar bel�rl� b�r toplumdak� tüm vakaları tems�l etmel�d�r. Seç�mde hastalık 

esastır. Vaka olacak kanser hastaları arasında örneklem�n hang� yöntemle seç�ld�ğ� detaylı net ve objekt�f kıstaslarla 

bel�rlenmel�d�r. Vaka grubu �ç�n herhang� b�r sağlık kurumunda (hastane vb.) bel�rl� b�r hastalık tanısı konulan k�ş�ler veya 

sınırları bel�rlenm�ş b�r toplumda (okul, yurt, kışla g�b�) saptanan tüm vakalar arasından seç�m yapılab�l�r. Bu durum daha 

ucuz ve kolay b�r yol olduğundan sık terc�h ed�l�r [34-40]. Genel popülasyondan seç�m yapılmasıysa prat�k olmamasına 

rağmen tarafsızdır ve Sonuçlar topluma genelleneb�l�r. Vaka seç�m�nde random seç�m çok zor olab�l�r, çünkü çoğu vaka tanı 

almamış ya da yanlış tanı almış olab�l�r. Mesela b�r semptomu olmayan h�pertans�yon hastası sağlık kuruluşuna 

başvurmamışsa tanı almamıştır. Pek çok ps�k�yatr�k hasta, farklı doktorlarca farklı tanı alab�lmekted�r. B�r başka açıdan 

bakıldığında vakalar yen� kanser tanısı alanlardan, daha önceden tanı alanlardan ya da ölmüş olanlardan seç�leb�l�r. Ölmüş 

vakalar b�r hastalık �ç�n ön çalışma ve an� ölüme sebep olan hastalık çalışmaları har�ç pek terc�h ed�lmez [34-38]. Yen� tanı 

vakalarda maruz�yete, etkene yönel�k sorulara daha gen�ş ve doğru cevap almak kolay olacaktır. Ayrıca yen� kayıtların esk� 

kayıtlardan daha doğru olması muhtemeld�r. Yen� vakaların d�ğer avantajı hastalığın etk�ler�n�n sebep olarak görülmes� 

daha düşük �ht�mall�d�r. Çünkü esk� tanılıların ş�md�ye kadark� zaman zarfında çevreler�n�, yaşam tarzlarını değ�şt�rme 

olasılıkları daha yüksekt�r. Esk� tanılıların tek avantajı zaten el�m�zde hazır ver� olarak bulunmalarıdır [37-40]. 

Kontrol grubunun t�p�, sayısı ve hacm�n�n seç�m� bu çalışmanın belk� de en zor kısmıdır. Hastalığı olmayan �nsanlar 

bulunmalıdır. Tüm çalışmalara uygun olan standart b�r kontrol grubu yoktur. Seç�mde bel�rley�c� olan vakaların özell�ğ�, 

çalışılacak kanser�n r�sk faktörler�n�n b�lg�s� ve bunların araştırılacak etken/maruz�yet �le nasıl etk�leşt�ğ�d�r. Öneml� olan 

kısım vakaların ortaya çıktığı toplumdak� maruz�yet prevalansını tems�l edecek örneklem�n seç�leb�lmes� ve bunu yaparken 

de daha az mal�yetl� yöntem� seçeb�lmekt�r [31-35]. Kontrol grubunun vakalarla aynı toplumu yansıtab�lmes� �ç�n; hastane 

veya b�r sağlık kurumuna başka nedenlerle başvuranlardan seç�leb�l�r. Ancak aynı zamanda vaka kontrol t�p�nde seç�me 

bağlı en sık karşılaşılan yanlılığa da yol açab�l�r (berkson yanılgısı). Herhang� b�r hastalığı olanla olmayanın, herhang� b�r 

etkene maruz kalanla kalmayanların (mesela s�gara) hastaneye başvurma olasılıkları farklı olab�l�r. Örneğ�n yen� b�r tütün 

ürününün KOAH gel�ş�m� üzer�ne etk�ler�n� �nceleyecek olalım. Göğüs hastalıkları serv�s�nde tak�p ed�len KOAH hastaları 

vaka grubu, s�gara bırakma pol�kl�n�ğ�ne başvuranlar kontrol grubu olsun. Serv�se başvuran k�ş�ler o bölgen�n �nsanıyken, 

s�gara bırakma pol�kl�n�ğ� merkezî olab�lecek, net�cede farklı coğrafyalardan �nsanlar karşılaştırılmış olacaktır. Y�ne 

s�garadan yola çıkarak, s�garayla göz kanser� �l�şk�s�n� araştırdığımız b�r çalışma düşünel�m. Kontrol grubu göz kanser� 

olmayan hastanede yatanlar olsun. Ancak hastanede s�garanın yol açtığı başka hastalıklar neden�yle yatan hastalar mutlaka 

olacaktır. Bu şekl�yle kontrol grubundak� s�gara �çme oranları göz kanser� olanlardan yüksek olacak ve göz kanser� s�gara 

�l�şk�s� belk� de ters orantılı çıkacaktır [30-34].Vakaların (demografik olarak benzer) akrabaları, komşuları veya arkadaşları 

kontrol grubu olarak terc�h ed�leb�l�r. Bu yöntem terc�h ed�ld�ğ�nde vaka grubundak�ler�n yakınlarının da aynı maruz�yet 

paternler�n� taşıyab�leceğ� göz önünde bulundurulmalıdır [33-37]. 

Genel toplumdan kontrol grubu seç�m�n�n bazı sakıncaları vardır. Öncel�kle oldukça pahalı ve vak�t alıcıdır. Mesela 

vaka grubu 40-60 yaş aralığında, S�vas’ta �kamet eden akc�ğer kanser� hastaları �se kontrol grubu S�vas’tak� 40-60 yaş 

aralığında akc�ğer kanser� olmayanlardan random�ze seç�lmel�d�r. Kısıtlı gruplara göre cevap alınma ve �let�ş�m sağlamak 

daha zordur. Hastanedek� kanser hastaları, zamanlarını ayırma ve �let�ş�m kurmaya daha hazırdırlar. Ama araştırılan r�sk 

faktörü hastaneye başka sebeplerle yatışa da yol açab�leceğ�nden Sonuçlar yanıltıcı olab�l�r [32-36]. 

Kontrol grubu genelde tekt�r. Vaka kontrol çalışmalarında yanlış sonuca varmamak yanlılığı azaltab�lmek adına en 

azından �k� kontrol grubu gerekt�ğ� savı da ortaya atılmıştır. B�r hastalıkla �lg�l� çalışmada eşler b�r kontrol grubu, çocuklar b�r 

kontrol grubu atanıp eşler sayes�nde çevren�n, çocuklar sayes�nde c�ns�yet�n karıştırıcı özell�ğ� kaybed�lmeye çalışılab�l�r. 

Ancak bu zaman ve mal�yet kaybını yanında get�recek, kontrol gruplarının Sonuçları eşdeğer olarak destekley�p 

desteklemed�ğ�n�n kararı zor olacaktır. Bu belk� de çalışmanın avantajını y�t�rmes�ne sebep olacaktır [35-38]. Kanser kayıt 

merkezler�, vaka ve kontroller �ç�n öneml� ver� kaynaklarıdır. Vaka-kontrol çalışmaları �le retrospekt�f kohortu 

karşılaştırdığımızda en öneml� farkı, şöyle açıklayab�l�r�z: Vaka-kontrol çalışmalarında bugün sonlananlar bel�rlen�p ger�ye 

doğru sorgulamada maruz�yet aranırken, retrospekt�f kohortta geçm�şte bel�rlenm�ş bel�rl� b�r maruz�yete sah�p 

kohortlardan bugün sonlanıma ulaşan ve ulaşmayanlar tesp�t ed�l�r[37-40]. 

5. Vaka-Kontrol Araştırmalarının Avantajları: 

Uygulama ve tasarım yönünden kolay ve ucuz araştırmalardır. Kısa sürede, az sayıda araştırmacıyla �sten�len ver�ler 

toplanab�l�r. Toplumda seyrek görülen ve etkenle karşılaştıktan sonra ortaya çıkması �ç�n uzun b�r latent dönem gereken 

hastalıkların etyoloj�ler�n�n araştırılmasında en uygun yöntemd�r. Nad�r görülen hastalığı kes�tsel çalışmada denk 

get�reb�lmek �ç�n absürt sayıda katılımcı gerekecekt�r. Latent dönem� uzun olan hastalıklarda kohortun kullanımı çok uzun 

zaman alacaktır. Kohort araştırmalarındak� g�b� araştırmayı terk etme sorunu yoktur. Farklı bölgelerde, farklı k�ş�lerce 

yapılan araştırmalarda elde ed�len benzer Sonuçlar hastalık et�yoloj�s� hakkında güçlü b�r kanıya vardırab�l�r [35-40]. 

6. Vaka-Kontrol Araştırmalarının Kısıtlılıkları:

Her ne kadar kolay b�r yöntem olarak günümüzde adlandırılsa da çalışmanın popülerleşmeye başladığı zamanlarda 

kontrol grubu seç�m� ve karıştırıcılar çalışmada büyük zorluklara neden oluyordu. İstat�st�ksel yöntemler�n ve kayıtçılığın 

gel�şmes� bu zorlukları azaltmıştır ama vaka kontrol çalışmalarındak� asıl problem hâlâ karıştırıcı faktörler ve yanlılıktır. 

Çalışmanın hızlı ve daha az mal�yetl� olması terc�h sebeb� olduğunda söylenen problemler göz ardı ed�leb�lmekte bu da vaka 

kontrol çalışmalarına gölge düşürmekted�r. Bu yüzden grupların seç�m�nde çok d�kkatl� olunması gerek�r. Vaka ve kontrol 

grupları evrenler�n� tems�l eder n�tel�kte değ�lse, Sonuçlar evrene genellenemez [30,39,40]. Bu yöntemde evren b�l�nmed�ğ� 

�ç�n, elde ed�len Sonuçlardan morb�d�te ve mortal�te hızları, rölat�f ve atfed�len r�sk g�b� ep�dem�yoloj�k ölçütler bulunamaz. 

İns�dans doğrudan hesaplanamaz çünkü tüm popülasyon b�l�nmez. Bunun yer�ne hedef popülasyondan b�r grup örneklem 

seç�l�r ve bu şek�lde rölat�f �ns�dans oranı tahm�n ed�l�r (odds oranı). Sonuç (hastalık) veya şüphe ed�len etkenden (neden) 

hang�s�n�n önce başladığını saptamak güç olab�l�r. Vaka kontrol çalışmalarında sadece b�r çıktı değerlend�r�leb�l�r. Vaka 

kontrol çalışmalarında vaka ve kontroller�n etkene maruz�yet durumlarına bağımlı olarak seç�lmes�, seç�me bağlı yanlılığa 

sebep olur k� çalışmanın en büyük hand�kabını oluşturur. Herhang� b�r hastalığı olanla olmayanların hastaneye başvuru 

oranları aynı olmaz. B�r etkene maruz kalanların da başvuru olasılıkları, maruz kalmayanlardan farklı olab�l�r (s�gara, obez�te 

vb.). bu nedenle hastane tabanlı çalışmalara katılanlar, toplumda yaşayanların genel�n� yansıtmayacaktır. Vaka kontrol 

çalışmalarında sık olab�len d�ğer taraf tutma da hafızaya bağlıdır (recall b�as). K�ş�n�n vereceğ� b�lg�, kend� hafızasıyla ve 

hatırladıklarıyla orantılıdır. Hafızaya bağlı yanlılık kontrol grubunda daha fazla olab�l�r, çünkü hasta olan k�ş� hastalığı ve 

kend� sağlığıyla daha �lg�l� olab�l�r [37-40].
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7. B�r ver� kaynağı olarak Kanser kayıtçılığı ve kanser kayıt merkezler�

Kanser kayıtçılığı kanser �ns�dansı, prevalansı, motal�tes� ve sağkalım �ç�n s�steml� şek�lde toplanmış b�lg� sağlar. 

Uluslararası düzeyde bu �ş� yapan kurum IARC (Internat�onal Assoc�at�on of Cancer Reg�str�es)’d�r. ABD’de �se SEER 

(Surve�llance, Ep�dem�ology, and End Results), CDC (Centers for D�seases Control and Prevent�on), NAACCR (North 

Amer�can Assoc�at�on of Central Cancer Reg�str�es) sayılab�l�r[41]. 

Kanser kayıtçılığı, mal�gn hastalıkların toplum üzer�ndek� etk�ler�n� tahm�n ve kontrol edeb�lmek amacıyla, kanserler�n 

ortaya çıkışı, özell�kler� ve Sonuçları hakkında sürekl� ve s�stemat�k olarak ver� toplanması, yönet�lmes�, anal�z ed�lmes� ve 

raporlanması faal�yet�n� kapsayan d�nam�k b�r süreçt�r[41,42]. Nüfustak� kanser paternler�n� anlamak, toplumlar arası ve 

zaman �ç�nde karşılaştırmalar yapmak, r�sk faktörler� hakkında h�potezler gel�şt�rmek, kanser kontrolü planlaması ve 

�zlemes�nde b�lg� sağlamak, müdahaleler�n etk�ler�n� �zlemek (ör: tütün kontrolü, aşılama, tarama), kanser�n gelecektek� 

yükünü tahm�n etme, tedav�n�n etk�ler�n� değerlend�rmek �ç�n kanser kayıt merkezler� öneml�d�r[42-43].

Kanser kayıtçılığında ver� kaynakları; ölüm belgeler�, nüfus kayıtları, hastaneler, laboratuarlar ve Türk�ye’de henüz 

kullanılmasa da sağlık s�gortaları olab�l�r. Ş�md�k� manada �lk kanser kayıt merkez� 1926’da Hamburg’da kurulmuştur. 

1965’de DSÖ’nün b�r örgütlenmes� olarak Lyon’dak� IARC (uluslararası kanser araştırmaları kurumu) kurulmuştur. IARC, 

1966’da kanser �ns�dansı �ç�n öneml� olan ‘5 Kıtada Kanser İns�dansı’nın (Cancer Inc�dence �n F�ve Cont�nents – CI5) �lk�n� 

yayınlandı. Beş Kıtada Kanser İns�dansı (C�5), Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı �le Uluslararası Kanser Kayıtları B�rl�ğ� 

arasındak� uzun �şb�rl�ğ�n�n b�r sonucudur. Her beş yılda b�r yayınlanan monografi d�z�s�, uluslararası kanser vakalarına 

�l�şk�n referans ver� kaynağı hal�ne gelm�şt�r. CI5 ver� tabanları, dünya genel�nde kanser kayıtları (bölgesel veya ulusal) 

tarafından kayded�len kanserler�n görülme sıklığı hakkında b�lg� sağlar. Son rapor (CI5 vol. 10), 68 ülkeden 290 kanser kayıt 

merkez�nden ver�ler �çermekted�r. Bu k�taptak� ver�ler oluşturulurken bel�rlenen kr�terlere uygun kal�tede ver�ler� üreten 

merkezlerden ver�ler kabul ed�lmekted�r. Türk�ye’den 2007’de dokuzuncusuna İzm�r ve Antalya, son raporda (2010) ayrıca 

Trabzon ve Ed�rne kabul ed�lm�şt�r [41-43].

Kanser kayıtçılığında nüfusun kanser yükü hakkındak� tahm�nler�n gerçekç�l�ğ� kayıt ver�ler�n�n doğru ve tam olmasına 

bağlıdır, bu da kal�tel� ver� demekt�r. Kal�tel� ver�ler standard�ze ed�l�rse uluslararası ver� karşılaştırılab�l�rl�ğ� de sağlanmış 

olur. Ver�ler�n d�j�tal ortada kaydı ve anal�z�nde kullanılmak üzere ‘canReg’ programı gel�şt�r�lm�şt�r. Bu program �le tekrarlar 

ayıklanır, �ç tutarlılık kontrol ed�l�r [43]. 

8. Vaka Kontrol ve Kohort Çalışmalarında Kal�te Değerlend�rmes�

Yapılan b�r çalışma; ver�len �sm�nden, alınan örneklem�ne, oluşturulan kontrol grubundan Sonuçların ve ölçümler�n 

kal�tes�ne, anal�z yöntemler�nden görsel tasarımına kadar d�kkatle yürütülmel�d�r. Bu konuda b�ze en büyük desteğ� 

sağlayab�lecek k�ş�ler b�yo�stat�st�k uzmanlarıdır[44]. Standard�zasyon ve araştırmaların kal�teler�n� �ncelemek �ç�n 

değerlend�rme araçları gel�şt�r�lmekte ve her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bazıları b�r çalışmayı planlarken ve uygularken 

kullanılırken; bazıları da b�r derleme, metaanal�z yapmak �ç�n seç�len b�reysel makaleler�n kal�tes�n� değerlend�r�rken 

kullanılan kal�te değerlend�rme araçlarıdır. Örneğ�n PRISMA ( Preferred report�ng �tems for systemat�c rev�ews and meta-

analyses), STROBE (Strengthen�ng the Report�ng of Observat�onal Stud�es �n Ep�dem�ology) ve MOOSE (Meta-analys�s Of 

Observat�onal Stud�es �n Ep�dem�ology) g�b� araçlar; yanlılık ve heterojenl�k test� ve araştırma sürec�n�n d�ğer yönler� dah�l 

olmak üzere s�stemat�k derlemeler yapmak �ç�n standart b�r rehberl�k yaparlar. Newcastle-Ottawa Ölçeğ� (NOS) kontrol 

l�stes� (kohort ve vaka-kontrol çalışmaları), Qual�ty Assessment Tool for Observat�onal Cohort and Cross-Sect�onal Stud�es 

(Gözlemsel Kohort ve Kes�tsel Çalışmalar �ç�n Kal�te Değerlend�rme Aracı), g�b� araçlar �se s�stemat�k b�r derleme veya meta 

anal�ze dâh�l ed�len makaleler�n kal�tes�n� değerlend�rmede kullanılan araçlardır. Aks� takd�rde kal�te değerlend�rmes� de 

yanlış olarak yapılab�lmekted�r. MINORS (Methodolog�cal İndex For Non-Random�zed Stud�es) random�ze olmayan 

g�r�ş�msel çalışmaları değerlend�rmek �ç�n �y� b�r araçtır. Ayrıca yakın zamanda random�ze olmayan çalışmaları �çeren b�r 

derleme yaparken kullanılab�lecek, yanlılık – b�as değerlend�rmes� �ç�n gel�şt�r�len ROBINS-I (R�sk Of B�as In Non-

random�sed Stud�es - of Intervent�ons” ) d�kkat çek�c�d�r. Kes�tsel çalışma ve gözlemsel Kohort çalışmalarında NHLBI 

(Nat�onal Heart, Lung, and Blood Inst�tute) kal�te değerlend�rme ölçeğ� (Qual�ty Assessment Tool for Observat�onal Cohort 

and Cross-Sect�onal Stud�es) değerlend�r�leb�l�r [44-50]. 

9. Sonuç

Kanser etyoloj� ve ep�dem�yoloj�s�ne büyük katkıda bulunmuş olan vaka kontrol ve kohort çalışmaları; kanıt değer� 

olarak daha yüksek sayılan random�ze kontrollü çalışmaları g�b� deneysel çalışmaların d�zayn olarak oluşturulamadığı ya da 

et�k olmadığı durumlarda kanser konusunda hâlâ öneml� ve sık terc�h ed�len araştırma yöntemler�d�r. Ancak bu çalışmaların 

planlanması ve uygulanması aşamalarında gerekl� hassas�yet göster�lmel�, bu konuda uzmanlardan ve gel�şt�r�len 

ölçeklerden faydalanılab�l�r. 
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7. B�r ver� kaynağı olarak Kanser kayıtçılığı ve kanser kayıt merkezler�

Kanser kayıtçılığı kanser �ns�dansı, prevalansı, motal�tes� ve sağkalım �ç�n s�steml� şek�lde toplanmış b�lg� sağlar. 

Uluslararası düzeyde bu �ş� yapan kurum IARC (Internat�onal Assoc�at�on of Cancer Reg�str�es)’d�r. ABD’de �se SEER 

(Surve�llance, Ep�dem�ology, and End Results), CDC (Centers for D�seases Control and Prevent�on), NAACCR (North 

Amer�can Assoc�at�on of Central Cancer Reg�str�es) sayılab�l�r[41]. 

Kanser kayıtçılığı, mal�gn hastalıkların toplum üzer�ndek� etk�ler�n� tahm�n ve kontrol edeb�lmek amacıyla, kanserler�n 

ortaya çıkışı, özell�kler� ve Sonuçları hakkında sürekl� ve s�stemat�k olarak ver� toplanması, yönet�lmes�, anal�z ed�lmes� ve 

raporlanması faal�yet�n� kapsayan d�nam�k b�r süreçt�r[41,42]. Nüfustak� kanser paternler�n� anlamak, toplumlar arası ve 

zaman �ç�nde karşılaştırmalar yapmak, r�sk faktörler� hakkında h�potezler gel�şt�rmek, kanser kontrolü planlaması ve 

�zlemes�nde b�lg� sağlamak, müdahaleler�n etk�ler�n� �zlemek (ör: tütün kontrolü, aşılama, tarama), kanser�n gelecektek� 

yükünü tahm�n etme, tedav�n�n etk�ler�n� değerlend�rmek �ç�n kanser kayıt merkezler� öneml�d�r[42-43].

Kanser kayıtçılığında ver� kaynakları; ölüm belgeler�, nüfus kayıtları, hastaneler, laboratuarlar ve Türk�ye’de henüz 

kullanılmasa da sağlık s�gortaları olab�l�r. Ş�md�k� manada �lk kanser kayıt merkez� 1926’da Hamburg’da kurulmuştur. 

1965’de DSÖ’nün b�r örgütlenmes� olarak Lyon’dak� IARC (uluslararası kanser araştırmaları kurumu) kurulmuştur. IARC, 

1966’da kanser �ns�dansı �ç�n öneml� olan ‘5 Kıtada Kanser İns�dansı’nın (Cancer Inc�dence �n F�ve Cont�nents – CI5) �lk�n� 

yayınlandı. Beş Kıtada Kanser İns�dansı (C�5), Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı �le Uluslararası Kanser Kayıtları B�rl�ğ� 

arasındak� uzun �şb�rl�ğ�n�n b�r sonucudur. Her beş yılda b�r yayınlanan monografi d�z�s�, uluslararası kanser vakalarına 

�l�şk�n referans ver� kaynağı hal�ne gelm�şt�r. CI5 ver� tabanları, dünya genel�nde kanser kayıtları (bölgesel veya ulusal) 

tarafından kayded�len kanserler�n görülme sıklığı hakkında b�lg� sağlar. Son rapor (CI5 vol. 10), 68 ülkeden 290 kanser kayıt 

merkez�nden ver�ler �çermekted�r. Bu k�taptak� ver�ler oluşturulurken bel�rlenen kr�terlere uygun kal�tede ver�ler� üreten 

merkezlerden ver�ler kabul ed�lmekted�r. Türk�ye’den 2007’de dokuzuncusuna İzm�r ve Antalya, son raporda (2010) ayrıca 

Trabzon ve Ed�rne kabul ed�lm�şt�r [41-43].

Kanser kayıtçılığında nüfusun kanser yükü hakkındak� tahm�nler�n gerçekç�l�ğ� kayıt ver�ler�n�n doğru ve tam olmasına 

bağlıdır, bu da kal�tel� ver� demekt�r. Kal�tel� ver�ler standard�ze ed�l�rse uluslararası ver� karşılaştırılab�l�rl�ğ� de sağlanmış 

olur. Ver�ler�n d�j�tal ortada kaydı ve anal�z�nde kullanılmak üzere ‘canReg’ programı gel�şt�r�lm�şt�r. Bu program �le tekrarlar 

ayıklanır, �ç tutarlılık kontrol ed�l�r [43]. 

8. Vaka Kontrol ve Kohort Çalışmalarında Kal�te Değerlend�rmes�

Yapılan b�r çalışma; ver�len �sm�nden, alınan örneklem�ne, oluşturulan kontrol grubundan Sonuçların ve ölçümler�n 

kal�tes�ne, anal�z yöntemler�nden görsel tasarımına kadar d�kkatle yürütülmel�d�r. Bu konuda b�ze en büyük desteğ� 

sağlayab�lecek k�ş�ler b�yo�stat�st�k uzmanlarıdır[44]. Standard�zasyon ve araştırmaların kal�teler�n� �ncelemek �ç�n 

değerlend�rme araçları gel�şt�r�lmekte ve her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bazıları b�r çalışmayı planlarken ve uygularken 

kullanılırken; bazıları da b�r derleme, metaanal�z yapmak �ç�n seç�len b�reysel makaleler�n kal�tes�n� değerlend�r�rken 

kullanılan kal�te değerlend�rme araçlarıdır. Örneğ�n PRISMA ( Preferred report�ng �tems for systemat�c rev�ews and meta-

analyses), STROBE (Strengthen�ng the Report�ng of Observat�onal Stud�es �n Ep�dem�ology) ve MOOSE (Meta-analys�s Of 

Observat�onal Stud�es �n Ep�dem�ology) g�b� araçlar; yanlılık ve heterojenl�k test� ve araştırma sürec�n�n d�ğer yönler� dah�l 

olmak üzere s�stemat�k derlemeler yapmak �ç�n standart b�r rehberl�k yaparlar. Newcastle-Ottawa Ölçeğ� (NOS) kontrol 

l�stes� (kohort ve vaka-kontrol çalışmaları), Qual�ty Assessment Tool for Observat�onal Cohort and Cross-Sect�onal Stud�es 

(Gözlemsel Kohort ve Kes�tsel Çalışmalar �ç�n Kal�te Değerlend�rme Aracı), g�b� araçlar �se s�stemat�k b�r derleme veya meta 

anal�ze dâh�l ed�len makaleler�n kal�tes�n� değerlend�rmede kullanılan araçlardır. Aks� takd�rde kal�te değerlend�rmes� de 

yanlış olarak yapılab�lmekted�r. MINORS (Methodolog�cal İndex For Non-Random�zed Stud�es) random�ze olmayan 

g�r�ş�msel çalışmaları değerlend�rmek �ç�n �y� b�r araçtır. Ayrıca yakın zamanda random�ze olmayan çalışmaları �çeren b�r 

derleme yaparken kullanılab�lecek, yanlılık – b�as değerlend�rmes� �ç�n gel�şt�r�len ROBINS-I (R�sk Of B�as In Non-

random�sed Stud�es - of Intervent�ons” ) d�kkat çek�c�d�r. Kes�tsel çalışma ve gözlemsel Kohort çalışmalarında NHLBI 

(Nat�onal Heart, Lung, and Blood Inst�tute) kal�te değerlend�rme ölçeğ� (Qual�ty Assessment Tool for Observat�onal Cohort 

and Cross-Sect�onal Stud�es) değerlend�r�leb�l�r [44-50]. 

9. Sonuç

Kanser etyoloj� ve ep�dem�yoloj�s�ne büyük katkıda bulunmuş olan vaka kontrol ve kohort çalışmaları; kanıt değer� 

olarak daha yüksek sayılan random�ze kontrollü çalışmaları g�b� deneysel çalışmaların d�zayn olarak oluşturulamadığı ya da 

et�k olmadığı durumlarda kanser konusunda hâlâ öneml� ve sık terc�h ed�len araştırma yöntemler�d�r. Ancak bu çalışmaların 

planlanması ve uygulanması aşamalarında gerekl� hassas�yet göster�lmel�, bu konuda uzmanlardan ve gel�şt�r�len 

ölçeklerden faydalanılab�l�r. 

KAYNAKLAR

[1] Bon�ta R, Beaglehole R, Kjellström T. Types of stud�es. In: Bon�ta R, ed. Bas�c Ep�dem�ology. 2nd ed. Ind�a: WHO; 2006. p.39-60. 

[2] S�ngh, H., & Mahmud, S. M. (2009). D��erent study des�gns �n the ep�dem�ology of cancer: case-control vs. cohort stud�es. In Cancer 

Ep�dem�ology (pp. 217-225). Humana Press.

[3] Breslow, N. E., & Day, N. E. (1987). The role of cohort stud�es �n cancer ep�dem�ology. Stat�st�cal methods �n cancer research: the des�gn and 

analys�s of cohort stud�es, 2-46.

[4] Doll, R., & H�ll, A. B. (1954). The mortal�ty of doctors �n relat�on to the�r smok�ng hab�ts. Br�t�sh med�cal journal, 1(4877), 1451.

[5] Doll, R., Peto, R., Boreham, J., & Sutherland, I. (2004). Mortal�ty �n relat�on to smok�ng: 50 years' observat�ons on male Br�t�sh doctors. Bmj, 

328(7455), 1519.

[6] Case, R. A. M., Hosker, M. E., McDonald, D. B., & Pearson, J. T. (1954). Tumours of the ur�nary bladder �n workmen engaged �n the manufacture 

and use of certa�n dyestu� �ntermed�ates �n the Br�t�sh chem�cal �ndustry. Part I. The role of an�l�ne, benz�d�ne, alpha-naphthylam�ne, and 

beta-naphthylam�ne. Br�t�sh journal of �ndustr�al med�c�ne, 11(2), 75.

[7] Rothman KJ. Types of ep�dem�olog�c stud�es. In: Rothman KJ, ed. Ep�dem�ology an �ntroduct�on 2nd ed�t�on. Oxford Un�vers�t�y Press; 2012. 

p.69-109. 

[8] Wynder, E. L., Bross, I. J., & Feldman, R. M. (1957). A study of the et�olog�cal factors �n cancer of the mouth. Cancer, 10(6), 1300-1323.

[9] Wynder, E. L., Bross, I. J., & Day, E. (1956). A study of env�ronmental factors �n cancer of the larynx. Cancer, 9(1), 86-110.

[10] Wynder, E. L., & Bross, I. J. (1961). A study of et�olog�cal factors �n cancer of the esophagus. Cancer, 14(2), 389-413.

[11] Doll, R., & H�ll, A. B. (1950). Smok�ng and carc�noma of the lung. Br�t�sh med�cal journal, 2(4682), 739.

[12] Sm�th, D. C., Prent�ce, R., Thompson, D. J., & Herrmann, W. L. (1975). Assoc�at�on of exogenous estrogen and endometr�al carc�noma. New 

England journal of med�c�ne, 293(23), 1164-1167.

[13] Z�el, H. K., & F�nkle, W. D. (1975). Increased r�sk of endometr�al carc�noma among users of conjugated estrogens. New England journal of 

med�c�ne, 293(23), 1167-1170.

[14] Herbst, A. L., Ulfelder, H., & Poskanzer, D. C. (1999). Adenocarc�noma of the vag�na. Assoc�at�on of maternal st�lbestrol therapy w�th tumor 

appearance �n young women. Amer�can Journal of Obstetr�cs & Gynecology, 181(6), 1574-1575.

[15] Lee, A. M., & Fraumen� Jr, J. F. (1969). Arsen�c and resp�ratory cancer �n man: an occupat�onal study. Journal of the Nat�onal Cancer Inst�tute, 

42(6), 1045-1052.

[16] Doll, R. (1955). Mortal�ty from lung cancer �n asbestos workers. Br�t�sh journal of �ndustr�al med�c�ne, 12(2), 81.

[17] Wagner, J. C., Sleggs, C. A., & Marchand, P. (1960). D��use pleural mesothel�oma and asbestos exposure �n the North Western Cape 

Prov�nce. Occupat�onal and Env�ronmental Med�c�ne, 17(4), 260-271.

[18] Case, R. A. M., Hosker, M. E., McDonald, D. B., & Pearson, J. T. (1954). Tumours of the ur�nary bladder �n workmen engaged �n the manufacture 

and use of certa�n dyestu� �ntermed�ates �n the Br�t�sh chem�cal �ndustry. Part I. The role of an�l�ne, benz�d�ne, alpha-naphthylam�ne, and 

beta-naphthylam�ne. Br�t�sh journal of �ndustr�al med�c�ne, 11(2), 75.

[19] Infante, P., Wagoner, J., R�nsky, R., & Young, R. (1977). Leukaem�a �n benzene workers. The Lancet, 310(8028), 76-78.

[20] Doll, R., & H�ll, A. B. (1954). The mortal�ty of doctors �n relat�on to the�r smok�ng hab�ts. Br�t�sh med�cal journal, 1(4877), 1451.

[21] Doll, R., Peto, R., Boreham, J., & Sutherland, I. (2004). Mortal�ty �n relat�on to smok�ng: 50 years' observat�ons on male Br�t�sh doctors. Bmj, 

328(7455), 1519.

[22] Beasley, R. P., L�n, C. C., Hwang, L. Y., & Ch�en, C. S. (1981). Hepatocellular carc�noma and hepat�t�s B v�rus: a prospect�ve study of 22 707 men 

�n Ta�wan. The Lancet, 318(8256), 1129-1133.

614   •   Selman Erturhan Her Yönüyle Kanser   •   615



[23] De-Thé, G., Geser, A., Day, N. E., Tuke�, P. M., W�ll�ams, E. H., Ber�, D. P., ... & Henle, W. (1978). Ep�dem�olog�cal ev�dence for causal relat�onsh�p 

between Epste�n-Barr v�rus and Burk�tt's lymphoma from Ugandan prospect�ve study. Nature, 274(5673), 756-761.

[24] https://www.pm�.com/who-we-are/des�gn�ng-a-smoke-free-future. (İnternet er�ş�m tar�h�: 09.04.2019)

[25] Cancer. In: The health consequences of smok�ng – 50 years of progress: a report of the Surgeon General. – Atlanta, GA. : U.S. Department of 

Health and Human Serv�ces, Centers for D�sease Control and Preven¬t�on, Nat�onal Center for Chron�c D�sease Prevent�on and Health 

Promot�on, O��ce on Smok�ng and Health, 2014. 139-294.

[26] Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., S�egel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer stat�st�cs 2018: GLOBOCAN est�mates of 

�nc�dence and mortal�ty worldw�de for 36 cancers �n 185 countr�es. CA: a cancer journal for cl�n�c�ans, 68(6), 394-424.

[27] Stewart, B. W. K. P., & W�ld, C. P. (2014). World cancer report 24-107.

[28] Stewart, B. W. K. P., & W�ld, C. P. (2014). World cancer report 107-256.

[29] Creech, H. J. (2000). A br�ef h�story of the Amer�can Assoc�at�on for Cancer Research, Inc.: 1907–1995. D�rectory of the Amer�can Assoc�at�on 

for Cancer Research. Ph�ladelph�a: Amer�can Assoc�at�on for Cancer Research.

[30] Rothman KJ, Greenland S, LashT�mothy L. (2008). Val�d�ty �n ep�dem�olog�c stud�es. In:Modern Ep�dem�ology 3rd ed. Ph�ladelph�a, 

PA:L�p�ncott-Raven Publ�shers, 283-332. 

[31] Çakır B. (2005). Sağlık Araştırmalarında "B�as" (Yanlılık, Taraf Tutma): T�pler�, Sınıflandırılması, Nedenler�, Önleme Yöntemler�-I. Turk�ye 

Kl�n�kler� J Med Sc�, 25(1) 100-110. 

[32] Çakır B. (2005). Sağlık Araştırmalarında "B�as" (Yanlılık, Taraf Tutma): T�pler�, Sınıflandırılması, Nedenler�, Önleme Yöntemler�-II. Turk�ye 

Kl�n�kler� J Med Sc�, 25(1), 280-288.

[33] Bertram K. C., Chan C. Case-Control Stud�es and Cohort Stud�es �n Ep�dem�ology. B�ostat�st�cs for ep�dem�ology and publ�c health us�ng R. 

1st ed. New York: Spr�nger Publ�sh�ng Company; 2014. p.323-345.

[34] Ankaralı H, Cangür Ş, Sungur MA. Araştırma Türler�.  Ankaralı H, ed�tör. Formülsüz B�yo�stat�st�k. 1. Baskı. İstanbul: Hayat Sağlık ve Sosyal 

H�zmetler Vakfı; 2015. p.185-206.

[35] Mann, C. J. (2003). Observat�onal research methods. Research des�gn II: cohort, cross sect�onal, and case-control stud�es. Emergency 

med�c�ne journal, 20(1), 54-60.

[36] Song, J. W., & Chung, K. C. (2010). Observat�onal stud�es: cohort and case-control stud�es. Plast�c and reconstruct�ve surgery, 126(6), 2234.

[37] Breslow, N. E., & Day, N. E. (1980). Stat�st�cal Methods �n Cancer Research: Volume 1: Analys�s of Case Control Stud�es Internat�onal Agency 

for Research �n Cancer: Lyon.

[38] Breslow NE, Day NE. (2000). Fundamental Measures of D�sease Occurrence and Assoc�at�on. In: Stat�st�cal methods �n cancer research. 

Volume I -The Analys�s Of Case-Control Stud�es. 8th ed. Un�ted K�ngdom, 43-84.

[39] Breslow NE, Day NE. (2000). Fundamental Measures of D�sease Occurrence and Assoc�at�on. In: Stat�st�cal methods �n cancer research. 

Volume I -The Analys�s Of Case-Control Stud�es. 8th ed. Un�ted K�ngdom, 84-122.

[40] Ibrah�m, M. A., & Sp�tzer, W. O. (1979). The case control study: the problem and the prospect. In The Case-Control Study Consensus and 

Controversy (pp. 139-144). Pergamon.

[41] Das, A. (2009). Cancer reg�stry databases: an overv�ew of techn�ques of stat�st�cal analys�s and �mpact on cancer ep�dem�ology. In Cancer 

Ep�dem�ology (pp. 31-49). Humana Press.

[42] D Forman, DH Brewster, B Kohler, M. P�ñeros . Introduct�on. In: Ed�ted by D Forman, F Bray, DH Brewster, C Gombe Mbalawa, B Kohler, M 

P�ñeros, E Stel�arova-Foucher, R Swam�nathan, J Ferlay. Cancer Inc�dence In F�ve Cont�nents vol. X. IARC Sc�ent�fic Publ�cat�on No. 164. Lyon: 

Internat�onal Agency for Research on Cancer, 2014, 23-37. 

[43] http://c�5.�arc.fr/Default.aspx İnternet er�ş�m tar�h�: 10.01.2019 

[44] Zeng, X., Zhang, Y., Kwong, J. S., Zhang, C., L�, S., Sun, F., ... & Du, L. (2015). The methodolog�cal qual�ty assessment tools for precl�n�cal and 

cl�n�cal stud�es, systemat�c rev�ew and meta-analys�s, and cl�n�cal pract�ce gu�del�ne: a systemat�c rev�ew. Journal of ev�dence-based 

med�c�ne, 8(1), 2-10.

[45] Da Costa, B. R., Cevallos, M., Altman, D. G., Rutjes, A. W., & Egger, M. (2011). Uses and m�suses of the STROBE statement: b�bl�ograph�c study. 

BMJ open, 1(1), e000048.

[46] https://www.nhlb�.n�h.gov/health-top�cs/study-qual�ty-assessment-tools İnternet er�ş�m tar�h�: 7.1.2019

[47] Sterne, J. A., Hernán, M. A., Reeves, B. C., Savov�ć, J., Berkman, N. D., V�swanathan, M., ... & Carpenter, J. R. (2016). ROBINS-I: a tool for 

assess�ng r�sk of b�as �n non-random�sed stud�es of �ntervent�ons. bmj, 355, �4919.

[48] Stroup, D. F., Berl�n, J. A., Morton, S. C., Olk�n, I., W�ll�amson, G. D., Renn�e, D., ... & Thacker, S. B. (2000). Meta-analys�s of observat�onal 

stud�es �n ep�dem�ology: a proposal for report�ng. Jama, 283(15), 2008-2012.

[49] http://www.ohr�.ca/programs/cl�n�cal_ep�dem�ology/oxford.asp İnternet er�ş�m tar�h�: 17.01.2919 

[50] Moher, D., L�berat�, A., Tetzla�, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred report�ng �tems for systemat�c rev�ews and meta-analyses: the PRISMA 

statement. Annals of �nternal med�c�ne, 151(4), 264-269.

KANSERE SOSYOLOJİK BAKIŞ

SOCIOLOGICAL VIEW ON CANCER

Doç. Dr. Vehb� ÜNAL

S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes�

Edeb�yat Fak. Sosyal H�zmet Bölümü

vehb�unal@gma�l.com

ORCID ID: 0000-0003-3827-6339

ÖZET

İnsanların kend� sağlıklarını nasıl algıladıkları ve tanımladıkları sosyoloj�k açıdan öneml�d�r. Z�ra sağlığa ve hastalığa 

yüklenen anlamlar toplumdan topluma farklılık göstermekted�r. Sağlık ve hastalık durumunun toplumun �nançları, kültürler� 

kısaca toplumun yapısıyla bağlantılı olduğunu dolayısıyla bunun b�r yüzü tıp alanını �lg�lend�r�rken d�ğer taraftan da 

toplumu �lg�lend�rmekted�r. Kanser hastalığı bundan 100 yıl önces�nde günümüzdek� kadar d�kkat çekmez �ken bugün nasıl 

oldu da �nsanları rahatsız eden/korkutan ölümcül hastalıkların başında yer almaktadır?

Tütün, alkol, d�yet, obez�te, harekets�zl�k, sağlıksız beslenme, enfeks�yon, radyasyon, meslek, yaşam tarzı ve genet�k 

faktörler� kanser hastalığının b�reysel nedenler� arasında sayab�l�r�z. D�kkat ed�l�rse genet�k nedenler dışarıda tutuldu-

ğunda sosyal ve çevresel etkenler�n öneml� b�r yer tutuğunu söyleyeb�l�r�z. Bunlar daha z�yade b�rey�n ya da toplumun yaşam 

şekl�yle �lg�l�d�r. Dolayısıyla bu durum bu hastalığın kontrol altına alınab�leceğ�n� ya da önleneb�leceğ�n� göstermekted�r. 

C�ns�yet, eğ�t�m durumu, gel�r düzey� ve toplumsal sınıflar, meslek ve çalışma koşulları, toplumun değ�şen yaşam şekl�, 

�nsanların beslenme şek�ller�, artan nüfus oranı, sağlık h�zmetler�ndek� gel�şmeler ya da ülken�n gel�şm�şl�k düzey�, 

teknoloj�n�n get�rd�ğ� sorunlar, kanser korkusu ve çevre k�rl�l�ğ� kanser� etk�leyen toplumsal faktörlerd�r. 

B�reyler�n kanser� önleme, tarama, erken tanı �le �lg�l� davranış ve uygulamalarını bazı kültürel faktörler etk�lemekted�r. 

Bunlar; ırk ya da etn�k köken, kültürleşme düzey�, d�n� �nançlar, sosyoekonom�k düzey, yaş, eğ�t�m düzey�, �kamet ett�ğ� bölge 

ve sosyal destek olarak sıralanab�l�r. Kanser; türüne, hasta yaşına, c�ns�yet�ne ve coğrafi bölgelere göre farklılıklar 

göstermekted�r. Bunlar �se konunun sosyoloj�k boyutunu göstermekted�r.

Kanser hastalığının neden olduğu toplumsal sorunlar �se ekonom�k gel�r kaybı, toplumsal �l�şk�ler ağı ya da sosyal 

destek yoksunluğu, a�le �le �lg�l� yaşanan sorunlar olarak sıralayab�l�r�z. 

Kanserden korunma ve erken tanı açısından toplumda kanserle �lg�l� farkındalığın ve erken tanı b�l�nc�n�n 

oluşturulması öneml�d�r. Sorunlarla mücadele etmeden önce önley�c� tedb�rlere başvurmak daha akılcı gözükmekted�r. 

Dolayısıyla kanser hastalığının oluşumuna zem�n hazırlayan etmenlerden uzak durarak koruyucu ve önley�c� tedb�rler almak 

ve toplumsal farkındalık oluşturmak öneml�d�r.

Anahtar Kel�meler: Sağlık, hastalık, toplum, kanser.

ABSTRACT

How people perce�ve and define the�r health �s �mportant from soc�olog�cal po�nt of v�ew because mean�ngs ass�gned 

to health and d�sease depend on commun�t�es. The state of be�ng healthy or �ll �s related w�th the bel�efs and culture, shortly 

the structure, of a commun�ty; therefore, �t both concerns med�c�ne and soc�ety. How does cancer become the major 

deadly/d�sturb�ng d�seases for people, wh�le �t d�d not use to attract as much attent�on about 100 years ago as �t attracts 

today?

Tobacco, alcohol, d�et�ng, obes�ty, sedentary l�festyle, unhealthy d�et�ng, �nfect�on, rad�at�on, occupat�on, l�festyle, 

genet�c factors can be cons�dered as the �nd�v�dual reasons of cancer. If attent�on �s pa�d, we can say that env�ronmental 

factors, except genet�c ones, have a great place. These are related w�th the l�festyle of �nd�v�dual of soc�ety. Thus, th�s shows 

that th�s d�sease can be controlled or prevented.

616   •   Selman Erturhan



[23] De-Thé, G., Geser, A., Day, N. E., Tuke�, P. M., W�ll�ams, E. H., Ber�, D. P., ... & Henle, W. (1978). Ep�dem�olog�cal ev�dence for causal relat�onsh�p 

between Epste�n-Barr v�rus and Burk�tt's lymphoma from Ugandan prospect�ve study. Nature, 274(5673), 756-761.

[24] https://www.pm�.com/who-we-are/des�gn�ng-a-smoke-free-future. (İnternet er�ş�m tar�h�: 09.04.2019)

[25] Cancer. In: The health consequences of smok�ng – 50 years of progress: a report of the Surgeon General. – Atlanta, GA. : U.S. Department of 

Health and Human Serv�ces, Centers for D�sease Control and Preven¬t�on, Nat�onal Center for Chron�c D�sease Prevent�on and Health 

Promot�on, O��ce on Smok�ng and Health, 2014. 139-294.

[26] Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., S�egel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer stat�st�cs 2018: GLOBOCAN est�mates of 

�nc�dence and mortal�ty worldw�de for 36 cancers �n 185 countr�es. CA: a cancer journal for cl�n�c�ans, 68(6), 394-424.

[27] Stewart, B. W. K. P., & W�ld, C. P. (2014). World cancer report 24-107.

[28] Stewart, B. W. K. P., & W�ld, C. P. (2014). World cancer report 107-256.

[29] Creech, H. J. (2000). A br�ef h�story of the Amer�can Assoc�at�on for Cancer Research, Inc.: 1907–1995. D�rectory of the Amer�can Assoc�at�on 

for Cancer Research. Ph�ladelph�a: Amer�can Assoc�at�on for Cancer Research.

[30] Rothman KJ, Greenland S, LashT�mothy L. (2008). Val�d�ty �n ep�dem�olog�c stud�es. In:Modern Ep�dem�ology 3rd ed. Ph�ladelph�a, 

PA:L�p�ncott-Raven Publ�shers, 283-332. 

[31] Çakır B. (2005). Sağlık Araştırmalarında "B�as" (Yanlılık, Taraf Tutma): T�pler�, Sınıflandırılması, Nedenler�, Önleme Yöntemler�-I. Turk�ye 

Kl�n�kler� J Med Sc�, 25(1) 100-110. 

[32] Çakır B. (2005). Sağlık Araştırmalarında "B�as" (Yanlılık, Taraf Tutma): T�pler�, Sınıflandırılması, Nedenler�, Önleme Yöntemler�-II. Turk�ye 

Kl�n�kler� J Med Sc�, 25(1), 280-288.

[33] Bertram K. C., Chan C. Case-Control Stud�es and Cohort Stud�es �n Ep�dem�ology. B�ostat�st�cs for ep�dem�ology and publ�c health us�ng R. 

1st ed. New York: Spr�nger Publ�sh�ng Company; 2014. p.323-345.

[34] Ankaralı H, Cangür Ş, Sungur MA. Araştırma Türler�.  Ankaralı H, ed�tör. Formülsüz B�yo�stat�st�k. 1. Baskı. İstanbul: Hayat Sağlık ve Sosyal 

H�zmetler Vakfı; 2015. p.185-206.

[35] Mann, C. J. (2003). Observat�onal research methods. Research des�gn II: cohort, cross sect�onal, and case-control stud�es. Emergency 

med�c�ne journal, 20(1), 54-60.

[36] Song, J. W., & Chung, K. C. (2010). Observat�onal stud�es: cohort and case-control stud�es. Plast�c and reconstruct�ve surgery, 126(6), 2234.

[37] Breslow, N. E., & Day, N. E. (1980). Stat�st�cal Methods �n Cancer Research: Volume 1: Analys�s of Case Control Stud�es Internat�onal Agency 

for Research �n Cancer: Lyon.

[38] Breslow NE, Day NE. (2000). Fundamental Measures of D�sease Occurrence and Assoc�at�on. In: Stat�st�cal methods �n cancer research. 

Volume I -The Analys�s Of Case-Control Stud�es. 8th ed. Un�ted K�ngdom, 43-84.

[39] Breslow NE, Day NE. (2000). Fundamental Measures of D�sease Occurrence and Assoc�at�on. In: Stat�st�cal methods �n cancer research. 

Volume I -The Analys�s Of Case-Control Stud�es. 8th ed. Un�ted K�ngdom, 84-122.

[40] Ibrah�m, M. A., & Sp�tzer, W. O. (1979). The case control study: the problem and the prospect. In The Case-Control Study Consensus and 

Controversy (pp. 139-144). Pergamon.

[41] Das, A. (2009). Cancer reg�stry databases: an overv�ew of techn�ques of stat�st�cal analys�s and �mpact on cancer ep�dem�ology. In Cancer 

Ep�dem�ology (pp. 31-49). Humana Press.

[42] D Forman, DH Brewster, B Kohler, M. P�ñeros . Introduct�on. In: Ed�ted by D Forman, F Bray, DH Brewster, C Gombe Mbalawa, B Kohler, M 

P�ñeros, E Stel�arova-Foucher, R Swam�nathan, J Ferlay. Cancer Inc�dence In F�ve Cont�nents vol. X. IARC Sc�ent�fic Publ�cat�on No. 164. Lyon: 

Internat�onal Agency for Research on Cancer, 2014, 23-37. 

[43] http://c�5.�arc.fr/Default.aspx İnternet er�ş�m tar�h�: 10.01.2019 

[44] Zeng, X., Zhang, Y., Kwong, J. S., Zhang, C., L�, S., Sun, F., ... & Du, L. (2015). The methodolog�cal qual�ty assessment tools for precl�n�cal and 

cl�n�cal stud�es, systemat�c rev�ew and meta-analys�s, and cl�n�cal pract�ce gu�del�ne: a systemat�c rev�ew. Journal of ev�dence-based 

med�c�ne, 8(1), 2-10.

[45] Da Costa, B. R., Cevallos, M., Altman, D. G., Rutjes, A. W., & Egger, M. (2011). Uses and m�suses of the STROBE statement: b�bl�ograph�c study. 

BMJ open, 1(1), e000048.

[46] https://www.nhlb�.n�h.gov/health-top�cs/study-qual�ty-assessment-tools İnternet er�ş�m tar�h�: 7.1.2019

[47] Sterne, J. A., Hernán, M. A., Reeves, B. C., Savov�ć, J., Berkman, N. D., V�swanathan, M., ... & Carpenter, J. R. (2016). ROBINS-I: a tool for 

assess�ng r�sk of b�as �n non-random�sed stud�es of �ntervent�ons. bmj, 355, �4919.

[48] Stroup, D. F., Berl�n, J. A., Morton, S. C., Olk�n, I., W�ll�amson, G. D., Renn�e, D., ... & Thacker, S. B. (2000). Meta-analys�s of observat�onal 

stud�es �n ep�dem�ology: a proposal for report�ng. Jama, 283(15), 2008-2012.

[49] http://www.ohr�.ca/programs/cl�n�cal_ep�dem�ology/oxford.asp İnternet er�ş�m tar�h�: 17.01.2919 

[50] Moher, D., L�berat�, A., Tetzla�, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred report�ng �tems for systemat�c rev�ews and meta-analyses: the PRISMA 

statement. Annals of �nternal med�c�ne, 151(4), 264-269.

KANSERE SOSYOLOJİK BAKIŞ

SOCIOLOGICAL VIEW ON CANCER

Doç. Dr. Vehb� ÜNAL

S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes�

Edeb�yat Fak. Sosyal H�zmet Bölümü

vehb�unal@gma�l.com

ORCID ID: 0000-0003-3827-6339

ÖZET

İnsanların kend� sağlıklarını nasıl algıladıkları ve tanımladıkları sosyoloj�k açıdan öneml�d�r. Z�ra sağlığa ve hastalığa 

yüklenen anlamlar toplumdan topluma farklılık göstermekted�r. Sağlık ve hastalık durumunun toplumun �nançları, kültürler� 

kısaca toplumun yapısıyla bağlantılı olduğunu dolayısıyla bunun b�r yüzü tıp alanını �lg�lend�r�rken d�ğer taraftan da 

toplumu �lg�lend�rmekted�r. Kanser hastalığı bundan 100 yıl önces�nde günümüzdek� kadar d�kkat çekmez �ken bugün nasıl 

oldu da �nsanları rahatsız eden/korkutan ölümcül hastalıkların başında yer almaktadır?

Tütün, alkol, d�yet, obez�te, harekets�zl�k, sağlıksız beslenme, enfeks�yon, radyasyon, meslek, yaşam tarzı ve genet�k 

faktörler� kanser hastalığının b�reysel nedenler� arasında sayab�l�r�z. D�kkat ed�l�rse genet�k nedenler dışarıda tutuldu-

ğunda sosyal ve çevresel etkenler�n öneml� b�r yer tutuğunu söyleyeb�l�r�z. Bunlar daha z�yade b�rey�n ya da toplumun yaşam 

şekl�yle �lg�l�d�r. Dolayısıyla bu durum bu hastalığın kontrol altına alınab�leceğ�n� ya da önleneb�leceğ�n� göstermekted�r. 

C�ns�yet, eğ�t�m durumu, gel�r düzey� ve toplumsal sınıflar, meslek ve çalışma koşulları, toplumun değ�şen yaşam şekl�, 

�nsanların beslenme şek�ller�, artan nüfus oranı, sağlık h�zmetler�ndek� gel�şmeler ya da ülken�n gel�şm�şl�k düzey�, 

teknoloj�n�n get�rd�ğ� sorunlar, kanser korkusu ve çevre k�rl�l�ğ� kanser� etk�leyen toplumsal faktörlerd�r. 

B�reyler�n kanser� önleme, tarama, erken tanı �le �lg�l� davranış ve uygulamalarını bazı kültürel faktörler etk�lemekted�r. 

Bunlar; ırk ya da etn�k köken, kültürleşme düzey�, d�n� �nançlar, sosyoekonom�k düzey, yaş, eğ�t�m düzey�, �kamet ett�ğ� bölge 

ve sosyal destek olarak sıralanab�l�r. Kanser; türüne, hasta yaşına, c�ns�yet�ne ve coğrafi bölgelere göre farklılıklar 
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Gender, educat�on, welfare, soc�al classes, occupat�on and work�ng cond�t�ons, chang�ng l�festyle of soc�ety, d�et�ng 

ways of people, �ncrease �n populat�on, �mprovements �n health serv�ces or developmental level of country, problems 

brought w�th technology, fear of cancer and env�ronmental pollut�on are the soc�al factors e�ect�ng cancer.

Some cultural factors �nfluence �nd�v�duals' behav�or and pract�ces related to cancer prevent�on, screen�ng, early 

d�agnos�s. These can be sorted as rac�al or ethn�c or�g�n, level of acculturat�on, rel�g�ous bel�efs, soc�oeconom�c level, age, 

educat�on level, reg�on of res�dence and soc�al support. Cancer d��ers accord�ng to �ts type, pat�ent age, gender and 

geograph�cal reg�ons. These show the soc�olog�cal d�mens�on of the subject.

Soc�al problems caused by cancer can be l�sted as econom�c �ncome loss, lack of soc�al relat�ons network or lack of 

soc�al support, and fam�ly problems.

In terms of cancer prevent�on and early d�agnos�s, �t �s �mportant to ra�se awareness of cancer and early d�agnos�s �n 

the commun�ty. It seems more rat�onal to apply to prevent�ve measures before tackl�ng problems. Therefore, �t �s �mportant 

to take protect�ve and prevent�ve measures and to create soc�al awareness by avo�d�ng the factors that pave the way for the 

development of cancer.

Keywords: Health, �llness, soc�ety, cancer.

Tanım/Kavramlar

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık, fiz�ksel, z�h�nsel ve toplumsal yönlerden normal/�y� olma durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Hastalık �se; sağlığın ve esenl�ğ�n bozulması şekl�nde �fade ed�lmekted�r. Tanımlardan hastalığın Sonuç 

açısından tıbbın b�r konusu olduğu, rahatsızlık ve hastalığın nedenler�n�n �se tıptan çok sosyoloj�n�n konusu olduğu 

anlaşılmaktadır [1].

İnsanların kend� sağlıklarını nasıl algıladıkları ve tanımladıkları sosyoloj�k açıdan öneml�d�r. Z�ra sağlığa ve hastalığa 

yüklenen anlamlar toplumdan topluma farklılık göstermekted�r [2].

B�l�nd�ğ� g�b� hücreler dokuları, dokular �se organları oluşturmaktadır. Organ ve dokular �şlevler�n� yaparken hücreler 

bel�rl� b�r düzen ve �ş bölümü yaparak b�r araya gelmekted�r. İnsanın yaşamı boyunca hücreler�n bazıları zamanla ölürken 

bazıları da yen�lenmekted�rler. Kanser, hücreler�n kontrolsüz şek�lde çoğalmaları demekt�r. Halk d�l�nde “kötü hastalık”, 

“amansız hastalık” olarak da n�telend�r�len kanser hastalığını TDK (Türk D�l Kurumu), “B�r organ veya dokudak� hücreler�n 

kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın dokulara yayılmasıyla veya uzak dokulara sıçramasıyla bel�ren 

hastalık” şekl�nde tar�f etmekted�r [3]. Kel�me anlamı olarak kanser, b�r organ veya dokudak� hücreler�n düzens�z olarak 

bölünüp çoğalmasıyla bel�ren kötü hücrelere den�r. Genel anlamda �se kanser, vücudumuzun çeş�tl� bölgeler�ndek� 

hücreler�n kontrolsüz çoğalması �le oluşan 100'den fazla hastalık grubudur [4]. 

1. Sağlık ve Hastalığa Sosyoloj�k Bakış

Sosyoloj�n�n b�r alt dalı olan sağlık sosyoloj�s�, toplum ve sağlık �l�şk�s�n� �nceleyen b�r b�l�m dalıdır. Sağlık ve toplum 

�l�şk�s� çeş�tl� durumlarda ele alınmaktadır. Bu çerçevede sağlık ve hastalık olgusu toplumsal yapıyla olan �l�şk�s�, toplumsal 

değ�ş�mler �le sağlık ve hastalık olgusu arasındak� etk�leş�m, b�rey�n hastalık ve sağlık algısının çeş�tl� toplumsal etkenlere 

göre değ�ş�m� �ncelenmekted�r [5].

Sosyologlar sağlık konusunun toplumsal b�r olgu olduğuna da�r şunları �ler� sürmekted�rler. İnsanlar sağlık ya da 

hastalıkla �lg�l� değerlend�rmeler�n� çoğu kez d�ğer �nsanların verd�kler� tepk�lere göre şek�llend�rmekte, onlarla kıyas 

ederek karar vermekted�rler. Bu durum sağlıkla �lg�l� değerlend�rmen�n toplumdan topluma değ�şt�ğ�n� göstermekted�r. 

D�ğer taraftan sağlığın kültürel standartlarının zamanla değ�şmes�d�r. Örneğ�n b�rtakım uzmanlar b�r dönem anne sütü 

hakkındak� olumsuz düşünceler� neden�yle �nek veya koyun sütünü terc�h etmek gerekt�ğ�n� düşünüyorken bu gün bu 

görüşün terk ed�ld�ğ�n� görmektey�z. Ayrıca sağlık, b�r toplumun sah�p olduğu madd� ve teknoloj�k �mkânlara bağlı olarak 

değ�şmekted�r. Aks� halde bu �mkanlara sah�p olmayan toplumlarda bugün b�z�m �ç�n bas�t olan hastalıklar onlar açısından 

c�dd� b�r sorun oluşturab�lmekted�r. Y�ne aynı şek�lde refah sev�yes� yüksek toplumların sağlık açısından duyarlılıkları ve 

ortalama yaşam beklent�s� d�ğer toplumlara göre daha yüksekt�r. Son olarak �nsanlar sağlığı et�k değerler manzumes� �ç�nde 

değerlend�rmekted�rler. Erkek b�r kadın doğum uzmanına muayene olmak �stemeyen b�r kadının durumu buna örnek 

ver�leb�l�r [1]. 

Y�ne benzer şek�lde toplum, halk sağlığını şu şek�llerde b�ç�mlend�rmekted�r. Kültürel örüntüler sağlığı 

tanımlamaktadır. Sağlığın kültürel standartları zaman �ç�nde öneml� değ�ş�kl�ğe uğramaktadır. B�r toplumun teknoloj�s� ve 

sosyal eş�ts�zl�kler halkın sağlığını etk�lemekted�r [6]. 

Sağlık �nsan hayatının öneml� b�r değer�d�r ve aynı zamanda korunması ve sürdürülmes� bakımından da sosyoloj�n�n 

b�r konusudur. Her şeyden önce sağlık �nsanlar arası sosyal �l�şk�ler� ve davranışları �ht�va etmekted�r. Örneğ�n, k�ş�ler�n 

tedav� ve doktor terc�hler�, hang� durumların hastalık bel�rt�s� olduğu ya da olmadığı tıbb� konular kadar toplumun kültürü ve 

yapısıyla bağlantılıdır [7]. 

Günümüz tıp anlayışı hastalıkların en �y� tedav� şekl�n�n hastalık �lerlemeden önce yapılacağını söylemekted�r. Bu 

konuda doktorların söyleyeb�lecekler� oldukça sınırlıdır. Örneğ�n toplumun sağlıkla �lg�l� anlayışların değ�şt�r�lmes� ve 

gel�şt�r�lmes�, hastalıkla �lg�l� önlemler�n alınmasında sosyoloj�n�n b�lg�s�ne �ht�yaç duyulacağı b�r gerçekt�r. Sağlığın b�r 

sürec� �fade ett�ğ�n� düşündüğümüzde hastane dönem� tıp alanına denk gel�rken, hastane önces� ve sonrası dönem 

sosyoloj� vb. b�l�mlere denk düşmekted�r. Dolayısıyla b�r toplumun sağlık sorunlarının bel�rlenmes� ve çözümünde sadece 

tıbbî yaklaşımlar değ�l aynı zamanda sosyoloj�k yaklaşımlara da �ht�yaç duyulmaktadır. Bu durum �se, sağlığa daha gen�ş b�r 

yelpazeden bakılması gerekt�ğ�n� �fade etmekted�r [8]. 

Hastalık evrensel b�r olaydır fakat hasta olma hal� �se kültürel b�r olaydır. Hastalık anlayışı toplumun kültürü �le 

yakından �lg�l�d�r. “Toplumun hastalık hakkındak� değer oryantasyonu, tutum ve �nançları kültürün karakter�n� yansıtır. Her 

toplumun kültürü, sosyal organ�zasyonu, sağlık ve hastalık problem�n� kend� değerler s�stem�ne göre gel�şt�r�r. Hastalık 

kültür kalıplarına göre anlam kazanır” [9]. 

Sosyal b�r kurum olarak sağlık, toplumsal yapının b�r unsurudur. Sağlık s�stem�n �y� çalışması ve h�zmet sunumu 

toplumun sağlığını etk�leyeb�leceğ� g�b� aynı zamanda kend�s� de pol�t�k yaklaşım ve ekonom�k durumdan etk�lenmekted�r.

Hastalık ve sağlık anlayışının toplumsal b�r olgu olduğunu göstermes� açısından şu sorular aklımıza gelmekted�r. 

Bel�rl� hastalıklar bel�rl� sınıflarda ve bölgelerde yoğun gözükürken aynı hastalık n�ç�n bel�rl� bölgelerde ve sınıflarda daha az 

görünmekted�r? N�ç�n bazı hastalıklar kadınlarda ve bel�rl� yaş aralığında fazla gözükürken erkeklerde daha az 

gözükmekted�r? Y�ne aynı şek�lde n�ç�n bazı hastalıklar bel�rl� meslek gruplarında yoğunlaşmaktadır? İnsanların yaşam 

süres� toplumdan topluma n�ç�n değ�şmekted�r? Bu tür soruların cevabını sağlık toplum �l�şk�s�nde aramak gerekmekted�r.

Resm� �stat�st�kler, sağlıkta sosyal sınıflar, toplumsal c�ns�yetler ve etn�s�teler arasında eş�ts�zl�kler olduğunu 

göstermekted�r. Hastalık ve ölüm açısından ortaya konulan bu farklılıklar, hastalık ve sağlığın bas�tçe kader�n ve kötü şansın 

meseles� olmadığına fakat �ç�nde yaşadığımız toplumun ürünü olduğuna da�r güçlü b�r kanıt sunmaktadır [10].

Coğrafi bölge, meslek, c�ns�yet, etn�k köken, meden� durum, �şs�zl�k, yaş, sosyal sınıf, kültürel yapı, sağlık ve hastalıkla 

�lg�l� sosyal değ�şkenlerd�r [11. B�reyler�n sağlıkları, �ç�nde bulundukları toplumsal yapı, �mkânlar ve çevresel etkenler 

tarafından b�ç�mlend�r�lmekted�r. Nüfus (doğum-ölüm ve göç oranları), a�le, sosyal sınıf, d�n, d�l, kültür ve ekonom� �se 

genel olarak sağlığı etk�leyen toplumsal yapı faktörler�d�r [12]. 

Hastalık ve rahatsızlıkların sosyal sınıfla bağlantılı olduğu b�l�nmekted�r. Örneğ�n yoksulluk hastalığın öneml� 

bel�rley�c�ler�nden b�r�d�r. Yoksul kes�m zeng�nlerle karşılaştırıldığında daha sık hastalanmakta, hastalıkları daha uzun 

sürmekte ve daha genç ölmekted�rler. Genç yaşta ölenler �se, ağırlıklı olarak sosyal devlet yardımlarıyla hayatını sürdürenler 

ya da düşük gel�rl� k�mselerd�r. Bu sınıftak� k�ş�ler daha sağlıksız ortamlarda çalışmakta, kötü ortamlarda yaşamakta ve aynı 

zamanda sağlıksız gıdalarla beslenmek zorunda kalmaktadırlar. D�ğer taraftan c�ns�yet açısından bakıldığında kadın ölüm 

oranlarının, erkekler�nk�nden daha düşük olduğu görülmekted�r. Erkekler�n ortalama ölüm oranları, kadınlardan % 40 daha 

yüksekt�r [10].
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Gender, educat�on, welfare, soc�al classes, occupat�on and work�ng cond�t�ons, chang�ng l�festyle of soc�ety, d�et�ng 

ways of people, �ncrease �n populat�on, �mprovements �n health serv�ces or developmental level of country, problems 

brought w�th technology, fear of cancer and env�ronmental pollut�on are the soc�al factors e�ect�ng cancer.

Some cultural factors �nfluence �nd�v�duals' behav�or and pract�ces related to cancer prevent�on, screen�ng, early 

d�agnos�s. These can be sorted as rac�al or ethn�c or�g�n, level of acculturat�on, rel�g�ous bel�efs, soc�oeconom�c level, age, 

educat�on level, reg�on of res�dence and soc�al support. Cancer d��ers accord�ng to �ts type, pat�ent age, gender and 

geograph�cal reg�ons. These show the soc�olog�cal d�mens�on of the subject.

Soc�al problems caused by cancer can be l�sted as econom�c �ncome loss, lack of soc�al relat�ons network or lack of 

soc�al support, and fam�ly problems.

In terms of cancer prevent�on and early d�agnos�s, �t �s �mportant to ra�se awareness of cancer and early d�agnos�s �n 

the commun�ty. It seems more rat�onal to apply to prevent�ve measures before tackl�ng problems. Therefore, �t �s �mportant 

to take protect�ve and prevent�ve measures and to create soc�al awareness by avo�d�ng the factors that pave the way for the 

development of cancer.

Keywords: Health, �llness, soc�ety, cancer.

Tanım/Kavramlar

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık, fiz�ksel, z�h�nsel ve toplumsal yönlerden normal/�y� olma durumu olarak 

tanımlanmaktadır. Hastalık �se; sağlığın ve esenl�ğ�n bozulması şekl�nde �fade ed�lmekted�r. Tanımlardan hastalığın Sonuç 

açısından tıbbın b�r konusu olduğu, rahatsızlık ve hastalığın nedenler�n�n �se tıptan çok sosyoloj�n�n konusu olduğu 

anlaşılmaktadır [1].

İnsanların kend� sağlıklarını nasıl algıladıkları ve tanımladıkları sosyoloj�k açıdan öneml�d�r. Z�ra sağlığa ve hastalığa 

yüklenen anlamlar toplumdan topluma farklılık göstermekted�r [2].

B�l�nd�ğ� g�b� hücreler dokuları, dokular �se organları oluşturmaktadır. Organ ve dokular �şlevler�n� yaparken hücreler 

bel�rl� b�r düzen ve �ş bölümü yaparak b�r araya gelmekted�r. İnsanın yaşamı boyunca hücreler�n bazıları zamanla ölürken 

bazıları da yen�lenmekted�rler. Kanser, hücreler�n kontrolsüz şek�lde çoğalmaları demekt�r. Halk d�l�nde “kötü hastalık”, 

“amansız hastalık” olarak da n�telend�r�len kanser hastalığını TDK (Türk D�l Kurumu), “B�r organ veya dokudak� hücreler�n 

kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın dokulara yayılmasıyla veya uzak dokulara sıçramasıyla bel�ren 

hastalık” şekl�nde tar�f etmekted�r [3]. Kel�me anlamı olarak kanser, b�r organ veya dokudak� hücreler�n düzens�z olarak 

bölünüp çoğalmasıyla bel�ren kötü hücrelere den�r. Genel anlamda �se kanser, vücudumuzun çeş�tl� bölgeler�ndek� 

hücreler�n kontrolsüz çoğalması �le oluşan 100'den fazla hastalık grubudur [4]. 

1. Sağlık ve Hastalığa Sosyoloj�k Bakış

Sosyoloj�n�n b�r alt dalı olan sağlık sosyoloj�s�, toplum ve sağlık �l�şk�s�n� �nceleyen b�r b�l�m dalıdır. Sağlık ve toplum 

�l�şk�s� çeş�tl� durumlarda ele alınmaktadır. Bu çerçevede sağlık ve hastalık olgusu toplumsal yapıyla olan �l�şk�s�, toplumsal 

değ�ş�mler �le sağlık ve hastalık olgusu arasındak� etk�leş�m, b�rey�n hastalık ve sağlık algısının çeş�tl� toplumsal etkenlere 

göre değ�ş�m� �ncelenmekted�r [5].

Sosyologlar sağlık konusunun toplumsal b�r olgu olduğuna da�r şunları �ler� sürmekted�rler. İnsanlar sağlık ya da 

hastalıkla �lg�l� değerlend�rmeler�n� çoğu kez d�ğer �nsanların verd�kler� tepk�lere göre şek�llend�rmekte, onlarla kıyas 

ederek karar vermekted�rler. Bu durum sağlıkla �lg�l� değerlend�rmen�n toplumdan topluma değ�şt�ğ�n� göstermekted�r. 

D�ğer taraftan sağlığın kültürel standartlarının zamanla değ�şmes�d�r. Örneğ�n b�rtakım uzmanlar b�r dönem anne sütü 

hakkındak� olumsuz düşünceler� neden�yle �nek veya koyun sütünü terc�h etmek gerekt�ğ�n� düşünüyorken bu gün bu 

görüşün terk ed�ld�ğ�n� görmektey�z. Ayrıca sağlık, b�r toplumun sah�p olduğu madd� ve teknoloj�k �mkânlara bağlı olarak 

değ�şmekted�r. Aks� halde bu �mkanlara sah�p olmayan toplumlarda bugün b�z�m �ç�n bas�t olan hastalıklar onlar açısından 

c�dd� b�r sorun oluşturab�lmekted�r. Y�ne aynı şek�lde refah sev�yes� yüksek toplumların sağlık açısından duyarlılıkları ve 

ortalama yaşam beklent�s� d�ğer toplumlara göre daha yüksekt�r. Son olarak �nsanlar sağlığı et�k değerler manzumes� �ç�nde 

değerlend�rmekted�rler. Erkek b�r kadın doğum uzmanına muayene olmak �stemeyen b�r kadının durumu buna örnek 

ver�leb�l�r [1]. 

Y�ne benzer şek�lde toplum, halk sağlığını şu şek�llerde b�ç�mlend�rmekted�r. Kültürel örüntüler sağlığı 

tanımlamaktadır. Sağlığın kültürel standartları zaman �ç�nde öneml� değ�ş�kl�ğe uğramaktadır. B�r toplumun teknoloj�s� ve 

sosyal eş�ts�zl�kler halkın sağlığını etk�lemekted�r [6]. 

Sağlık �nsan hayatının öneml� b�r değer�d�r ve aynı zamanda korunması ve sürdürülmes� bakımından da sosyoloj�n�n 

b�r konusudur. Her şeyden önce sağlık �nsanlar arası sosyal �l�şk�ler� ve davranışları �ht�va etmekted�r. Örneğ�n, k�ş�ler�n 

tedav� ve doktor terc�hler�, hang� durumların hastalık bel�rt�s� olduğu ya da olmadığı tıbb� konular kadar toplumun kültürü ve 

yapısıyla bağlantılıdır [7]. 

Günümüz tıp anlayışı hastalıkların en �y� tedav� şekl�n�n hastalık �lerlemeden önce yapılacağını söylemekted�r. Bu 

konuda doktorların söyleyeb�lecekler� oldukça sınırlıdır. Örneğ�n toplumun sağlıkla �lg�l� anlayışların değ�şt�r�lmes� ve 

gel�şt�r�lmes�, hastalıkla �lg�l� önlemler�n alınmasında sosyoloj�n�n b�lg�s�ne �ht�yaç duyulacağı b�r gerçekt�r. Sağlığın b�r 

sürec� �fade ett�ğ�n� düşündüğümüzde hastane dönem� tıp alanına denk gel�rken, hastane önces� ve sonrası dönem 

sosyoloj� vb. b�l�mlere denk düşmekted�r. Dolayısıyla b�r toplumun sağlık sorunlarının bel�rlenmes� ve çözümünde sadece 

tıbbî yaklaşımlar değ�l aynı zamanda sosyoloj�k yaklaşımlara da �ht�yaç duyulmaktadır. Bu durum �se, sağlığa daha gen�ş b�r 

yelpazeden bakılması gerekt�ğ�n� �fade etmekted�r [8]. 

Hastalık evrensel b�r olaydır fakat hasta olma hal� �se kültürel b�r olaydır. Hastalık anlayışı toplumun kültürü �le 

yakından �lg�l�d�r. “Toplumun hastalık hakkındak� değer oryantasyonu, tutum ve �nançları kültürün karakter�n� yansıtır. Her 

toplumun kültürü, sosyal organ�zasyonu, sağlık ve hastalık problem�n� kend� değerler s�stem�ne göre gel�şt�r�r. Hastalık 

kültür kalıplarına göre anlam kazanır” [9]. 

Sosyal b�r kurum olarak sağlık, toplumsal yapının b�r unsurudur. Sağlık s�stem�n �y� çalışması ve h�zmet sunumu 

toplumun sağlığını etk�leyeb�leceğ� g�b� aynı zamanda kend�s� de pol�t�k yaklaşım ve ekonom�k durumdan etk�lenmekted�r.

Hastalık ve sağlık anlayışının toplumsal b�r olgu olduğunu göstermes� açısından şu sorular aklımıza gelmekted�r. 

Bel�rl� hastalıklar bel�rl� sınıflarda ve bölgelerde yoğun gözükürken aynı hastalık n�ç�n bel�rl� bölgelerde ve sınıflarda daha az 

görünmekted�r? N�ç�n bazı hastalıklar kadınlarda ve bel�rl� yaş aralığında fazla gözükürken erkeklerde daha az 

gözükmekted�r? Y�ne aynı şek�lde n�ç�n bazı hastalıklar bel�rl� meslek gruplarında yoğunlaşmaktadır? İnsanların yaşam 

süres� toplumdan topluma n�ç�n değ�şmekted�r? Bu tür soruların cevabını sağlık toplum �l�şk�s�nde aramak gerekmekted�r.

Resm� �stat�st�kler, sağlıkta sosyal sınıflar, toplumsal c�ns�yetler ve etn�s�teler arasında eş�ts�zl�kler olduğunu 

göstermekted�r. Hastalık ve ölüm açısından ortaya konulan bu farklılıklar, hastalık ve sağlığın bas�tçe kader�n ve kötü şansın 

meseles� olmadığına fakat �ç�nde yaşadığımız toplumun ürünü olduğuna da�r güçlü b�r kanıt sunmaktadır [10].

Coğrafi bölge, meslek, c�ns�yet, etn�k köken, meden� durum, �şs�zl�k, yaş, sosyal sınıf, kültürel yapı, sağlık ve hastalıkla 

�lg�l� sosyal değ�şkenlerd�r [11. B�reyler�n sağlıkları, �ç�nde bulundukları toplumsal yapı, �mkânlar ve çevresel etkenler 

tarafından b�ç�mlend�r�lmekted�r. Nüfus (doğum-ölüm ve göç oranları), a�le, sosyal sınıf, d�n, d�l, kültür ve ekonom� �se 

genel olarak sağlığı etk�leyen toplumsal yapı faktörler�d�r [12]. 

Hastalık ve rahatsızlıkların sosyal sınıfla bağlantılı olduğu b�l�nmekted�r. Örneğ�n yoksulluk hastalığın öneml� 

bel�rley�c�ler�nden b�r�d�r. Yoksul kes�m zeng�nlerle karşılaştırıldığında daha sık hastalanmakta, hastalıkları daha uzun 

sürmekte ve daha genç ölmekted�rler. Genç yaşta ölenler �se, ağırlıklı olarak sosyal devlet yardımlarıyla hayatını sürdürenler 

ya da düşük gel�rl� k�mselerd�r. Bu sınıftak� k�ş�ler daha sağlıksız ortamlarda çalışmakta, kötü ortamlarda yaşamakta ve aynı 

zamanda sağlıksız gıdalarla beslenmek zorunda kalmaktadırlar. D�ğer taraftan c�ns�yet açısından bakıldığında kadın ölüm 

oranlarının, erkekler�nk�nden daha düşük olduğu görülmekted�r. Erkekler�n ortalama ölüm oranları, kadınlardan % 40 daha 

yüksekt�r [10].



B�reyler�n sağlık ve hastalık durumları sosyoekonom�k durumlarına bağlı olarak değ�şmekted�r. B�rçok hastalığın 

temel�nde uygun olmayan şartlarda yaşama, eğ�t�m ve ekonom�k bakımdan yeters�z olma ve aynı zamanda denges�z ve 

yeters�z beslenme, sağlık h�zmetler�nden �sten�len sev�yede yararlanamama g�b� olumsuzluklar vardır [7].

Toplumsal yapının değ�şmes�ne bağlı olarak hastalıklar da değ�şmekted�r. Örneğ�n veba, verem, sıtma, kolera vb. 

hastalıklar yoksulluktan kaynaklanan daha öncek� dönem�n yaygın hastalıkları �ken günümüz hastalıkları �se obez�te, kalp 

hastalıkları ve ruhsal/ps�k�yatr�k rahatsızlıklar (anks�yete, stres, depresyon) ve trafik kazaları sonucu oluşan rahatsızlıklar, 

sanay�leşme kaynaklı çevre k�rl�l�ğ�n�n yol açtığı solunum rahatsızlıkları daha z�yade zeng�nl�kten kaynaklanmaktadır. 

Hastalıkların et�yoloj�s� çerçeves�nde hastalığın sosyal faktörlere bağlı olarak da değ�şt�ğ�n� görmektey�z. Örneğ�n 

skrotum kanser� gen�ş ölçüde sosyal etkenler altında gel�şmekted�r. Der� kanserler�n�n sebeb�nde güneş�n etk�s�n�n yanında 

�kamet ed�n�len yer�n etk�s� ve meslek şek�ller� g�b� sosyal faktörler�n tes�r� büyüktür. Y�ne aynı şek�lde kalp, kanser ve z�h�nsel 

hastalıklar g�b� b�rçok kron�k hastalıkları, hastalığın et�yoloj�s� bakımından d�n, a�le yapısı ve d�ğer sosyoekonom�k farklara 

bağlamak �ç�n yeterl� del�ller vardır [9].

Gel�şm�ş endüstr� toplumlarında yen� sağlık sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Ş�şmanlık, karac�ğer s�rozu, bazı kanserler, 

kalp hastalıkları, solunum hastalıkları, d�yabet, m�de ülserler� ve var�sler günümüz toplumlarının daha sık karşılaştığı 

hastalıklar olarak gözükmekted�r [10]. 

B�l�nd�ğ� bazı sosyologlar günümüz toplumlarını “r�sk toplumu” olarak da n�telend�rmekted�rler. Onlara göre 

modernleşmen�n ortaya çıkardığı bel�rs�zl�k ve denet�ms�zl�k sorunu günümüz toplumlarına öngörülmez çeş�tl� r�skler� de 

beraber�nde get�rm�şt�r. Dolayısıyla �nsanoğlu sürekl� r�sk altındadır. Günümüzde �nsanoğlu artık çok daha etk�n ve yıkıcı 

olab�len ve herkes�n karşılaşma �ht�mal� yüksek olan r�sklerle kuşatılmış b�r dünyada yaşamaktadır. Bu bağlamda bazı 

k�tlesel kanser vakalarındak� artış, doğaya yaptığımız olumsuz müdahaleler�n sonucu olan kırım-kongo v�rüsü, kuş gr�b� 

g�b� yen� hastalıkların ortaya çıkması, küresel ısınma, nükleer santrallerle �lg�l� kaygılar yaşadığımız r�skler arasındadır [13]. 

Bu bağlamda kanser�n b�rçok çeş�d� günümüzde her ne kadar tedav� ed�lse de b�rey�, yakın çevres�n� ve toplumları olumsuz 

etk�ler� açısından b�r r�sk unsuru olarak devam etmekted�r. 

Tar�h� süreç �çer�s�nde sağlığa ve hastalığa yaklaşımın toplumdan topluma hatta dönemden döneme değ�şt�ğ�n� �fade 

etm�şt�k bu bağlamda bu süreçte tıp b�l�m� b�r dönem �nsan beden�n� b�r nesne olarak görmüştür. Bu bakış açısının bazı 

sorunları da beraber�nde get�rmes�nden dolayı günümüzde kansere daha bütüncül b�r değerlend�rmeyle yaklaşılmaktadır 

k� sosyoloj�k, ps�koloj�k bakış da bunu göstermekted�r.

Özell�kle Batı tıp tar�h�nde sağlığa ve hastalığa yaklaşımın b�yomed�kal den�len b�r modelle yaklaşıldığını ve bu 

yaklaşım, tıbbî b�lg�n�n kanıtlanab�l�r ve objekt�f olduğunu, z�h�n ve beden�n her b�r�n�n ayrı varlıklar olduğunu ve �nsan 

beden�n mak�ne g�b� tam�r ed�lmes� gereken mekan�k b�r şey olduğunu varsaymıştır. Dolayısıyla bu yaklaşımın eks�kl�ğ� 

sosyal model�n doğmasına neden olmuştur. Bu modele göre hastalık ve sağlık sadece bedensel değ�ş�mlerle �lg�l� değ�l, 

daha z�yade sosyal, ekonom�k ve pol�t�k durumlarla bağlantılı ele alınır, beden ve ruh b�rb�r�nden ayrı düşünülmemel�d�r [14]. 

Tıp b�l�m� sınırlıdır, �nsan beden�ne mekan�k b�r bakış açısıyla bakılmaktadır [15]. B�yomed�kal model, b�rey�n sosyal ve 

ps�koloj�k boyutunu göz ardı etmekted�r. İnsanın ps�kososyal ve ekonom�k çevres�n� görmemezl�kten gelmekted�r. Oysa 

sağlık hem tıbbî hem de kültürel ve sosyal b�r olgudur. 

Tıbbî/b�yomed�kal bakış açısından hastalık ve rahatsızlığın neden� olarak m�krob�k veya travmat�k olarak b�rey�n 

beden�ne yoğunlaşırken sosyal bakış açısı özell�kle bu rahatsızlığı oluşturan sosyal, ps�koloj�k, çevresel, fiz�ksel şartlara 

yoğunlaşmak gerekt�ğ�n� vurgular. Y�ne aynı şek�lde tıbbî bakış açısı b�rey hastalanınca tıbbın konusu olurken sosyal bakış 

açısı hastalanmadan önce koruyucu önlemlere yoğunlaşmaktadır. Bu durum �se hastalığın çok boyutluluğuna d�kkat 

çekmekted�r.

Günümüz tıbbî bakış açısı değ�şm�ş, daha hol�st�k/bütünsel bakış açısı yaygınlık kazanmıştır. Hol�st�k tıp, hastalıkların 

önlenmes�ne yoğunlaşan, �nsanın fiz�ksel ve sosyal çevres�n� d�kkate alan b�r yaklaşımdır. Bu yaklaşımda prat�syenler 

hastaları �nsan olarak tedav� ederler, hastalıkların sadece septomları �le değ�l hastalarının çevreler�, yaşam şek�ller� �le de 

�lg�len�rler. Y�ne bu anlayışta hastaya doktora bağımlılığı değ�l sorumluluğu özend�r�r, ayrıca k�ş�sel tedav� sunarlar [6]. Artık 

hastalığı meydana get�ren nedenler arasında hastanın b�yoloj�k yapısı, v�rüs ve bakter�ler�n yanında sosyoekonom�k 

unsurlar da öneml�d�r. Kalp hastalıkları, kanser ve d�ğer kron�k hastalıkların et�yoloj�s� sosyoekonom�k faktörlerle yakından 

�lg�l�d�r [9]. 

Buradan da anlaşıldığı g�b� sağlık ve hastalık �l�şk�s�ne sadece tıbb� olarak bakmak eks�k b�r yaklaşım olmaktadır. 

Sağlık ve hastalık durumunun toplumun �nançları, kültürler� kısaca toplumun yapısıyla bağlantılı olduğunu dolayısıyla bu 

durumu b�r madalyanın �k� yüzü g�b� görmek gerekmekted�r. Bunun b�r yüzü tıp alanını �lg�lend�r�rken d�ğer taraftan da 

toplumu �lg�lend�ren yüzünü görmey� de �hmal etmemel�y�z.

2. Sosyoloj�k Yaklaşımlar Açısından Sağlık

Sosyoloj�k bağlamda kuramları, toplum, toplumun yapısı ve �şley�ş� �le �lg�l� genellemeler olarak �fade edeb�l�r�z. 

Toplumsal olguyu açıklayan kuramlar aynı zamanda olaylara nasıl yaklaşılması gerekt�ğ� konusunda da ışık tutmaktadır. Bu 

bağlamda üç kuram ön plana çıkmaktadır. 

a. İşlevselc� Yaklaşım: Bu yaklaşımda toplumsal s�stem� meydana get�ren parçalar s�stem�n bütünleşmes� ve uyumu 

açısından hayat� öneme sah�pt�r. Dolayısıyla parçaların herhang� b�r�nde meydana gelen b�r değ�şme s�stem�n tümünü 

etk�lemekted�r. Bu bağlamda bu kuramın tems�lc�ler�nden Parsons’a göre hastalık b�rey�n sosyal roller�n� yer�ne get�rmes�n� 

engelleyen b�r olgudur. Dolayısıyla d�sfonks�yonel b�r durumdur. B�reyler�n sorumluluklarından kaçmalarını önlemede 

sosyal kontrol ajanları olarak doktorlar onları denetleme yetk�s�ne sah�pt�r. 

Parsons, toplumun sadece hek�mlere değ�l aynı zamanda hastalara da bell� b�r rolü önceden verd�ğ�n�, hasta ve 

doktorların da bu rolü yer�ne get�rd�kler�n� bel�rtm�şt�r. Ona göre hasta b�r b�rey�n dört farklı rolü oynaması beklen�lmekted�r. 

B�r�nc�s�, hasta mümkün olduğu kadar çabuk �y�leşmek �steyecekt�r. İk�nc�s�, hasta hek�mlere başvuracak ve yardım talep 

edecekt�r. Üçüncüsü, hasta bazı etk�nl�kler� ve sorumlulukları yer�ne get�remeyecekt�r. Dördüncüsü �se, hastanın bakıma 

�ht�yacı olacaktır, �y�leşmek kend� kararı ve �steğ�ne bağlı olmayacaktır [16, 8]. Hastalık durumu, toplumsal düzen� altüst 

edeb�l�r. Çünkü hasta olan b�reyler sıradan yükümlülükler�n� yer�ne get�rme konusunda sorun yaşar ve bu durum toplumsal 

s�stemde denges�zl�ğe neden olab�l�r [17].

İşlevselc�lere göre “sağlık bakımıyla �lg�l� problemler, hızlı sosyal değ�şme ve değ�şen kamusal eğ�l�mler�n sonucu 

olarak ortaya çıkar. Hastane temell� sağlık s�stem�, hastalara yüksek mal�yetler yüklemes�ne karşın, doktorlar, hastaneler ve 

�laç firmaları �ç�n �şlevseld�r. Ancak sağlık h�zmetler�n�n mal�yet�n�n artması sağlık h�zmetler�n�n n�tel�k ve n�cel�ğ�n� 

artırmadığı �ç�n de d�sfonks�yoneld�r” [2].

b. Yorumlayıcı Yaklaşım: İnsan davranışının öznel ve yorumlayıcı roller�n�n çözümlenmes�n� öne çıkaran b�r 

yaklaşımdır. İnsanlar etk�leş�m hal�ndeyken semboller� öğren�r ve bunları b�r oyunda başkalarının roller�n� almak amacıyla 

kullanmak üzere ed�n�rler. Toplum etk�leş�m hal�ndek� �nsanlardan oluşur. K�ş�ler karşılaştıkları nesnel gerçekl�ğ�n önceden 

tasarlanmış yorumunu kabul etmekten çok, nesneler dünyasına özel anlamlar uygularlar [18]. Dolayısıyla bu kurama göre 

sağlık ve hastalık sosyal olarak değerlend�rd�ğ�nden sübjekt�f özell�kler taşımaktadır. Hastalığı ver�len cevap sosyal 

tanımlamalar üzer�ne kuruludur. İnsanların hatta toplumların tıbbî tedav� durumlarını nasıl tanımladıkları, ya da kend�ler�n� 

nasıl h�ssett�kler� toplumdan topluma değ�şmekted�r.

Etk�leş�mc� kuramcılar �çer�s�nde yer alan Go�man’a göre hastalık sosyal olarak �nşa ed�lmekted�r. Sosyal b�r olgu 

olarak hastalık b�rey�n sosyalleşme sürec�nde öğrend�ğ� ve ed�nd�ğ� b�lg�ler� dışarı yansıtır. Bu bağlamda hasta olma 

toplumsal b�r süreçt�r. Hasta k�ş�n�n d�ğer k�ş�lerle etk�leş�m�, bu etk�leş�me etk� eden değer ve normlar kültür �çer�s�nde 

öğren�l�r [2].

Sembol�k etk�leş�mc�l�k hastalıkları, “�nsanlar arası karşılıklı etk�leş�m net�ces�nde �nşa ed�len anlamlar üzer�nden 

tanımlar. Hastalıklar, çağrıştırdıkları anlamlara bağlı olarak benl�k ve k�ml�k g�b� sosyal etk�leş�m sürec�nde oluşan unsurlar 
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B�reyler�n sağlık ve hastalık durumları sosyoekonom�k durumlarına bağlı olarak değ�şmekted�r. B�rçok hastalığın 

temel�nde uygun olmayan şartlarda yaşama, eğ�t�m ve ekonom�k bakımdan yeters�z olma ve aynı zamanda denges�z ve 

yeters�z beslenme, sağlık h�zmetler�nden �sten�len sev�yede yararlanamama g�b� olumsuzluklar vardır [7].

Toplumsal yapının değ�şmes�ne bağlı olarak hastalıklar da değ�şmekted�r. Örneğ�n veba, verem, sıtma, kolera vb. 

hastalıklar yoksulluktan kaynaklanan daha öncek� dönem�n yaygın hastalıkları �ken günümüz hastalıkları �se obez�te, kalp 

hastalıkları ve ruhsal/ps�k�yatr�k rahatsızlıklar (anks�yete, stres, depresyon) ve trafik kazaları sonucu oluşan rahatsızlıklar, 

sanay�leşme kaynaklı çevre k�rl�l�ğ�n�n yol açtığı solunum rahatsızlıkları daha z�yade zeng�nl�kten kaynaklanmaktadır. 

Hastalıkların et�yoloj�s� çerçeves�nde hastalığın sosyal faktörlere bağlı olarak da değ�şt�ğ�n� görmektey�z. Örneğ�n 

skrotum kanser� gen�ş ölçüde sosyal etkenler altında gel�şmekted�r. Der� kanserler�n�n sebeb�nde güneş�n etk�s�n�n yanında 

�kamet ed�n�len yer�n etk�s� ve meslek şek�ller� g�b� sosyal faktörler�n tes�r� büyüktür. Y�ne aynı şek�lde kalp, kanser ve z�h�nsel 

hastalıklar g�b� b�rçok kron�k hastalıkları, hastalığın et�yoloj�s� bakımından d�n, a�le yapısı ve d�ğer sosyoekonom�k farklara 

bağlamak �ç�n yeterl� del�ller vardır [9].

Gel�şm�ş endüstr� toplumlarında yen� sağlık sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Ş�şmanlık, karac�ğer s�rozu, bazı kanserler, 

kalp hastalıkları, solunum hastalıkları, d�yabet, m�de ülserler� ve var�sler günümüz toplumlarının daha sık karşılaştığı 

hastalıklar olarak gözükmekted�r [10]. 

B�l�nd�ğ� bazı sosyologlar günümüz toplumlarını “r�sk toplumu” olarak da n�telend�rmekted�rler. Onlara göre 

modernleşmen�n ortaya çıkardığı bel�rs�zl�k ve denet�ms�zl�k sorunu günümüz toplumlarına öngörülmez çeş�tl� r�skler� de 

beraber�nde get�rm�şt�r. Dolayısıyla �nsanoğlu sürekl� r�sk altındadır. Günümüzde �nsanoğlu artık çok daha etk�n ve yıkıcı 

olab�len ve herkes�n karşılaşma �ht�mal� yüksek olan r�sklerle kuşatılmış b�r dünyada yaşamaktadır. Bu bağlamda bazı 

k�tlesel kanser vakalarındak� artış, doğaya yaptığımız olumsuz müdahaleler�n sonucu olan kırım-kongo v�rüsü, kuş gr�b� 

g�b� yen� hastalıkların ortaya çıkması, küresel ısınma, nükleer santrallerle �lg�l� kaygılar yaşadığımız r�skler arasındadır [13]. 

Bu bağlamda kanser�n b�rçok çeş�d� günümüzde her ne kadar tedav� ed�lse de b�rey�, yakın çevres�n� ve toplumları olumsuz 

etk�ler� açısından b�r r�sk unsuru olarak devam etmekted�r. 

Tar�h� süreç �çer�s�nde sağlığa ve hastalığa yaklaşımın toplumdan topluma hatta dönemden döneme değ�şt�ğ�n� �fade 

etm�şt�k bu bağlamda bu süreçte tıp b�l�m� b�r dönem �nsan beden�n� b�r nesne olarak görmüştür. Bu bakış açısının bazı 

sorunları da beraber�nde get�rmes�nden dolayı günümüzde kansere daha bütüncül b�r değerlend�rmeyle yaklaşılmaktadır 

k� sosyoloj�k, ps�koloj�k bakış da bunu göstermekted�r.

Özell�kle Batı tıp tar�h�nde sağlığa ve hastalığa yaklaşımın b�yomed�kal den�len b�r modelle yaklaşıldığını ve bu 

yaklaşım, tıbbî b�lg�n�n kanıtlanab�l�r ve objekt�f olduğunu, z�h�n ve beden�n her b�r�n�n ayrı varlıklar olduğunu ve �nsan 

beden�n mak�ne g�b� tam�r ed�lmes� gereken mekan�k b�r şey olduğunu varsaymıştır. Dolayısıyla bu yaklaşımın eks�kl�ğ� 

sosyal model�n doğmasına neden olmuştur. Bu modele göre hastalık ve sağlık sadece bedensel değ�ş�mlerle �lg�l� değ�l, 

daha z�yade sosyal, ekonom�k ve pol�t�k durumlarla bağlantılı ele alınır, beden ve ruh b�rb�r�nden ayrı düşünülmemel�d�r [14]. 

Tıp b�l�m� sınırlıdır, �nsan beden�ne mekan�k b�r bakış açısıyla bakılmaktadır [15]. B�yomed�kal model, b�rey�n sosyal ve 

ps�koloj�k boyutunu göz ardı etmekted�r. İnsanın ps�kososyal ve ekonom�k çevres�n� görmemezl�kten gelmekted�r. Oysa 

sağlık hem tıbbî hem de kültürel ve sosyal b�r olgudur. 

Tıbbî/b�yomed�kal bakış açısından hastalık ve rahatsızlığın neden� olarak m�krob�k veya travmat�k olarak b�rey�n 

beden�ne yoğunlaşırken sosyal bakış açısı özell�kle bu rahatsızlığı oluşturan sosyal, ps�koloj�k, çevresel, fiz�ksel şartlara 

yoğunlaşmak gerekt�ğ�n� vurgular. Y�ne aynı şek�lde tıbbî bakış açısı b�rey hastalanınca tıbbın konusu olurken sosyal bakış 

açısı hastalanmadan önce koruyucu önlemlere yoğunlaşmaktadır. Bu durum �se hastalığın çok boyutluluğuna d�kkat 

çekmekted�r.

Günümüz tıbbî bakış açısı değ�şm�ş, daha hol�st�k/bütünsel bakış açısı yaygınlık kazanmıştır. Hol�st�k tıp, hastalıkların 

önlenmes�ne yoğunlaşan, �nsanın fiz�ksel ve sosyal çevres�n� d�kkate alan b�r yaklaşımdır. Bu yaklaşımda prat�syenler 

hastaları �nsan olarak tedav� ederler, hastalıkların sadece septomları �le değ�l hastalarının çevreler�, yaşam şek�ller� �le de 

�lg�len�rler. Y�ne bu anlayışta hastaya doktora bağımlılığı değ�l sorumluluğu özend�r�r, ayrıca k�ş�sel tedav� sunarlar [6]. Artık 

hastalığı meydana get�ren nedenler arasında hastanın b�yoloj�k yapısı, v�rüs ve bakter�ler�n yanında sosyoekonom�k 

unsurlar da öneml�d�r. Kalp hastalıkları, kanser ve d�ğer kron�k hastalıkların et�yoloj�s� sosyoekonom�k faktörlerle yakından 

�lg�l�d�r [9]. 

Buradan da anlaşıldığı g�b� sağlık ve hastalık �l�şk�s�ne sadece tıbb� olarak bakmak eks�k b�r yaklaşım olmaktadır. 

Sağlık ve hastalık durumunun toplumun �nançları, kültürler� kısaca toplumun yapısıyla bağlantılı olduğunu dolayısıyla bu 

durumu b�r madalyanın �k� yüzü g�b� görmek gerekmekted�r. Bunun b�r yüzü tıp alanını �lg�lend�r�rken d�ğer taraftan da 

toplumu �lg�lend�ren yüzünü görmey� de �hmal etmemel�y�z.

2. Sosyoloj�k Yaklaşımlar Açısından Sağlık

Sosyoloj�k bağlamda kuramları, toplum, toplumun yapısı ve �şley�ş� �le �lg�l� genellemeler olarak �fade edeb�l�r�z. 

Toplumsal olguyu açıklayan kuramlar aynı zamanda olaylara nasıl yaklaşılması gerekt�ğ� konusunda da ışık tutmaktadır. Bu 

bağlamda üç kuram ön plana çıkmaktadır. 

a. İşlevselc� Yaklaşım: Bu yaklaşımda toplumsal s�stem� meydana get�ren parçalar s�stem�n bütünleşmes� ve uyumu 

açısından hayat� öneme sah�pt�r. Dolayısıyla parçaların herhang� b�r�nde meydana gelen b�r değ�şme s�stem�n tümünü 

etk�lemekted�r. Bu bağlamda bu kuramın tems�lc�ler�nden Parsons’a göre hastalık b�rey�n sosyal roller�n� yer�ne get�rmes�n� 

engelleyen b�r olgudur. Dolayısıyla d�sfonks�yonel b�r durumdur. B�reyler�n sorumluluklarından kaçmalarını önlemede 

sosyal kontrol ajanları olarak doktorlar onları denetleme yetk�s�ne sah�pt�r. 

Parsons, toplumun sadece hek�mlere değ�l aynı zamanda hastalara da bell� b�r rolü önceden verd�ğ�n�, hasta ve 

doktorların da bu rolü yer�ne get�rd�kler�n� bel�rtm�şt�r. Ona göre hasta b�r b�rey�n dört farklı rolü oynaması beklen�lmekted�r. 

B�r�nc�s�, hasta mümkün olduğu kadar çabuk �y�leşmek �steyecekt�r. İk�nc�s�, hasta hek�mlere başvuracak ve yardım talep 

edecekt�r. Üçüncüsü, hasta bazı etk�nl�kler� ve sorumlulukları yer�ne get�remeyecekt�r. Dördüncüsü �se, hastanın bakıma 

�ht�yacı olacaktır, �y�leşmek kend� kararı ve �steğ�ne bağlı olmayacaktır [16, 8]. Hastalık durumu, toplumsal düzen� altüst 

edeb�l�r. Çünkü hasta olan b�reyler sıradan yükümlülükler�n� yer�ne get�rme konusunda sorun yaşar ve bu durum toplumsal 

s�stemde denges�zl�ğe neden olab�l�r [17].

İşlevselc�lere göre “sağlık bakımıyla �lg�l� problemler, hızlı sosyal değ�şme ve değ�şen kamusal eğ�l�mler�n sonucu 

olarak ortaya çıkar. Hastane temell� sağlık s�stem�, hastalara yüksek mal�yetler yüklemes�ne karşın, doktorlar, hastaneler ve 

�laç firmaları �ç�n �şlevseld�r. Ancak sağlık h�zmetler�n�n mal�yet�n�n artması sağlık h�zmetler�n�n n�tel�k ve n�cel�ğ�n� 

artırmadığı �ç�n de d�sfonks�yoneld�r” [2].

b. Yorumlayıcı Yaklaşım: İnsan davranışının öznel ve yorumlayıcı roller�n�n çözümlenmes�n� öne çıkaran b�r 

yaklaşımdır. İnsanlar etk�leş�m hal�ndeyken semboller� öğren�r ve bunları b�r oyunda başkalarının roller�n� almak amacıyla 

kullanmak üzere ed�n�rler. Toplum etk�leş�m hal�ndek� �nsanlardan oluşur. K�ş�ler karşılaştıkları nesnel gerçekl�ğ�n önceden 

tasarlanmış yorumunu kabul etmekten çok, nesneler dünyasına özel anlamlar uygularlar [18]. Dolayısıyla bu kurama göre 

sağlık ve hastalık sosyal olarak değerlend�rd�ğ�nden sübjekt�f özell�kler taşımaktadır. Hastalığı ver�len cevap sosyal 

tanımlamalar üzer�ne kuruludur. İnsanların hatta toplumların tıbbî tedav� durumlarını nasıl tanımladıkları, ya da kend�ler�n� 

nasıl h�ssett�kler� toplumdan topluma değ�şmekted�r.

Etk�leş�mc� kuramcılar �çer�s�nde yer alan Go�man’a göre hastalık sosyal olarak �nşa ed�lmekted�r. Sosyal b�r olgu 

olarak hastalık b�rey�n sosyalleşme sürec�nde öğrend�ğ� ve ed�nd�ğ� b�lg�ler� dışarı yansıtır. Bu bağlamda hasta olma 

toplumsal b�r süreçt�r. Hasta k�ş�n�n d�ğer k�ş�lerle etk�leş�m�, bu etk�leş�me etk� eden değer ve normlar kültür �çer�s�nde 

öğren�l�r [2].

Sembol�k etk�leş�mc�l�k hastalıkları, “�nsanlar arası karşılıklı etk�leş�m net�ces�nde �nşa ed�len anlamlar üzer�nden 

tanımlar. Hastalıklar, çağrıştırdıkları anlamlara bağlı olarak benl�k ve k�ml�k g�b� sosyal etk�leş�m sürec�nde oluşan unsurlar 
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üzer�nde bel�rley�c�d�rler. Bundan dolayı etk�leş�mc� perspekt�f, n�tel araştırma tekn�kler� kullanarak �nsanların hastalık 

algılarına ve bu algılara bağlı olarak değ�şen etk�leş�m süreçler�ne odaklanır. Üret�len kavramlar üzer�nden de hastalık 

deney�m� rasyonelleşt�r�l�r” [19]. 

c. Çatışmacı Yaklaşım: Çatışma kuramcıları, �şlevc�ler�n toplumda karşılıklı bağımlılık ve b�rl�k olduğu düşünces� 

yer�ne “toplulukların ‘güç’ elde etmek �ç�n b�rb�rler� �le mücadele ett�kler� ve çatışmanın denet�m altına alınmasını b�r 

topluluğun geç�c� b�r süre �ç�n rak�pler�n� bastırdığı b�r arena olarak” düşünmekted�rler [20]. Bu çerçevede çatışmacılar 

sağlık sorununu sosyal eş�ts�zl�ğ�n farklı boyutlarına bağlayarak aydınlatmaya çalışmaktadırlar. Kuram; sağlık h�zmet�ne 

g�r�ş ya da sağlık h�zmetler� alımında yaşanan eş�ts�zl�k, tedav�de kâr dürtüsünün etk�ler� k� çok ortaklı ş�rketler�n ve �laç 

firmalarının hastaneler� t�caret kapısı olarak algılamaları ve tıp üzer�ndek� pol�t�kalar olmak üzere ağırlıklı üç temel konu 

üzer�nde durmaktadır [1].

Sağlık ve hastalık toplumun tamamına nad�r olarak eş�t şek�lde dağıtılmaktadır. Toplumda bazı gruplar d�ğerler�ne 

göre daha ayrıcalıklı ve buna bağlı olarak daha sağlıklıdır. D�ğer taraftan üst n�tel�ktek� sağlık tes�sler�n ülken�n kalkınmış, 

refah sev�yes� yüksek yerlerde yer alması bu eş�ts�zl�ğ�n b�r gösterges�d�r. Ayrıca sağlık ve hastalığı bel�rleyen faktörler 

b�reysel olmasından z�yade toplumsal ve yapısaldır. Dolayısıyla sağlık ve hastalığı genel ekonom�k s�stemden bağımsız 

olarak düşünemey�z [2]. Kısaca bu kurama göre çalışan sınıfı kontrol altına almak, üret�m �l�şk�ler�n�n devamını sağlamaya 

yönel�k kap�tal�st sınıfın, tıp kurumunu ve tıp h�zmetler�n� kullanmasıdır. 

d. Post-yapısalcılık: Foucault, sağlık ve hastalık sosyoloj�s�ne katkılarından dolayı post-yapısalcılık �ç�nde 

z�kred�lmes� gereken �s�mlerden b�r�d�r.

Foucault’a göre hızlı nüfus artışı ve kentleşme sonucunda nüfusun daha düzenl� kontrol ed�lmes� �ç�n artık esk� 

yöntemler geçers�z kalmış yen� �kt�dar rej�mler� gel�şm�ş ve �nsanlar sayılmaya, �zlenmeye ve �ncelenmeye başlanmıştır. 

Toplumsal planları uygulamak ve toplumu kontrol etmek �ç�n çeş�tl� d�s�pl�nler ortaya çıkarılmıştır. Bu d�s�pl�nler�n amaçları 

“b�reyler�n davranışlarını tahm�n ve kontrol etmek ve devlete bu b�reyler� �zlemes� ve kontrol etmes� �ç�n gerekl� b�lg�y� 

sağlamak olan meslek grupları doğmuştur. Bu meslek grupları da devlet leh�ne �nsanları hasta, del�, suçlu, sapkın g�b� çeş�tl� 

kategor�lere sokmaya başlamıştır” [14]. 

 Foucault özell�kle toplumdak� güç ve b�lg� arasındak� �l�şk�y� vurgulamaktadır. Ona göre “�nsan beden� tıbbî kontrol ve 

müdahalen�n b�r aracıdır. Modern toplum yönet�len toplumdur ve toplumdak� profesyonel gruplar �kt�dar adına �nsanları 

del�, hasta, suçlu, anormal g�b� tanımlamalarla kategor�lere ayırırlar. Tıp kurumu �kt�dar tarafından üret�lm�şt�r”. O, beden�n 

toplum tarafından nasıl �nşa ed�ld�ğ�n� göstermekted�r [7].

3. Toplumsal Değ�ş�m Çerçeves�nde Kanser Hastalığı

Bundan 100 yıl önces�nde kanser hastalığı günümüzdek� kadar d�kkat çekmez �ken bugün nasıl oldu da �nsanları 

rahatsız korkutan ölümcül hastalıkların başında yer almaktadır?

Günümüz toplumları esk� toplumlarla karşılaştırıldığında çok hızlı b�r değ�ş�m ve dönüşüm yaşamaktadırlar. İlet�ş�m ve 

ulaşım teknoloj�s�ndek� gel�şmeler baş döndürücü b�r hızla devam etmekted�r. Bu durum b�r taraftan �nsanın yaşam alanını 

�y�leşt�r�rken d�ğer taraftan beklenmed�k sorunları da beraber�nde get�rmekted�r. Hâlâ günümüzde kanser�n sebepler� 

özell�kle tedav� yöntemler� tartışılırken mevcut durumuyla kanser hastalığının b�rçok neden� bulunmaktadır. Bu nedenler� 

b�reysel ve toplumsal nedenler d�ye sınıflandırab�l�r�z.

a. Kanser Hastalığının B�reysel Nedenler�: Tütün, alkol, d�yet, obez�te, harekets�zl�k, sağlıksız beslenme, enfeks�yon, 

radyasyon, meslek, yaşam tarzı ve genet�k faktörler� kanser hastalığının b�reysel nedenler� arasında sayab�l�r�z. D�kkat 

ed�l�rse genet�k nedenler dışarıda tutulduğunda sosyal ve çevresel etkenler�n ağır bastığını söyleyeb�l�r�z. Bunlar daha 

z�yade b�rey�n ya da toplumun yaşam şekl�yle �lg�l�d�r. Dolayısıyla bu durum bu hastalığın b�r kısmının kontrol altına 

alınab�leceğ�n� ya da önleneb�leceğ�n� göstermekted�r. 

Kanser r�sk� etk�ler�n� ele alan b�r çalışmada on kanser vakasının dördünden daha fazlasının tütün, alkol, d�yet, 

harekets�zl�k, fazla k�lo, radyasyon, enfeks�yon, meslek, post-menopozal hormonlar ya da emz�rmeden kaynaklandığını 

bel�rlenm�şt�r [21]. Ayrıca �yon�ze radyasyon, ultrav�yole ışınları, hava k�rl�l�ğ�, k�myasal kars�nojenler�n (kanser yapıcı 

etkenler) yanı sıra çeş�tl� v�rüsler, meslek� hastalıklar ve çevresel k�rlet�c�ler kanser�n nedenler� arasında sayılab�l�r [22, 23]. 

b. Kanser Hastalığının Toplumsal Nedenler�: Yaş, c�ns�yet, meden� durum, gel�r düzey�, eğ�t�m, �ş, meslek yaşamı ve 

çalışma koşulları, sosyal, ekonom�k, kültürel ve çevresel koşullar, beslenme ve yaşam tarzı, toplumun sağlığa bakışı, sağlık 

�mkânlarına er�ş�m vb. etkenler genel anlamda sağlık/hastalık olgusunu etk�leyen toplumsal nedenlerd�r.

Bu bağlamda özelde kanser hastalığına baktığımızda, c�ns�yet, eğ�t�m durumu, gel�r düzey� ve toplumsal sınıflar, 

meslek ve çalışma koşulları, toplumun değ�şen yaşam şekl�, �nsanların beslenme şek�ller�, artan nüfus oranı, sağlık 

h�zmetler�ndek� gel�şmeler ya da ülken�n gel�şm�şl�k düzey�, teknoloj�n�n get�rd�ğ� sorunlar, kanser korkusu ve çevre k�rl�l�ğ� 

kanser� etk�leyen toplumsal faktörlerd�r. 

Kültürel faktörler b�reyler�n kanser� önleme, tarama, erken tanı �le �lg�l� davranış ve tutumlarını bel�rlemekted�r. Bu 

etkenler �se ırk ya da etn�k köken, d�n� �nançlar, kültürleşme düzey�, sosyoekonom�k ve eğ�t�m düzey�, yaş, �kamet ett�ğ� bölge 

ve sosyal destek s�stemler� olarak �fade edeb�l�r�z [24, 42].

Kanser; hastanın yaşına, c�ns�yet�ne, coğrafi bölgelere ve türüne göre çeş�tl�l�k göstermekted�r [25]. Dünyada olduğu 

g�b� ülkem�zde de c�ns�yete göre kanser türler� değ�şmekted�r. Bazı kanser hastalıkları erkeklerde sık görülürken d�ğer 

taraftan kadınlarda da daha farklı kanser türler� yoğun b�r şek�lde görülmekted�r. Örneğ�n erkeklerde �lk üç sıra, dünyada 

akc�ğer, prostat, kolorektal kanserler olurken bu durum Türk�ye‘de aynı şek�lde sıralanmaktadır. Kadınlara baktığımızda �lk 

üç kanser türü dünyada meme, kolorektal ve akc�ğer kanser� olarak sıralanırken Türk�ye‘de sıralama meme, t�ro�d, 

kolorektal şekl�nde gözükmekted�r [26, 43, 44]. Akc�ğer ve prostat erkeklerde en sık görülen kanserler arasındadır. 

Erkeklerde tütüne bağlı kanserler önem�n� korumaktadır. Meme kanser� de kadınlarda en sık görülen türlerdend�r. Her dört 

kadından b�r�nde görülmekted�r [27].

B�reyler�n ya da toplumların eğ�t�m düzey� sağlık/hastalığa bakışı etk�leyen d�ğer b�r etkend�r. Daha �y� eğ�t�m alan 

kes�m daha güzel �st�hdam alanlarında yer alırken aks�ne eğ�t�m düzey� düşük �nsanlar �ş ve ekonom�k güce sah�p 

olamamaktadır. Dolayısıyla bu durum �nsanların sağlık �mkânlarına ulaşımını da etk�lemekted�r. D�ğer taraftan eğ�t�ml� 

k�mseler hastalıktan korunma konusunda daha fazla b�lg�ye sah�pt�rler. Y�ne aynı şek�lde sağlık h�zmetler�ne ulaşım 

hakkında da b�lg�ler� vardır. Doktorlarla �l�şk�ler�nde daha özgüvene sah�pt�rler. Sağlık çalışanlarıyla �let�ş�m becer�ler� daha 

yüksekt�r. Dolayısıyla bu durum kanser�n erken tanı ve tedav�s�ne �mkân sunmaktadır.

Sağlıkla �lg�l� çalışmalarda gel�r düzey� düşük ve farklı toplumsal sınıflarda olan �nsanlarla sağlık/hastalık arasında 

�l�şk� olduğunu göstermekted�r. B�rçok ülkede alt sınıflardak� �nsanların temel sağlık h�zmetler� alamadığı b�l�nmekted�r. 

Dolayısıyla bu durum kanser hastalığı �ç�n de geçerl�d�r. Kanser hastalığının uzun b�r sürec� alması ve pahalı olması en çok da 

bu kes�mler� etk�lemekted�r. Y�ne bu ülkelerdek� uzmanların ve tedav� h�zmetler�n�n yeters�zl�ğ� bu hastalığın daha hızlı b�r 

şek�lde yayılmasına neden olab�lmekted�r. Yoksulluk, �şs�zl�k, yeters�z beslenme, olumsuz çalışma koşulları vb. nedenlerle 

alt sınıflarda ölüm ve hastalık oranları üst sınıflara göre daha yüksekt�r.

Y�ne bel�rl� meslek alanlarında bel�rl� kanser türler�n�n yaygın görüldüğü b�l�nmekted�r. Örneğ�n �yon�zan 

radyosyonuna maruz kalan sağlık çalışanlarında lösem�, akc�ğer kanser�, radona maruz kalan maden çalışanlarında 

akc�ğer, benz�d�ne maruz kalan last�k ve boya çalışanlarında mesane kanser�n�n yaygın olduğu görülmüştür. Bütün 

kanserler�n �çer�s�nde mesleksel etk�lenme sonucu meydana gelen kanserler�n oranının yaklaşık % 5 olduğu kabul 

ed�lmekted�r. Akc�ğer kanser� mesleğe bağlı kanser türler� arasında en fazla olanıdır, bunu der� kanser�, mesane kanser�, 

lösem� �zlemekted�r [28, 26]. Mesleksel kanserler önleneb�l�r olduğundan �ş sağlığı ve güvenl�ğ� artırılarak çeş�tl� tedb�rler 

alınab�l�r olduğunu bel�rtel�m. 
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üzer�nde bel�rley�c�d�rler. Bundan dolayı etk�leş�mc� perspekt�f, n�tel araştırma tekn�kler� kullanarak �nsanların hastalık 

algılarına ve bu algılara bağlı olarak değ�şen etk�leş�m süreçler�ne odaklanır. Üret�len kavramlar üzer�nden de hastalık 

deney�m� rasyonelleşt�r�l�r” [19]. 

c. Çatışmacı Yaklaşım: Çatışma kuramcıları, �şlevc�ler�n toplumda karşılıklı bağımlılık ve b�rl�k olduğu düşünces� 

yer�ne “toplulukların ‘güç’ elde etmek �ç�n b�rb�rler� �le mücadele ett�kler� ve çatışmanın denet�m altına alınmasını b�r 

topluluğun geç�c� b�r süre �ç�n rak�pler�n� bastırdığı b�r arena olarak” düşünmekted�rler [20]. Bu çerçevede çatışmacılar 

sağlık sorununu sosyal eş�ts�zl�ğ�n farklı boyutlarına bağlayarak aydınlatmaya çalışmaktadırlar. Kuram; sağlık h�zmet�ne 

g�r�ş ya da sağlık h�zmetler� alımında yaşanan eş�ts�zl�k, tedav�de kâr dürtüsünün etk�ler� k� çok ortaklı ş�rketler�n ve �laç 

firmalarının hastaneler� t�caret kapısı olarak algılamaları ve tıp üzer�ndek� pol�t�kalar olmak üzere ağırlıklı üç temel konu 

üzer�nde durmaktadır [1].

Sağlık ve hastalık toplumun tamamına nad�r olarak eş�t şek�lde dağıtılmaktadır. Toplumda bazı gruplar d�ğerler�ne 

göre daha ayrıcalıklı ve buna bağlı olarak daha sağlıklıdır. D�ğer taraftan üst n�tel�ktek� sağlık tes�sler�n ülken�n kalkınmış, 

refah sev�yes� yüksek yerlerde yer alması bu eş�ts�zl�ğ�n b�r gösterges�d�r. Ayrıca sağlık ve hastalığı bel�rleyen faktörler 

b�reysel olmasından z�yade toplumsal ve yapısaldır. Dolayısıyla sağlık ve hastalığı genel ekonom�k s�stemden bağımsız 

olarak düşünemey�z [2]. Kısaca bu kurama göre çalışan sınıfı kontrol altına almak, üret�m �l�şk�ler�n�n devamını sağlamaya 

yönel�k kap�tal�st sınıfın, tıp kurumunu ve tıp h�zmetler�n� kullanmasıdır. 

d. Post-yapısalcılık: Foucault, sağlık ve hastalık sosyoloj�s�ne katkılarından dolayı post-yapısalcılık �ç�nde 

z�kred�lmes� gereken �s�mlerden b�r�d�r.

Foucault’a göre hızlı nüfus artışı ve kentleşme sonucunda nüfusun daha düzenl� kontrol ed�lmes� �ç�n artık esk� 

yöntemler geçers�z kalmış yen� �kt�dar rej�mler� gel�şm�ş ve �nsanlar sayılmaya, �zlenmeye ve �ncelenmeye başlanmıştır. 

Toplumsal planları uygulamak ve toplumu kontrol etmek �ç�n çeş�tl� d�s�pl�nler ortaya çıkarılmıştır. Bu d�s�pl�nler�n amaçları 

“b�reyler�n davranışlarını tahm�n ve kontrol etmek ve devlete bu b�reyler� �zlemes� ve kontrol etmes� �ç�n gerekl� b�lg�y� 

sağlamak olan meslek grupları doğmuştur. Bu meslek grupları da devlet leh�ne �nsanları hasta, del�, suçlu, sapkın g�b� çeş�tl� 

kategor�lere sokmaya başlamıştır” [14]. 

 Foucault özell�kle toplumdak� güç ve b�lg� arasındak� �l�şk�y� vurgulamaktadır. Ona göre “�nsan beden� tıbbî kontrol ve 

müdahalen�n b�r aracıdır. Modern toplum yönet�len toplumdur ve toplumdak� profesyonel gruplar �kt�dar adına �nsanları 

del�, hasta, suçlu, anormal g�b� tanımlamalarla kategor�lere ayırırlar. Tıp kurumu �kt�dar tarafından üret�lm�şt�r”. O, beden�n 

toplum tarafından nasıl �nşa ed�ld�ğ�n� göstermekted�r [7].

3. Toplumsal Değ�ş�m Çerçeves�nde Kanser Hastalığı

Bundan 100 yıl önces�nde kanser hastalığı günümüzdek� kadar d�kkat çekmez �ken bugün nasıl oldu da �nsanları 

rahatsız korkutan ölümcül hastalıkların başında yer almaktadır?

Günümüz toplumları esk� toplumlarla karşılaştırıldığında çok hızlı b�r değ�ş�m ve dönüşüm yaşamaktadırlar. İlet�ş�m ve 

ulaşım teknoloj�s�ndek� gel�şmeler baş döndürücü b�r hızla devam etmekted�r. Bu durum b�r taraftan �nsanın yaşam alanını 

�y�leşt�r�rken d�ğer taraftan beklenmed�k sorunları da beraber�nde get�rmekted�r. Hâlâ günümüzde kanser�n sebepler� 

özell�kle tedav� yöntemler� tartışılırken mevcut durumuyla kanser hastalığının b�rçok neden� bulunmaktadır. Bu nedenler� 

b�reysel ve toplumsal nedenler d�ye sınıflandırab�l�r�z.

a. Kanser Hastalığının B�reysel Nedenler�: Tütün, alkol, d�yet, obez�te, harekets�zl�k, sağlıksız beslenme, enfeks�yon, 

radyasyon, meslek, yaşam tarzı ve genet�k faktörler� kanser hastalığının b�reysel nedenler� arasında sayab�l�r�z. D�kkat 

ed�l�rse genet�k nedenler dışarıda tutulduğunda sosyal ve çevresel etkenler�n ağır bastığını söyleyeb�l�r�z. Bunlar daha 

z�yade b�rey�n ya da toplumun yaşam şekl�yle �lg�l�d�r. Dolayısıyla bu durum bu hastalığın b�r kısmının kontrol altına 

alınab�leceğ�n� ya da önleneb�leceğ�n� göstermekted�r. 

Kanser r�sk� etk�ler�n� ele alan b�r çalışmada on kanser vakasının dördünden daha fazlasının tütün, alkol, d�yet, 

harekets�zl�k, fazla k�lo, radyasyon, enfeks�yon, meslek, post-menopozal hormonlar ya da emz�rmeden kaynaklandığını 

bel�rlenm�şt�r [21]. Ayrıca �yon�ze radyasyon, ultrav�yole ışınları, hava k�rl�l�ğ�, k�myasal kars�nojenler�n (kanser yapıcı 

etkenler) yanı sıra çeş�tl� v�rüsler, meslek� hastalıklar ve çevresel k�rlet�c�ler kanser�n nedenler� arasında sayılab�l�r [22, 23]. 

b. Kanser Hastalığının Toplumsal Nedenler�: Yaş, c�ns�yet, meden� durum, gel�r düzey�, eğ�t�m, �ş, meslek yaşamı ve 

çalışma koşulları, sosyal, ekonom�k, kültürel ve çevresel koşullar, beslenme ve yaşam tarzı, toplumun sağlığa bakışı, sağlık 

�mkânlarına er�ş�m vb. etkenler genel anlamda sağlık/hastalık olgusunu etk�leyen toplumsal nedenlerd�r.

Bu bağlamda özelde kanser hastalığına baktığımızda, c�ns�yet, eğ�t�m durumu, gel�r düzey� ve toplumsal sınıflar, 

meslek ve çalışma koşulları, toplumun değ�şen yaşam şekl�, �nsanların beslenme şek�ller�, artan nüfus oranı, sağlık 

h�zmetler�ndek� gel�şmeler ya da ülken�n gel�şm�şl�k düzey�, teknoloj�n�n get�rd�ğ� sorunlar, kanser korkusu ve çevre k�rl�l�ğ� 

kanser� etk�leyen toplumsal faktörlerd�r. 

Kültürel faktörler b�reyler�n kanser� önleme, tarama, erken tanı �le �lg�l� davranış ve tutumlarını bel�rlemekted�r. Bu 

etkenler �se ırk ya da etn�k köken, d�n� �nançlar, kültürleşme düzey�, sosyoekonom�k ve eğ�t�m düzey�, yaş, �kamet ett�ğ� bölge 

ve sosyal destek s�stemler� olarak �fade edeb�l�r�z [24, 42].

Kanser; hastanın yaşına, c�ns�yet�ne, coğrafi bölgelere ve türüne göre çeş�tl�l�k göstermekted�r [25]. Dünyada olduğu 

g�b� ülkem�zde de c�ns�yete göre kanser türler� değ�şmekted�r. Bazı kanser hastalıkları erkeklerde sık görülürken d�ğer 

taraftan kadınlarda da daha farklı kanser türler� yoğun b�r şek�lde görülmekted�r. Örneğ�n erkeklerde �lk üç sıra, dünyada 

akc�ğer, prostat, kolorektal kanserler olurken bu durum Türk�ye‘de aynı şek�lde sıralanmaktadır. Kadınlara baktığımızda �lk 

üç kanser türü dünyada meme, kolorektal ve akc�ğer kanser� olarak sıralanırken Türk�ye‘de sıralama meme, t�ro�d, 

kolorektal şekl�nde gözükmekted�r [26, 43, 44]. Akc�ğer ve prostat erkeklerde en sık görülen kanserler arasındadır. 

Erkeklerde tütüne bağlı kanserler önem�n� korumaktadır. Meme kanser� de kadınlarda en sık görülen türlerdend�r. Her dört 

kadından b�r�nde görülmekted�r [27].

B�reyler�n ya da toplumların eğ�t�m düzey� sağlık/hastalığa bakışı etk�leyen d�ğer b�r etkend�r. Daha �y� eğ�t�m alan 

kes�m daha güzel �st�hdam alanlarında yer alırken aks�ne eğ�t�m düzey� düşük �nsanlar �ş ve ekonom�k güce sah�p 

olamamaktadır. Dolayısıyla bu durum �nsanların sağlık �mkânlarına ulaşımını da etk�lemekted�r. D�ğer taraftan eğ�t�ml� 

k�mseler hastalıktan korunma konusunda daha fazla b�lg�ye sah�pt�rler. Y�ne aynı şek�lde sağlık h�zmetler�ne ulaşım 

hakkında da b�lg�ler� vardır. Doktorlarla �l�şk�ler�nde daha özgüvene sah�pt�rler. Sağlık çalışanlarıyla �let�ş�m becer�ler� daha 

yüksekt�r. Dolayısıyla bu durum kanser�n erken tanı ve tedav�s�ne �mkân sunmaktadır.

Sağlıkla �lg�l� çalışmalarda gel�r düzey� düşük ve farklı toplumsal sınıflarda olan �nsanlarla sağlık/hastalık arasında 

�l�şk� olduğunu göstermekted�r. B�rçok ülkede alt sınıflardak� �nsanların temel sağlık h�zmetler� alamadığı b�l�nmekted�r. 

Dolayısıyla bu durum kanser hastalığı �ç�n de geçerl�d�r. Kanser hastalığının uzun b�r sürec� alması ve pahalı olması en çok da 

bu kes�mler� etk�lemekted�r. Y�ne bu ülkelerdek� uzmanların ve tedav� h�zmetler�n�n yeters�zl�ğ� bu hastalığın daha hızlı b�r 

şek�lde yayılmasına neden olab�lmekted�r. Yoksulluk, �şs�zl�k, yeters�z beslenme, olumsuz çalışma koşulları vb. nedenlerle 

alt sınıflarda ölüm ve hastalık oranları üst sınıflara göre daha yüksekt�r.

Y�ne bel�rl� meslek alanlarında bel�rl� kanser türler�n�n yaygın görüldüğü b�l�nmekted�r. Örneğ�n �yon�zan 

radyosyonuna maruz kalan sağlık çalışanlarında lösem�, akc�ğer kanser�, radona maruz kalan maden çalışanlarında 

akc�ğer, benz�d�ne maruz kalan last�k ve boya çalışanlarında mesane kanser�n�n yaygın olduğu görülmüştür. Bütün 

kanserler�n �çer�s�nde mesleksel etk�lenme sonucu meydana gelen kanserler�n oranının yaklaşık % 5 olduğu kabul 

ed�lmekted�r. Akc�ğer kanser� mesleğe bağlı kanser türler� arasında en fazla olanıdır, bunu der� kanser�, mesane kanser�, 

lösem� �zlemekted�r [28, 26]. Mesleksel kanserler önleneb�l�r olduğundan �ş sağlığı ve güvenl�ğ� artırılarak çeş�tl� tedb�rler 

alınab�l�r olduğunu bel�rtel�m. 
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Günümüz toplumlarının yaşam şek�ller� değ�şm�şt�r. F�z�ksel �şgücüne bağlı olarak değ�l de h�zmet sektörünün 

yoğunluk kazanması masa başında harekets�z b�r yaşamı da beraber�nde get�rmekted�r. Evde b�rçok �şler� mak�nalar 

yapmakta, merd�venler yer�ne asansörler kullanılmakta, akşam �se telev�zyon karşısında zaman geç�r�lmekted�r. Bu durum 

�se fiz�ksel akt�v�teler� sınırlandırmakta obez�te, kalp hastalıkları, d�yabet, �nme, kanser vb. hastalıklara davet�ye 

çıkarmaktadır. Özell�kle kolon ve meme kanserler�nde �nsanlarda fiz�ksel akt�v�ten�n kanserden önley�c� ve koruyucu etk�s� 

olduğu �le �lg�l� çalışmalar mevcuttur [29, 26]. Fazla k�lolu olmak kanser r�sk� �le �lg�l� �l�şk�lend�r�len öneml� yaşam 

faktörler�ndend�r. Kadınlarda meme kanser� (�ler� yaşlardak� kadınlar), endometr�yal kanser ve karac�ğer, kolon ve yemek 

borusu kanserler� �le obez�te arasında b�r �l�şk� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r [26]. 

Bunun dışında günümüz toplumlarının beslenme şek�ller� de değ�şm�şt�r. Bağından, bahçes�nden doğal olarak 

yet�şt�r�len ürünler bugün daha fazla kâr etme amaçlı olarak genet�ğ�yle oynanmakta yahut kontrolsüz k�myasal gübrelerle 

yet�şt�r�lmekted�r. İnsanlar yaşamlarının büyük bölümünü ev dışında geç�rmekted�rler bu durum �se dışarıdan hazır 

beslenmey� de beraber�nde get�rmekted�r. Doğal olmayan, �şlenm�ş, �ç�nde koruyucu maddeler�n bulunduğu bu tür 

y�yecekler de �nsanlarda rahatsızlıkları artırmaktadır. Dünyada artarak yaygınlaşan yen� yaşam tarzı ve beslenme 

b�ç�mler�n�n kanser� artıran etken olduğu bel�rt�lmekted�r [30].

Ayrıca dünyamız bugünkü kadar yoğun nüfusa sah�p olmamıştır. Nüfus artışına paralel olarak artan hastalık oranları 

da bu hastalığın daha fazla görünmes�ne neden olab�lmekted�r. B�rçok hastalığın kontrol altına alınması, yaygın sağlık 

h�zmetler�ndek� gel�şmeler, yaşam standardının yükselmes�, �nsanların ortalama yaşam süres�n�n uzamasına dolayısıyla 

yaşlı b�r nüfusun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu �se toplumda yaşlı kes�mde genelde hastalıkların özelde kanser 

hastalığının daha fazla görünür olmasını doğurmuştur. 

İlaveten gel�şen teknoloj� ve teknoloj�n�n get�rd�ğ� rahatlık ve aynı zamanda b�reyler�n kanserojen maddelere daha çok 

maruz kalmaları da y�ne kanser�n toplumda sık görülme nedenler�nden b�r d�ğer�d�r. Örneğ�n günümüzde sık kullanılan 

telev�zyon, telefon, b�lg�sayar, x ray c�hazları vb. aletler�n yaydığı olumsuz etk�ler� vereb�l�r�z.

Sanay�leşm�ş ülkelerdek� çevre k�rl�l�ğ�n�n neden olduğu çeş�tl� k�myasal atıklar b�r taraftan �nsanların sağlıklı nefes 

almalarını engellerken d�ğer taraftan gıdaların yapısını da etk�lemekted�r. Bu durum �se �nsanlarda akc�ğer vb. kanserlere 

neden olab�lmekted�r.

Kanser�n toplumda olumsuz algısı �nsanların tedav�y� gec�kt�rmeler�ne ya da ötelemeler�ne neden olmakta bu durum 

�se kanser�n toplumda daha fazla gözükmes�ne neden olmaktadır. B�l�nd�ğ� g�b� kanserde erken tanı ve tedav� hayat� önem 

taşımaktadır. Hasta açısından bakıldığında en sıkıntılı konu kanser korkusudur. Kanser korkusu b�rçok toplumda tabu 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla �nsanlar ya hastalıklarını �nkâr ederek kaçmaya çalışmakta veya tanının gec�kmes�ne neden 

olmaktadır [22]. 

İnsanların sağlık ve hastalık anlayışları toplumda yaygın olan hak�m parad�gma �le şek�llenmekted�r. Toplumsal 

değ�şme �le bu anlayışın da değ�şt�ğ�n� görmektey�z. Örneğ�n Ortaçağ Avrupa’sında hastalık doğaüstü güçler�n cezası 

olarak düşünülürken modern tıbbın ortaya çıkması �le bu anlayış değ�şm�ş hastalık sadece tıbbın konusu olmuştur. 

Günümüzde �se sadece tıbbın değ�l daha bütüncül b�r bakışın olması gerekt�ğ� düşünces� yaygınlaşmaya başlamıştır. D�ğer 

taraftan y�ne aynı şek�lde toplumun sosyokültürel yapısıyla da sağlık ve hastalık konusunun değ�şt�ğ�n� görmektey�z. 

Gel�şm�ş toplumlarda t�fo, verem, kolera g�b� hastalıklar sorun oluşturmaz �ken, daha az gel�şm�ş ülkelerde bu hastalıklar 

c�dd� sorun oluşturab�lmekted�r. Ayrıca gel�şm�ş ülkelerde de daha farklı hastalıkların yoğun olduğunu görmektey�z.

c. Kanser Hastalığının Neden Olduğu Toplumsal Sorunlar

1. Ekonom�k Gel�r Kaybı

Kanser hastalığının dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de ölüm nedenler� arasında �lk sıralarda yer alması b�reysel sağlık 

sorunu olduğu kadar topluma get�rd�ğ� sosyal ve ekonom�k mal�yetler neden� �le toplumsal b�r sorun olmasına neden 

olmaktadır.

Düşük gel�rl� toplumlarda yeterl� sağlık personel�n bulunamaması, yeters�z sağlık h�zmetler� ve denges�z beslenme 

toplumların sağlığını tehd�t eden unsurlardandır.

Toplumsal gel�şmelerdek� farklılıklar sağlık h�zmetler�n�n de farklı şek�lde yansımasına neden olmaktadır. Dünyanın 

b�rçok yer�nde yaşam beklent�s� aşırı yoksulluk neden�yle on yıl kısadır. Afr�ka’nın pek çok bölges�nde �nsanlar nad�ren ell� 

yaşına geleb�lmekted�r. Bazı toplumlarda çocukların yarısı er�şk�nl�k çağına ulaşamamaktadır. Böyles� toplumlarda hastalık 

ve yoksulluk b�r kısır döngüdür. Yoksulluk hastalığı, hastalıkta çalışma yeteneğ�n� ortadan kaldırmaktadır [6]. 

Kanserler�n çoğu 45-60 yaşlarda görülmes�nden dolayı k� k�ş�ler�n akt�f çalışab�leceğ� b�r dönemd�r, dolayısıyla bu 

durum a�len�n madd� durumunu da etk�lemekted�r. Örneğ�n 1990 yılı rakamlarına göre Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde 

kansere yakalanan hasta başına 50.000 dolar harcanmaktadır [22]. 

Hasta a�les�n�n ekonom�k yönden geç�rd�ğ� sarsıntı d�ğer a�le yakınlarını etk�led�ğ� g�b� aynı zamanda devlete de büyük 

mal�yetler yüklemekted�r. Herhang� b�r resm� �şte çalışmayan kanser hastaları �y�leşt�kten sonra genell�kle esk� �şler�n� 

kaybetmekte ya da �şverenler� �le c�dd� anlaşmazlıklar yaşamaktadırlar. Y�ne hastalık sonrası organ kaybı �ş ver�m�n� 

düşürürken b�rey�n toplumdan uzaklaşmasına da neden olab�lmekted�r.

Kanser hastalığı sadece hastanın kend�s�ne değ�l aynı zamanda yakınlarına ve devlete de c�dd� anlamda ekonom�k yük 

get�rmekted�r. Y�ne aynı şek�lde yüksek tedav� mal�yetler�, �ş gücü kayıpları bu hastalıkların �laçlarının büyük b�r oranının 

�thal olması da bu yükü ağırlaştırmaktadır.

2. Toplumsal İl�şk�ler Ağı ya da Sosyal Destek Yoksunluğu

Hastalıklar arasında b�rey� en çok korkutan hastalık şüphes�z kanserd�r. Hastalığın uzun süreç alması, hastalığın 

seyr� sırasında yaşanan bazı problemler, amel�yat korkusu ve kaygısı g�b� durumlar b�reyler� c�dd� b�r şek�lde etk�lemekte, 

sosyal �l�şk�ler ağını zayıflatmakta, b�rey�n gündel�k yaşamını değ�şt�rmekte, bazen tümüyle yen�den kurgulanmasına 

neden olmaktadır. Hasta b�rey bu dönemde �ç�ne kapanab�lmekted�r. Bu durum aynı zamanda b�reyde dışlanmışlık h�ss� 

uyandırmaktadır.

Yad�garoğlu, kanser hastaları �le görüşerek yaptığı çalışmada şu Sonuçlara ulaşmıştır. “Hastaların mevcut roller� 

değ�şm�şt�r. Gündel�k yaşamın akışı bozulmuştur. Tüm hastalar metafiz�k taslaklara gönderme yaparak bulundukları 

durumları açıklamaktadırlar. Hastalar, tıbbın yanı sıra çevreler�nden gördükler� sosyal destekler� de kanserle 

mücadelede kaynak olarak kullanmaktadırlar” [19]. 

Sadece hastalığın tanısında değ�l aynı zamanda tedav� sürec�nde de hastanın benl�k saygısında, beden�yle �l�şk�n 

algısında, gündel�k yaşamın �şley�ş�nde, a�le ve çevres�yle olan �l�şk�ler�nde, k�ş�sel ve sosyal roller�nde değ�ş�kl�k 

yaratmakta, sosyal desteğe duyulan �ht�yacı artırmaktadır. Kanserle mücadele eden b�r hasta �ç�n sadece tıbbî tedav� 

yeterl� olmamaktadır. Tedav� sürec�nde ve sonrasında hastanın sağlığına kavuşmasında sosyal destek s�stem� öneml� b�r 

araçtır. Bu çerçevede sosyal desteğ�n kapsamında genelde a�le üyeler�, yakın çevre (akrabalar, arkadaşlar) ve sağlık 

bakım ek�b�nden (hek�m, hemş�re, ps�kolog, sosyal h�zmet uzmanlar vd.) oluşmaktadır [31]. Bunların dışında bu hastalığı 

yaşayan/atlatan gönüllü sosyal destek grupları ve manev� yönden güçlend�recek k�mselere de �ht�yaç duyulmaktadır. 

Bunun uygulamalarını b�rçok batı Avrupa ülkes�nde görülmekted�r. Böyle b�r hastalıkla karşı karşıya kalan hastaların çoğu 

�nanç eksen�nde tesell� aramaktadırlar. Örneğ�n ABD’de tedav� ek�b�ne b�r d�n adamı da eklenerek, kanser hastalarına 

manev� destek olunmaktadır [32, 33].

Kanser hastalığının toplum tarafından algılanış şekl� ayrı b�r araştırma konusu olsa da tanımından da anlaşılacağı g�b� 

“amansız, kötü ve ölümcül” b�r hastalık olarak görülmes� b�reylerde korku ve kaygıyı da beraber�nde get�rmekted�r. Kanser 

hastalarının tutumları dört grupta toplanmaktadır. Dışlanma, organ kaybı, ölüm ve kontrol kaygısıdır [33]. 

Özell�kle sosyal destek kanser hastalarında önem arz etmekted�r. Sosyal destek yoksunluğu hastada dışlanmışlık 

duygusunu da beraber�nde get�rmekted�r. Sosyal dışlanma �se toplumdak� b�r k�ş�n�n �ç�nde yaşadığı toplumla sosyal 

bütünleşmes�n� bel�rleyen sosyal, ekonom�k, pol�t�k ve kültürel s�stemlerden herhang� b�r�nden mahrum bırakılma 

sürec�d�r [34].
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Günümüz toplumlarının yaşam şek�ller� değ�şm�şt�r. F�z�ksel �şgücüne bağlı olarak değ�l de h�zmet sektörünün 

yoğunluk kazanması masa başında harekets�z b�r yaşamı da beraber�nde get�rmekted�r. Evde b�rçok �şler� mak�nalar 

yapmakta, merd�venler yer�ne asansörler kullanılmakta, akşam �se telev�zyon karşısında zaman geç�r�lmekted�r. Bu durum 

�se fiz�ksel akt�v�teler� sınırlandırmakta obez�te, kalp hastalıkları, d�yabet, �nme, kanser vb. hastalıklara davet�ye 

çıkarmaktadır. Özell�kle kolon ve meme kanserler�nde �nsanlarda fiz�ksel akt�v�ten�n kanserden önley�c� ve koruyucu etk�s� 

olduğu �le �lg�l� çalışmalar mevcuttur [29, 26]. Fazla k�lolu olmak kanser r�sk� �le �lg�l� �l�şk�lend�r�len öneml� yaşam 

faktörler�ndend�r. Kadınlarda meme kanser� (�ler� yaşlardak� kadınlar), endometr�yal kanser ve karac�ğer, kolon ve yemek 

borusu kanserler� �le obez�te arasında b�r �l�şk� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r [26]. 

Bunun dışında günümüz toplumlarının beslenme şek�ller� de değ�şm�şt�r. Bağından, bahçes�nden doğal olarak 

yet�şt�r�len ürünler bugün daha fazla kâr etme amaçlı olarak genet�ğ�yle oynanmakta yahut kontrolsüz k�myasal gübrelerle 

yet�şt�r�lmekted�r. İnsanlar yaşamlarının büyük bölümünü ev dışında geç�rmekted�rler bu durum �se dışarıdan hazır 

beslenmey� de beraber�nde get�rmekted�r. Doğal olmayan, �şlenm�ş, �ç�nde koruyucu maddeler�n bulunduğu bu tür 

y�yecekler de �nsanlarda rahatsızlıkları artırmaktadır. Dünyada artarak yaygınlaşan yen� yaşam tarzı ve beslenme 

b�ç�mler�n�n kanser� artıran etken olduğu bel�rt�lmekted�r [30].

Ayrıca dünyamız bugünkü kadar yoğun nüfusa sah�p olmamıştır. Nüfus artışına paralel olarak artan hastalık oranları 

da bu hastalığın daha fazla görünmes�ne neden olab�lmekted�r. B�rçok hastalığın kontrol altına alınması, yaygın sağlık 

h�zmetler�ndek� gel�şmeler, yaşam standardının yükselmes�, �nsanların ortalama yaşam süres�n�n uzamasına dolayısıyla 

yaşlı b�r nüfusun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu �se toplumda yaşlı kes�mde genelde hastalıkların özelde kanser 

hastalığının daha fazla görünür olmasını doğurmuştur. 

İlaveten gel�şen teknoloj� ve teknoloj�n�n get�rd�ğ� rahatlık ve aynı zamanda b�reyler�n kanserojen maddelere daha çok 

maruz kalmaları da y�ne kanser�n toplumda sık görülme nedenler�nden b�r d�ğer�d�r. Örneğ�n günümüzde sık kullanılan 

telev�zyon, telefon, b�lg�sayar, x ray c�hazları vb. aletler�n yaydığı olumsuz etk�ler� vereb�l�r�z.

Sanay�leşm�ş ülkelerdek� çevre k�rl�l�ğ�n�n neden olduğu çeş�tl� k�myasal atıklar b�r taraftan �nsanların sağlıklı nefes 

almalarını engellerken d�ğer taraftan gıdaların yapısını da etk�lemekted�r. Bu durum �se �nsanlarda akc�ğer vb. kanserlere 

neden olab�lmekted�r.

Kanser�n toplumda olumsuz algısı �nsanların tedav�y� gec�kt�rmeler�ne ya da ötelemeler�ne neden olmakta bu durum 

�se kanser�n toplumda daha fazla gözükmes�ne neden olmaktadır. B�l�nd�ğ� g�b� kanserde erken tanı ve tedav� hayat� önem 

taşımaktadır. Hasta açısından bakıldığında en sıkıntılı konu kanser korkusudur. Kanser korkusu b�rçok toplumda tabu 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla �nsanlar ya hastalıklarını �nkâr ederek kaçmaya çalışmakta veya tanının gec�kmes�ne neden 

olmaktadır [22]. 

İnsanların sağlık ve hastalık anlayışları toplumda yaygın olan hak�m parad�gma �le şek�llenmekted�r. Toplumsal 

değ�şme �le bu anlayışın da değ�şt�ğ�n� görmektey�z. Örneğ�n Ortaçağ Avrupa’sında hastalık doğaüstü güçler�n cezası 

olarak düşünülürken modern tıbbın ortaya çıkması �le bu anlayış değ�şm�ş hastalık sadece tıbbın konusu olmuştur. 

Günümüzde �se sadece tıbbın değ�l daha bütüncül b�r bakışın olması gerekt�ğ� düşünces� yaygınlaşmaya başlamıştır. D�ğer 

taraftan y�ne aynı şek�lde toplumun sosyokültürel yapısıyla da sağlık ve hastalık konusunun değ�şt�ğ�n� görmektey�z. 

Gel�şm�ş toplumlarda t�fo, verem, kolera g�b� hastalıklar sorun oluşturmaz �ken, daha az gel�şm�ş ülkelerde bu hastalıklar 

c�dd� sorun oluşturab�lmekted�r. Ayrıca gel�şm�ş ülkelerde de daha farklı hastalıkların yoğun olduğunu görmektey�z.

c. Kanser Hastalığının Neden Olduğu Toplumsal Sorunlar

1. Ekonom�k Gel�r Kaybı

Kanser hastalığının dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de ölüm nedenler� arasında �lk sıralarda yer alması b�reysel sağlık 

sorunu olduğu kadar topluma get�rd�ğ� sosyal ve ekonom�k mal�yetler neden� �le toplumsal b�r sorun olmasına neden 

olmaktadır.

Düşük gel�rl� toplumlarda yeterl� sağlık personel�n bulunamaması, yeters�z sağlık h�zmetler� ve denges�z beslenme 

toplumların sağlığını tehd�t eden unsurlardandır.

Toplumsal gel�şmelerdek� farklılıklar sağlık h�zmetler�n�n de farklı şek�lde yansımasına neden olmaktadır. Dünyanın 

b�rçok yer�nde yaşam beklent�s� aşırı yoksulluk neden�yle on yıl kısadır. Afr�ka’nın pek çok bölges�nde �nsanlar nad�ren ell� 

yaşına geleb�lmekted�r. Bazı toplumlarda çocukların yarısı er�şk�nl�k çağına ulaşamamaktadır. Böyles� toplumlarda hastalık 

ve yoksulluk b�r kısır döngüdür. Yoksulluk hastalığı, hastalıkta çalışma yeteneğ�n� ortadan kaldırmaktadır [6]. 

Kanserler�n çoğu 45-60 yaşlarda görülmes�nden dolayı k� k�ş�ler�n akt�f çalışab�leceğ� b�r dönemd�r, dolayısıyla bu 

durum a�len�n madd� durumunu da etk�lemekted�r. Örneğ�n 1990 yılı rakamlarına göre Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde 

kansere yakalanan hasta başına 50.000 dolar harcanmaktadır [22]. 

Hasta a�les�n�n ekonom�k yönden geç�rd�ğ� sarsıntı d�ğer a�le yakınlarını etk�led�ğ� g�b� aynı zamanda devlete de büyük 

mal�yetler yüklemekted�r. Herhang� b�r resm� �şte çalışmayan kanser hastaları �y�leşt�kten sonra genell�kle esk� �şler�n� 

kaybetmekte ya da �şverenler� �le c�dd� anlaşmazlıklar yaşamaktadırlar. Y�ne hastalık sonrası organ kaybı �ş ver�m�n� 

düşürürken b�rey�n toplumdan uzaklaşmasına da neden olab�lmekted�r.

Kanser hastalığı sadece hastanın kend�s�ne değ�l aynı zamanda yakınlarına ve devlete de c�dd� anlamda ekonom�k yük 

get�rmekted�r. Y�ne aynı şek�lde yüksek tedav� mal�yetler�, �ş gücü kayıpları bu hastalıkların �laçlarının büyük b�r oranının 

�thal olması da bu yükü ağırlaştırmaktadır.

2. Toplumsal İl�şk�ler Ağı ya da Sosyal Destek Yoksunluğu

Hastalıklar arasında b�rey� en çok korkutan hastalık şüphes�z kanserd�r. Hastalığın uzun süreç alması, hastalığın 

seyr� sırasında yaşanan bazı problemler, amel�yat korkusu ve kaygısı g�b� durumlar b�reyler� c�dd� b�r şek�lde etk�lemekte, 

sosyal �l�şk�ler ağını zayıflatmakta, b�rey�n gündel�k yaşamını değ�şt�rmekte, bazen tümüyle yen�den kurgulanmasına 

neden olmaktadır. Hasta b�rey bu dönemde �ç�ne kapanab�lmekted�r. Bu durum aynı zamanda b�reyde dışlanmışlık h�ss� 

uyandırmaktadır.

Yad�garoğlu, kanser hastaları �le görüşerek yaptığı çalışmada şu Sonuçlara ulaşmıştır. “Hastaların mevcut roller� 

değ�şm�şt�r. Gündel�k yaşamın akışı bozulmuştur. Tüm hastalar metafiz�k taslaklara gönderme yaparak bulundukları 

durumları açıklamaktadırlar. Hastalar, tıbbın yanı sıra çevreler�nden gördükler� sosyal destekler� de kanserle 

mücadelede kaynak olarak kullanmaktadırlar” [19]. 

Sadece hastalığın tanısında değ�l aynı zamanda tedav� sürec�nde de hastanın benl�k saygısında, beden�yle �l�şk�n 

algısında, gündel�k yaşamın �şley�ş�nde, a�le ve çevres�yle olan �l�şk�ler�nde, k�ş�sel ve sosyal roller�nde değ�ş�kl�k 

yaratmakta, sosyal desteğe duyulan �ht�yacı artırmaktadır. Kanserle mücadele eden b�r hasta �ç�n sadece tıbbî tedav� 

yeterl� olmamaktadır. Tedav� sürec�nde ve sonrasında hastanın sağlığına kavuşmasında sosyal destek s�stem� öneml� b�r 

araçtır. Bu çerçevede sosyal desteğ�n kapsamında genelde a�le üyeler�, yakın çevre (akrabalar, arkadaşlar) ve sağlık 

bakım ek�b�nden (hek�m, hemş�re, ps�kolog, sosyal h�zmet uzmanlar vd.) oluşmaktadır [31]. Bunların dışında bu hastalığı 

yaşayan/atlatan gönüllü sosyal destek grupları ve manev� yönden güçlend�recek k�mselere de �ht�yaç duyulmaktadır. 

Bunun uygulamalarını b�rçok batı Avrupa ülkes�nde görülmekted�r. Böyle b�r hastalıkla karşı karşıya kalan hastaların çoğu 

�nanç eksen�nde tesell� aramaktadırlar. Örneğ�n ABD’de tedav� ek�b�ne b�r d�n adamı da eklenerek, kanser hastalarına 

manev� destek olunmaktadır [32, 33].

Kanser hastalığının toplum tarafından algılanış şekl� ayrı b�r araştırma konusu olsa da tanımından da anlaşılacağı g�b� 

“amansız, kötü ve ölümcül” b�r hastalık olarak görülmes� b�reylerde korku ve kaygıyı da beraber�nde get�rmekted�r. Kanser 

hastalarının tutumları dört grupta toplanmaktadır. Dışlanma, organ kaybı, ölüm ve kontrol kaygısıdır [33]. 

Özell�kle sosyal destek kanser hastalarında önem arz etmekted�r. Sosyal destek yoksunluğu hastada dışlanmışlık 

duygusunu da beraber�nde get�rmekted�r. Sosyal dışlanma �se toplumdak� b�r k�ş�n�n �ç�nde yaşadığı toplumla sosyal 

bütünleşmes�n� bel�rleyen sosyal, ekonom�k, pol�t�k ve kültürel s�stemlerden herhang� b�r�nden mahrum bırakılma 

sürec�d�r [34].
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Sosyal dışlanma, genel olarak başkalarından fiz�ksel olarak ayrı tutulma (örneğ�n, sosyal �zolasyon) veya duygusal 

olarak (örneğ�n, �hmal ed�lmek veya �stenmed�ğ�n�n söylenmes�) ayrı tutulma deney�m� olarak da tanımlanmaktadır [35]. 

Yoksulluk neden�yle artan eş�ts�zl�k, �şgücü p�yasasındak� değ�ş�m, gel�r dağılımında adalets�zl�k, sosyal korumanın 

yeters�zl�ğ� ve yaşanılan çeş�tl� travmaları sosyal dışlanmanın nedenler� olarak sayab�l�r�z. 

Araştırmalarda “terk ed�lme, dışlanma ve yalnız kalma korkularının, ölüm korkusundan daha önde geld�ğ� 

görülmüştür. Dışlanma korkusu, ölüm korkusuna göre daha büyük b�r depresyon kaynağıdır ve bazı hastalar 

dışlanmaktansa ölmey� terc�h etmekted�rler” [33].

Sosyal dışlanmanın, b�rey�n �ç�nde yaşadığı topluma kend�s�n� bütünüyle a�t h�ssedememes�, b�rey�n yaşadığı yerdek� 

toplumsal etk�nl�kler�n dışında kalması, sosyal çevreden kopması anlamında kullanıldığı görülmekted�r. B�rey kend�s�ne a�t 

olduğunu düşündüğü “şeyler�” kaybedeceğ�n� düşünerek sosyal çevreden kopab�lmekted�r.

B�rey damgalanarak/et�ketlenerek bunun net�ces�nde hasta rolünü ben�mseyerek, yan� hastalığa uygun davranışlar 

serg�leyerek daha önce yaptığı b�rçok şey� yapamayarak örneğ�n a�le veya arkadaşlarla olan sosyal faal�yetler�n 

sınırlanması, sosyal bağların zayıflaması y�ne toplumdan dışlanma duygusunu get�recekt�r. Ayrıca göz, burun, meme, vb. 

organların kaybı da hastalarda dışlanma korkusu yaşatab�l�r.

A�le, akraba, arkadaş ve komşulardan oluşan doğal destek s�stemler�n yanında çeş�tl� profesyoneller ve kurumlar 

aracılığıyla ver�len h�zmetler baş etme gücünü artırab�leceğ� g�b� aynı zamanda kanser gerçeğ�ne uyumu da 

kolaylaştıracaktır.

Kısaca günümüz modern toplumlarında g�tg�de yalnızlaşan b�reylere sosyal destek ve �nanç s�stem�n�n kullanılması 

kanser hastalarının �y�leşmes�nde, mücadele ve yaşama gücünü artırmasında c�dd� etk�s�n�n olacağını düşünmektey�z.

3. A�le İle İlg�l� Yaşanan Sorunlar

Kanser hastalığı sadece teşh�s konulan b�reyler� değ�l aynı zamanda hastanın yakınlarını da c�dd� şek�lde 

etk�lemekted�r. Kanser�n tedav� sürec�n�n ağır ve uzun b�r dönem olması, a�le üyeler�n� b�rb�r�ne yakınlaştırdığı g�b� 

b�rb�r�nden de uzaklaştırab�lmekte, a�len�n ekonom�k yükünü artırması, �ş yaşamından kopması vb. nedenler aynı zamanda 

a�le �ç� çeş�tl� sorunlara da neden olab�lmekted�r.

Kanser�n b�rey ve yakınları üzer�nde olumsuz etk�ler� olduğu b�r gerçekt�r. A�le üyeler�nden b�r�s�n�n �şs�zl�ğ� ya da 

yaşanan madd� sorunlar hastaya ver�len ya da ver�l¬mes� beklenen sosyal desteğ� etk�le¬yeb�lmekted�r. Sosyal destek 

açısından a�le, kanser hastalığının kabullenmes�nde en öneml� unsurdur. Sos¬yal desteğ�n olumlu etk�s�ne rağmen kanserl� 

hastalar yeterl� desteğ� elde etmede güçlükler� olduğunu �fade etmekted�rler. Örneğ�n, hastaların bazıları “a�lesel destek 

sayes�nde güçlükler�n üstes�n¬den daha kolay geleb�ld�kler�” halde bazı hastalar da yaşadıkları güçlüğü, ps�¬koloj�k 

gerg�nl�ğ� ve terk ed�lm�şl�ğ� �fade etmekted�rler [36].

Kanser�n oluşumunda ya da tanının gec�kmes�nde a�le üyeler� kend�ler�n� veya b�rb�rler�n� suçlayab�lmekte, 

dayanışmanın olması gerekt�ğ� b�r dönemde a�le �ç� sorunlar ortaya çıkab�lmekted�r [22]. Bu durum a�lede daha farklı 

sorunların yaşanmasına da neden olab�lmekted�r. Kanser hastaları üzer�ne yapılan b�r çalışmada kanser�n hasta ve a�le 

fertler�n�n gündel�k yaşamlarını fazlasıyla etk�led�ğ� bel�rt�lm�şt�r [19].

Kanser sonucu kayıplarda eş ve çocukların madd� ve manev� desteks�z kalması söz konusu olduğu g�b� a�leler�n 

dağılmalarına da neden olab�lmekted�r.

Ayrıca hastalıktan kaynaklı olarak eşler arasında rol ve sorumlukların değ�ş�m� de örneğ�n çalışmayan a�le b�rey�n�n 

çalışmak zorunda kalması ya da hasta �le �lg�lenen b�r�ne �ht�yaç duyulması g�b� durumlar de y�ne bazı sorunları 

get�reb�lmekted�r. D�ğer taraftan a�le b�reyler�n�n hastaya karşı nasıl davranacaklarını b�lmemeler� neden�yle hasta �le yakın 

olmaktan kaçınab�l�rler bu durum �se hastanın yukarıda da açıklandığı g�b� sosyal dışlanmışlık duygusu yaşamasına yol 

açab�l�r.

4. Toplumsal B�r Sağlık Sorunu Olarak S�gara 

S�gara kullanmak her ne kadar b�reysel b�r sorun olarak görülse de d�ğer �nsanları rahatsız etmes�, s�garaya bağlı 

hastalıkların tedav�s�nde sağlık kuruluşlarını meşgul etmes� ve aynı zamanda topluma get�rd�ğ� ekonom�k mal�yet ve 

s�garaya �çmeye sevk eden nedenler de tamamen sosyal b�r sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

S�gara günümüzde özell�kle solunum yolları rahatsızlıkları ve kanser hastalığına yol açması açısından önleneb�l�r 

sağlık r�skler� arasında yer almaktadır. Tüm dünya ülkeler�nde olduğu g�b� ülkem�zde de b�rçok �nsan s�garaya bağlı 

rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetmekted�r.

Sosyoloj� �nsan davranışlarının arkasında yatan anlam ve nedenler� araştırmaktadır. Dolayısıyla �nsan sağlığını 

etk�leyen faktörler�n araştırılması da sosyoloj�k b�r bakışı gerekt�rmekted�r. Örneğ�n, günümüzde s�gara �çmen�n zararları tıp 

tarafından açık b�r şek�lde tesp�t ed�lm�ş olmasına rağmen bu alışkanlığın yaygınlaşmasının önüne geç�lememekted�r. Tıp 

s�garanın b�reyler üzer�ndek� etk�s�n� fizyoloj�k olarak �ncelerken b�rey� s�gara �çmeye �ten etkenler� göz ardı etmekted�r. 

S�gara �çmeye �ten nedenler� araştırmak sosyoloj�ye düşmekted�r k� bu durum tedav� �ç�n öneml� b�r b�lg� oluşturmaktadır 

[8]. Bu bağlamda benzer şeyler� kanser hastalığı �ç�n de söyleyeb�l�r�z. Kanser�n tedav�s�nde tıp b�l�m�ne c�dd� �ht�yaç 

duyulduğu b�r gerçekt�r. Kansere götüren nedenler�n b�l�nmes� yan� kanser�n önlenmes�nde, tanının gec�kmeden 

zamanında yapılmasında, hastalık sonrası tekrar yaşama tutunmada ve toplumsal farkındalığın oluşturulmasında 

sosyoloj�ye de c�dd� görevler düşmekted�r.

ABD’de her yıl 440.000’den fazla �nsan s�gara tüket�m� sonucu ölmekted�r. ABD’de gençlere s�gara satışının 

yasaklanması tütün endüstr�s� �le uğraşanların az ve orta gel�rl� toplumlara yöneld�ğ�n� görmektey�z. Dünya çapında b�r 

m�lyondan fazla yet�şk�n (yaklaşık toplam nüfusun % 25’�) s�gara �çmekted�r. 1987’de ABD’dek� kadınların ölüm nedenler� 

arasında akc�ğer kanser� meme kanser�n� ger�de bırakmıştır [6]. S�gara �le kanser �l�şk�s� kanıtlanmış olup, günlük kullanılan 

s�gara sayısı ve �nhalasyon dereces� ölüm oranlarını etk�lemekted�r [37]. 

“Dünya genel�nde tütün kullanımına bağlı hastalıklar neden�yle yılda yaklaşık 6 m�lyon k�ş� ölmekted�r. Ülkem�zdek� 

tüm ölümler�n % 23’ü tütüne bağlı hastalıklar sebeb�yle olmaktadır. Tütün kullanımı bu şek�lde devam ett�ğ� takd�rde 2030 

yılına gel�nd�ğ�nde tütün kullanımı neden�yle yılda ölen k�ş� sayısının m�lyonu geçmes� beklenmekted�r. Türk�ye’de �se 

eğer önlem alınmazsa s�garaya bağlı olan yılda 100 000 ölümün, 2030 yılına gel�nd�ğ�nde yılda 240 000’e çıkması 

beklenmekted�r [38]. 

Araştırmalara göre günümüzde s�garının sağlığa zararı tartışma götürmeyecek kadar kes�nd�r. Şüphes�z s�gara 

�çmeyenlerde de aynı hastalıklar görüleb�lmekted�r. Ancak akc�ğer kanser� başta olmak üzere, gırtlak, ağız boşluğu, yemek 

borusu, yutak, mesane ve pankreas kanserler� s�gara �çenlerde daha yoğun gözükmekted�r. Günümüzde tütün önleneb�len 

ölüm nedenler� arasında en öneml�s�d�r, kullanıcıların yaklaşık yarısını öldürmekted�r [26].

Dünyadak� akc�ğer kanser� oranları s�gara kullanmanın g�tt�kçe popüler olmasından sonra, y�rm�nc� yüzyılda on kat 

daha artmış, ancak g�tt�kçe artan sayıda k�ş�n�n s�garayı bırakmaya başlamasıyla b�rl�kte tekrar düşmüştür [39].

Ülkem�zde �se tütün tüket�m� de oldukça fazladır. Ülkem�z tütünün dünyada en fazla tüket�len ülkeler arasında �lk 10 

ülke �çer�s�nded�r. Küresel Yet�şk�n Tütün Araştırması 2010 Rapor’na göre; Türk�ye‘de toplam olarak yaklaşık 16 m�lyon 

yet�şk�n (12 m�lyon erkek, 4 m�lyon kadın) s�gara �çmekted�r; Öte yandan s�gara �çmeye başlama yaşı g�derek düşmekted�r. 

Pas�f �ç�c�l�k ve s�gara �çme süres� de s�gara �çenlerde akc�ğer kanser� r�sk�n� artıran öneml� etkenlerdend�r [26]. Ülkem�zde 

b�r dönem devlet el�yle yaptırılan ve askerlere bedava dağıtılan asker s�garası gençler�m�z� zeh�rlemek ve sağlığı �le 

oynamak amaçlı b�r proje m�yd�? Sorusunu da akıllara get�rmekted�r.

5. Dünyada ve Türk�ye’de Kanser

Gel�şen teknoloj� ve artan tıbb� b�lg�ye rağmen her yıl m�lyonlarca k�ş� kansere yakalanmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü’ne göre, 2012 yılında 8.2 m�lyon �nsan kanserden ölmüştür. Bu oran tüm dünyadak� ölümler�n yaklaşık % 13’üne 

tekabül etmekted�r. Ayrıca gelecek 20 yıl �ç�nde yen� kanser vakalarında % 70 artış olacağı tahm�n ed�lmekted�r [19]. 
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Sosyal dışlanma, genel olarak başkalarından fiz�ksel olarak ayrı tutulma (örneğ�n, sosyal �zolasyon) veya duygusal 

olarak (örneğ�n, �hmal ed�lmek veya �stenmed�ğ�n�n söylenmes�) ayrı tutulma deney�m� olarak da tanımlanmaktadır [35]. 

Yoksulluk neden�yle artan eş�ts�zl�k, �şgücü p�yasasındak� değ�ş�m, gel�r dağılımında adalets�zl�k, sosyal korumanın 

yeters�zl�ğ� ve yaşanılan çeş�tl� travmaları sosyal dışlanmanın nedenler� olarak sayab�l�r�z. 

Araştırmalarda “terk ed�lme, dışlanma ve yalnız kalma korkularının, ölüm korkusundan daha önde geld�ğ� 

görülmüştür. Dışlanma korkusu, ölüm korkusuna göre daha büyük b�r depresyon kaynağıdır ve bazı hastalar 

dışlanmaktansa ölmey� terc�h etmekted�rler” [33].

Sosyal dışlanmanın, b�rey�n �ç�nde yaşadığı topluma kend�s�n� bütünüyle a�t h�ssedememes�, b�rey�n yaşadığı yerdek� 

toplumsal etk�nl�kler�n dışında kalması, sosyal çevreden kopması anlamında kullanıldığı görülmekted�r. B�rey kend�s�ne a�t 

olduğunu düşündüğü “şeyler�” kaybedeceğ�n� düşünerek sosyal çevreden kopab�lmekted�r.

B�rey damgalanarak/et�ketlenerek bunun net�ces�nde hasta rolünü ben�mseyerek, yan� hastalığa uygun davranışlar 

serg�leyerek daha önce yaptığı b�rçok şey� yapamayarak örneğ�n a�le veya arkadaşlarla olan sosyal faal�yetler�n 

sınırlanması, sosyal bağların zayıflaması y�ne toplumdan dışlanma duygusunu get�recekt�r. Ayrıca göz, burun, meme, vb. 

organların kaybı da hastalarda dışlanma korkusu yaşatab�l�r.

A�le, akraba, arkadaş ve komşulardan oluşan doğal destek s�stemler�n yanında çeş�tl� profesyoneller ve kurumlar 

aracılığıyla ver�len h�zmetler baş etme gücünü artırab�leceğ� g�b� aynı zamanda kanser gerçeğ�ne uyumu da 

kolaylaştıracaktır.

Kısaca günümüz modern toplumlarında g�tg�de yalnızlaşan b�reylere sosyal destek ve �nanç s�stem�n�n kullanılması 

kanser hastalarının �y�leşmes�nde, mücadele ve yaşama gücünü artırmasında c�dd� etk�s�n�n olacağını düşünmektey�z.

3. A�le İle İlg�l� Yaşanan Sorunlar

Kanser hastalığı sadece teşh�s konulan b�reyler� değ�l aynı zamanda hastanın yakınlarını da c�dd� şek�lde 

etk�lemekted�r. Kanser�n tedav� sürec�n�n ağır ve uzun b�r dönem olması, a�le üyeler�n� b�rb�r�ne yakınlaştırdığı g�b� 

b�rb�r�nden de uzaklaştırab�lmekte, a�len�n ekonom�k yükünü artırması, �ş yaşamından kopması vb. nedenler aynı zamanda 

a�le �ç� çeş�tl� sorunlara da neden olab�lmekted�r.

Kanser�n b�rey ve yakınları üzer�nde olumsuz etk�ler� olduğu b�r gerçekt�r. A�le üyeler�nden b�r�s�n�n �şs�zl�ğ� ya da 

yaşanan madd� sorunlar hastaya ver�len ya da ver�l¬mes� beklenen sosyal desteğ� etk�le¬yeb�lmekted�r. Sosyal destek 

açısından a�le, kanser hastalığının kabullenmes�nde en öneml� unsurdur. Sos¬yal desteğ�n olumlu etk�s�ne rağmen kanserl� 

hastalar yeterl� desteğ� elde etmede güçlükler� olduğunu �fade etmekted�rler. Örneğ�n, hastaların bazıları “a�lesel destek 

sayes�nde güçlükler�n üstes�n¬den daha kolay geleb�ld�kler�” halde bazı hastalar da yaşadıkları güçlüğü, ps�¬koloj�k 

gerg�nl�ğ� ve terk ed�lm�şl�ğ� �fade etmekted�rler [36].

Kanser�n oluşumunda ya da tanının gec�kmes�nde a�le üyeler� kend�ler�n� veya b�rb�rler�n� suçlayab�lmekte, 

dayanışmanın olması gerekt�ğ� b�r dönemde a�le �ç� sorunlar ortaya çıkab�lmekted�r [22]. Bu durum a�lede daha farklı 

sorunların yaşanmasına da neden olab�lmekted�r. Kanser hastaları üzer�ne yapılan b�r çalışmada kanser�n hasta ve a�le 

fertler�n�n gündel�k yaşamlarını fazlasıyla etk�led�ğ� bel�rt�lm�şt�r [19].

Kanser sonucu kayıplarda eş ve çocukların madd� ve manev� desteks�z kalması söz konusu olduğu g�b� a�leler�n 

dağılmalarına da neden olab�lmekted�r.

Ayrıca hastalıktan kaynaklı olarak eşler arasında rol ve sorumlukların değ�ş�m� de örneğ�n çalışmayan a�le b�rey�n�n 

çalışmak zorunda kalması ya da hasta �le �lg�lenen b�r�ne �ht�yaç duyulması g�b� durumlar de y�ne bazı sorunları 

get�reb�lmekted�r. D�ğer taraftan a�le b�reyler�n�n hastaya karşı nasıl davranacaklarını b�lmemeler� neden�yle hasta �le yakın 

olmaktan kaçınab�l�rler bu durum �se hastanın yukarıda da açıklandığı g�b� sosyal dışlanmışlık duygusu yaşamasına yol 

açab�l�r.

4. Toplumsal B�r Sağlık Sorunu Olarak S�gara 

S�gara kullanmak her ne kadar b�reysel b�r sorun olarak görülse de d�ğer �nsanları rahatsız etmes�, s�garaya bağlı 

hastalıkların tedav�s�nde sağlık kuruluşlarını meşgul etmes� ve aynı zamanda topluma get�rd�ğ� ekonom�k mal�yet ve 

s�garaya �çmeye sevk eden nedenler de tamamen sosyal b�r sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

S�gara günümüzde özell�kle solunum yolları rahatsızlıkları ve kanser hastalığına yol açması açısından önleneb�l�r 

sağlık r�skler� arasında yer almaktadır. Tüm dünya ülkeler�nde olduğu g�b� ülkem�zde de b�rçok �nsan s�garaya bağlı 

rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetmekted�r.

Sosyoloj� �nsan davranışlarının arkasında yatan anlam ve nedenler� araştırmaktadır. Dolayısıyla �nsan sağlığını 

etk�leyen faktörler�n araştırılması da sosyoloj�k b�r bakışı gerekt�rmekted�r. Örneğ�n, günümüzde s�gara �çmen�n zararları tıp 

tarafından açık b�r şek�lde tesp�t ed�lm�ş olmasına rağmen bu alışkanlığın yaygınlaşmasının önüne geç�lememekted�r. Tıp 

s�garanın b�reyler üzer�ndek� etk�s�n� fizyoloj�k olarak �ncelerken b�rey� s�gara �çmeye �ten etkenler� göz ardı etmekted�r. 

S�gara �çmeye �ten nedenler� araştırmak sosyoloj�ye düşmekted�r k� bu durum tedav� �ç�n öneml� b�r b�lg� oluşturmaktadır 

[8]. Bu bağlamda benzer şeyler� kanser hastalığı �ç�n de söyleyeb�l�r�z. Kanser�n tedav�s�nde tıp b�l�m�ne c�dd� �ht�yaç 

duyulduğu b�r gerçekt�r. Kansere götüren nedenler�n b�l�nmes� yan� kanser�n önlenmes�nde, tanının gec�kmeden 

zamanında yapılmasında, hastalık sonrası tekrar yaşama tutunmada ve toplumsal farkındalığın oluşturulmasında 

sosyoloj�ye de c�dd� görevler düşmekted�r.

ABD’de her yıl 440.000’den fazla �nsan s�gara tüket�m� sonucu ölmekted�r. ABD’de gençlere s�gara satışının 

yasaklanması tütün endüstr�s� �le uğraşanların az ve orta gel�rl� toplumlara yöneld�ğ�n� görmektey�z. Dünya çapında b�r 

m�lyondan fazla yet�şk�n (yaklaşık toplam nüfusun % 25’�) s�gara �çmekted�r. 1987’de ABD’dek� kadınların ölüm nedenler� 

arasında akc�ğer kanser� meme kanser�n� ger�de bırakmıştır [6]. S�gara �le kanser �l�şk�s� kanıtlanmış olup, günlük kullanılan 

s�gara sayısı ve �nhalasyon dereces� ölüm oranlarını etk�lemekted�r [37]. 

“Dünya genel�nde tütün kullanımına bağlı hastalıklar neden�yle yılda yaklaşık 6 m�lyon k�ş� ölmekted�r. Ülkem�zdek� 

tüm ölümler�n % 23’ü tütüne bağlı hastalıklar sebeb�yle olmaktadır. Tütün kullanımı bu şek�lde devam ett�ğ� takd�rde 2030 

yılına gel�nd�ğ�nde tütün kullanımı neden�yle yılda ölen k�ş� sayısının m�lyonu geçmes� beklenmekted�r. Türk�ye’de �se 

eğer önlem alınmazsa s�garaya bağlı olan yılda 100 000 ölümün, 2030 yılına gel�nd�ğ�nde yılda 240 000’e çıkması 

beklenmekted�r [38]. 

Araştırmalara göre günümüzde s�garının sağlığa zararı tartışma götürmeyecek kadar kes�nd�r. Şüphes�z s�gara 

�çmeyenlerde de aynı hastalıklar görüleb�lmekted�r. Ancak akc�ğer kanser� başta olmak üzere, gırtlak, ağız boşluğu, yemek 

borusu, yutak, mesane ve pankreas kanserler� s�gara �çenlerde daha yoğun gözükmekted�r. Günümüzde tütün önleneb�len 

ölüm nedenler� arasında en öneml�s�d�r, kullanıcıların yaklaşık yarısını öldürmekted�r [26].

Dünyadak� akc�ğer kanser� oranları s�gara kullanmanın g�tt�kçe popüler olmasından sonra, y�rm�nc� yüzyılda on kat 

daha artmış, ancak g�tt�kçe artan sayıda k�ş�n�n s�garayı bırakmaya başlamasıyla b�rl�kte tekrar düşmüştür [39].

Ülkem�zde �se tütün tüket�m� de oldukça fazladır. Ülkem�z tütünün dünyada en fazla tüket�len ülkeler arasında �lk 10 

ülke �çer�s�nded�r. Küresel Yet�şk�n Tütün Araştırması 2010 Rapor’na göre; Türk�ye‘de toplam olarak yaklaşık 16 m�lyon 

yet�şk�n (12 m�lyon erkek, 4 m�lyon kadın) s�gara �çmekted�r; Öte yandan s�gara �çmeye başlama yaşı g�derek düşmekted�r. 

Pas�f �ç�c�l�k ve s�gara �çme süres� de s�gara �çenlerde akc�ğer kanser� r�sk�n� artıran öneml� etkenlerdend�r [26]. Ülkem�zde 

b�r dönem devlet el�yle yaptırılan ve askerlere bedava dağıtılan asker s�garası gençler�m�z� zeh�rlemek ve sağlığı �le 

oynamak amaçlı b�r proje m�yd�? Sorusunu da akıllara get�rmekted�r.

5. Dünyada ve Türk�ye’de Kanser

Gel�şen teknoloj� ve artan tıbb� b�lg�ye rağmen her yıl m�lyonlarca k�ş� kansere yakalanmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü’ne göre, 2012 yılında 8.2 m�lyon �nsan kanserden ölmüştür. Bu oran tüm dünyadak� ölümler�n yaklaşık % 13’üne 

tekabül etmekted�r. Ayrıca gelecek 20 yıl �ç�nde yen� kanser vakalarında % 70 artış olacağı tahm�n ed�lmekted�r [19]. 
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Ülkem�zde ölüm nedenler� sıralamasına bakıldığında % 39.7’s�n� kalp rahatsızlıkları, % 19.6 kanser �k�nc� sırayı alırken, 

%12’s� solunum yolu hastalıklardan oluşmaktadır. Yılda yaklaşık 81.500 k�ş� kanser neden� �le vefat etmekted�r [40]. 

Kanser �ns�dansına Kanserle Savaş Da�res�‘n�n en son ver�ler�ne göre erkeklerde akc�ğer kanser� yen� vakaların 

toplamda % 25-30’unu oluşturmaktadır. Bunun anlamı erkeklerde her üç dört kanserl� k�ş�den b�r�s�n�n akc�ğer kanser� 

olmasıdır. Akc�ğer kanser�n� prostat, mesane ve kolorektal kanserler �zlemekted�r. Bu dört kanser erkeklerde yıllık yen� 

vaka toplamının yarısından fazlasına karşılık gelmekted�r. Kadınlarda meme kanser� �ns�dansı toplam �ns�dans �ç�nde 

yaklaşık % 25 kadardır. Meme kanser�n� % 7-8 �le kolorektal kanserler ve % 6-7 �le t�ro�t kanserler� tak�p etmekted�r. Bu 

ver�ler çerçeves�nde 2006 kanser kayıt ver�ler� �le Türk�ye‘de �ns�dans değerler� ışığında yıllık 120-150 b�n yen� vakanın 

teşh�s ed�ld�ğ� söyleneb�l�r. Kaba prevalans tahm�n� yaptığımızda kanserl� hasta teşh�s� almış ve yaşamını sürdüren toplam 

nüfus 350-400 b�n k�ş� arasında tahm�n ed�lmekted�r [26].

Hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık rastlanan ve ölüme neden olan kanser türü akc�ğer kanser�d�r. İk�nc� 

sırada �se erkeklerde prostat kanser�, kadınlarda �se meme kanser� gelmekted�r [23]. Türk�ye kanser �ns�dansı dünyadak� 

d�ğer ülkeler �le karşılaştırıldığında, ülkem�zde görülen �lk 5 kanser türünün dünyadak� ve d�ğer gel�şm�ş ülkelerdek� 

örüntü �le benzerl�kler gösterd�ğ� görülmekted�r. Erkeklerde trakea, bronş ve akc�ğer kanser� kadınlarda �se meme 

kanser� en sık görülen kanser türler�d�r. Çocukluk çağı kanserler�nde �se çocukluk çağı lösem�ler� en sık görülen kanser 

türüdür 2009 yılı kanser �stat�st�kler�ne göre ülkem�zde her yıl yaklaşık 98 b�n erkek ve 63 b�n kadın kansere 

yakalanmaktadır [41]. 

İstat�st�klerden de anlaşılacağı g�b� kanser dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de hızlı b�r şek�lde artmaktadır. S�gara 

�se bunu artıran öneml� faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

6. Sonuç ve Öner�ler

Genelde sağlık ve hastalığın özelde kanser hastalığının tıbbî boyutu olduğu kadar toplumsal ve kültürel boyutları da 

yadsınamaz b�r gerçekt�r. D�ğer �fadeyle sağlık ve hastalık toplumsal ve çevresel ürünler�n b�r sonucudur. Özell�kle 

hastalık önces�nde bu hastalığa götüren nedenler ve erken tanı hayat� önem arz etmekted�r. Hastalık sonrasında �se 

sosyal destek s�stem�ne duyulan �ht�yaç ve hastalığın tak�b� açık b�r gerçekt�r. 

Gerek hastalık ve sağlığı gerekse kanser� etk�leyen faktörler� şöyle sıralayab�l�r�z. Ülken�n gel�şm�şl�k düzey� ve 

sağlık pol�t�kasına bakışı, sağlık h�zmetler�ne er�şeb�lme, sosyal ağlar ya da sosyal destek s�stem�, sosyal güvenceye 

sah�p olma durumu, çalışma koşulları, beslenme, yaşam şekl�, çevre k�rl�l�ğ�, toplumsal sınıflar, eğ�t�m düzey�, gel�r 

düzeyler�, yaş, c�ns�yet, yaşadığı yer, ırk ve etn�k grupları, baş etme süreçler�, kalıtımsal faktörlerd�r. 

Kansere yakalanma r�sk�n�n b�rçoğunu kontrol edeb�l�r olmanın yanı sıra, genler�m�z, çevrem�z ve hayat 

görüşümüzün b�r komb�nasyonuna bağlı olduğunu b�lmektey�z. Ancak uzmanlar 10 kanser vakasının dördünden daha 

fazlasının yaşam tarzında yapılan değ�ş�kl�klerle önleneb�leceğ�n� düşünmekted�rler [39]. Bu durum �se kanser 

hastalığının toplumsal ve kültürel boyutunu göstermekted�r.

B�rey�n hastalık karşısındak� tutumu ney�n hastalık olup olmayacağı, hastalık tedav� sürec� ve sonrasındak� yaklaşım 

kültür tarafından şek�llend�r�lmekted�r. Bu da kültürden kültüre değ�şmekted�r. Dolayısıyla hastalıkla �lg�l� çalışmalarda 

toplumsal ve kültürel değ�şkenler� d�kkate almak �ht�yacı ortadadır.

Hasta ve yakınlarının korku ve end�şeler� hastalığın teşh�s�n� gec�kt�rmekted�r. Bu durum kanser hastalarında 

b�reysel ve toplumsal b�rçok sorunlara yol açab�lmekted�r. Kanserden korunma ve erken tanı açısından toplumda 

kanserle �lg�l� farkındalığın ve erken tanı b�l�nc�n�n oluşturulması hayat� öneme sah�pt�r. Sorunlarla mücadele etmeden 

önce önley�c� tedb�rlere başvurmak daha akılcı gözükmekted�r. Dolayısıyla kanser hastalığının oluşumuna zem�n 

hazırlayan etmenlerden uzak durarak koruyucu ve önley�c� önlemler almak kanser�n oluşmasını engellemek açısından 

hayat�d�r. 
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Ülkem�zde ölüm nedenler� sıralamasına bakıldığında % 39.7’s�n� kalp rahatsızlıkları, % 19.6 kanser �k�nc� sırayı alırken, 

%12’s� solunum yolu hastalıklardan oluşmaktadır. Yılda yaklaşık 81.500 k�ş� kanser neden� �le vefat etmekted�r [40]. 

Kanser �ns�dansına Kanserle Savaş Da�res�‘n�n en son ver�ler�ne göre erkeklerde akc�ğer kanser� yen� vakaların 

toplamda % 25-30’unu oluşturmaktadır. Bunun anlamı erkeklerde her üç dört kanserl� k�ş�den b�r�s�n�n akc�ğer kanser� 

olmasıdır. Akc�ğer kanser�n� prostat, mesane ve kolorektal kanserler �zlemekted�r. Bu dört kanser erkeklerde yıllık yen� 

vaka toplamının yarısından fazlasına karşılık gelmekted�r. Kadınlarda meme kanser� �ns�dansı toplam �ns�dans �ç�nde 

yaklaşık % 25 kadardır. Meme kanser�n� % 7-8 �le kolorektal kanserler ve % 6-7 �le t�ro�t kanserler� tak�p etmekted�r. Bu 

ver�ler çerçeves�nde 2006 kanser kayıt ver�ler� �le Türk�ye‘de �ns�dans değerler� ışığında yıllık 120-150 b�n yen� vakanın 

teşh�s ed�ld�ğ� söyleneb�l�r. Kaba prevalans tahm�n� yaptığımızda kanserl� hasta teşh�s� almış ve yaşamını sürdüren toplam 

nüfus 350-400 b�n k�ş� arasında tahm�n ed�lmekted�r [26].

Hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık rastlanan ve ölüme neden olan kanser türü akc�ğer kanser�d�r. İk�nc� 

sırada �se erkeklerde prostat kanser�, kadınlarda �se meme kanser� gelmekted�r [23]. Türk�ye kanser �ns�dansı dünyadak� 

d�ğer ülkeler �le karşılaştırıldığında, ülkem�zde görülen �lk 5 kanser türünün dünyadak� ve d�ğer gel�şm�ş ülkelerdek� 

örüntü �le benzerl�kler gösterd�ğ� görülmekted�r. Erkeklerde trakea, bronş ve akc�ğer kanser� kadınlarda �se meme 

kanser� en sık görülen kanser türler�d�r. Çocukluk çağı kanserler�nde �se çocukluk çağı lösem�ler� en sık görülen kanser 

türüdür 2009 yılı kanser �stat�st�kler�ne göre ülkem�zde her yıl yaklaşık 98 b�n erkek ve 63 b�n kadın kansere 

yakalanmaktadır [41]. 

İstat�st�klerden de anlaşılacağı g�b� kanser dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de hızlı b�r şek�lde artmaktadır. S�gara 

�se bunu artıran öneml� faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

6. Sonuç ve Öner�ler

Genelde sağlık ve hastalığın özelde kanser hastalığının tıbbî boyutu olduğu kadar toplumsal ve kültürel boyutları da 

yadsınamaz b�r gerçekt�r. D�ğer �fadeyle sağlık ve hastalık toplumsal ve çevresel ürünler�n b�r sonucudur. Özell�kle 

hastalık önces�nde bu hastalığa götüren nedenler ve erken tanı hayat� önem arz etmekted�r. Hastalık sonrasında �se 

sosyal destek s�stem�ne duyulan �ht�yaç ve hastalığın tak�b� açık b�r gerçekt�r. 

Gerek hastalık ve sağlığı gerekse kanser� etk�leyen faktörler� şöyle sıralayab�l�r�z. Ülken�n gel�şm�şl�k düzey� ve 

sağlık pol�t�kasına bakışı, sağlık h�zmetler�ne er�şeb�lme, sosyal ağlar ya da sosyal destek s�stem�, sosyal güvenceye 

sah�p olma durumu, çalışma koşulları, beslenme, yaşam şekl�, çevre k�rl�l�ğ�, toplumsal sınıflar, eğ�t�m düzey�, gel�r 

düzeyler�, yaş, c�ns�yet, yaşadığı yer, ırk ve etn�k grupları, baş etme süreçler�, kalıtımsal faktörlerd�r. 

Kansere yakalanma r�sk�n�n b�rçoğunu kontrol edeb�l�r olmanın yanı sıra, genler�m�z, çevrem�z ve hayat 

görüşümüzün b�r komb�nasyonuna bağlı olduğunu b�lmektey�z. Ancak uzmanlar 10 kanser vakasının dördünden daha 

fazlasının yaşam tarzında yapılan değ�ş�kl�klerle önleneb�leceğ�n� düşünmekted�rler [39]. Bu durum �se kanser 

hastalığının toplumsal ve kültürel boyutunu göstermekted�r.

B�rey�n hastalık karşısındak� tutumu ney�n hastalık olup olmayacağı, hastalık tedav� sürec� ve sonrasındak� yaklaşım 

kültür tarafından şek�llend�r�lmekted�r. Bu da kültürden kültüre değ�şmekted�r. Dolayısıyla hastalıkla �lg�l� çalışmalarda 

toplumsal ve kültürel değ�şkenler� d�kkate almak �ht�yacı ortadadır.

Hasta ve yakınlarının korku ve end�şeler� hastalığın teşh�s�n� gec�kt�rmekted�r. Bu durum kanser hastalarında 

b�reysel ve toplumsal b�rçok sorunlara yol açab�lmekted�r. Kanserden korunma ve erken tanı açısından toplumda 

kanserle �lg�l� farkındalığın ve erken tanı b�l�nc�n�n oluşturulması hayat� öneme sah�pt�r. Sorunlarla mücadele etmeden 

önce önley�c� tedb�rlere başvurmak daha akılcı gözükmekted�r. Dolayısıyla kanser hastalığının oluşumuna zem�n 

hazırlayan etmenlerden uzak durarak koruyucu ve önley�c� önlemler almak kanser�n oluşmasını engellemek açısından 

hayat�d�r. 
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ÖZET

Ps�koonkoloj� kanser tanısının hasta ve a�les� üzer�ndek� ps�koloj�k, sosyal, davranışsal etk�ler� �le �şlevsell�k ve yaşam 

kal�tes� üzer�ndek� etk�ler�n� ele alan, tedav�s�n� planlayan b�r onkoloj� uzmanlık alanıdır. Mult�d�s�pl�ner b�r çalışma alanı olan 

Ps�koonkoloj� 1970’l� yıllarda onkoloj�n�n b�r alanı olarak ortaya çıkmıştır. Ps�koonkoloj�n�n amacı hastalığın ve hayatta 

kalmanın tüm aşamalarında hasta ve a�les�n�n opt�mal ps�kososyal bakım almasını sağlamaktır. Kanser yaşamı tehd�t eden 

b�r hastalık olduğundan kanser tanısı �le hastalarda ps�koloj�k tepk�ler ortaya çıkmaktadır. Tedav� sürec�nde hastalarda 

uyum bozukluğu, anks�yete, depresyon, uyku problemler�, �nt�har g�b� b�rçok ps�k�yatr�k sorunlar görülmekted�r. Kanser 

tanısı konulduğunda a�leler kanser odaklı yaşamakta ve hastanın bakım sorumluluğunu almaktadır. Bakım ver�c� olmak a�le 

üyeler�nde fiz�ksel ve ruhsal sorunlara neden olmaktadır. Kanser tanılı hasta �le çalışmak sağlık çalışanları �ç�nde stresl� b�r 

durum olduğunda sağlık çalışanlarında yardım ve destek gereks�n�m� ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Ps�ko-onkoloj� 

h�zmetler�nde kanser tanılı hasta ve a�les� g�b� sağlık çalışanlarını destekleyen ve güçlend�ren yaklaşımlara yer ver�lmes� 

öneml�d�r.

Anahtar Kel�meler: Kanser, ps�koonkoloj�, hasta, hasta a�le 

ABSTRACT

Psychooncology �s a field of oncology that focuses on the psycholog�cal, soc�al, behav�oral e�ects, and e�ects of 

cancer d�agnos�s on the pat�ent and h�s / her fam�ly on the funct�onal�ty and qual�ty of l�fe. Psychooncology, a 

mult�d�sc�pl�nary field of study, emerged as an area of oncology �n the 1970s. The purpose of psycho-oncology �s to ensure 

that the pat�ent and h�s fam�ly rece�ve opt�mal psychosoc�al care at all stages of the d�sease and surv�val. S�nce cancer �s a 

l�fe-threaten�ng d�sease, psycholog�cal react�ons occur �n pat�ents w�th cancer. In the treatment process, many psych�atr�c 

problems such as adjustment d�sorder, anx�ety, depress�on, sleep problems and su�c�de are observed.

When the cancer �s d�agnosed, the fam�l�es l�ve cancer-or�ented and take care of the pat�ent. Be�ng careg�ver causes 

phys�cal and mental problems �n fam�ly members. Work�ng w�th pat�ents d�agnosed w�th cancer �s a stressful s�tuat�on 

w�th�n health workers, help and support needs ar�se �n health care workers. For th�s reason, �t �s �mportant to �nclude �n the 

psycho-oncology serv�ces the approaches that support and strengthen the health care workers such as cancer pat�ents 

and the�r fam�l�es.

Keywords: Cancer, psycho-oncology, pat�ent, pat�ent fam�ly

1. Ps�koonkoloj�

Günümüzde kanser dünyanın b�rçok ülkes�nde ve Türk�ye’de ölümle eş anlamlı tutulan, en fazla korkulan, hasta ve 

a�les� üzer�nde öneml� ps�koloj�k etk�ler� olan b�r hastalık olma özell�ğ�n� korumakta, ölüm nedenler� arasında kalp 

hastalıklarından sonra �k�nc� sırada yer almaktadır [1]. Kanser bedensel b�r hastalık olmasının yanı sıra ps�kososyal açıdan 

b�rçok soruna da neden olan kron�k b�r hastalıktır. Bu nedenle kanser tedav�s�nde kemoterap�, radyoterap�, cerrah� 

müdahale g�b� tıbb� tedav� protokoller� �le b�rl�kte hastanın ps�kososyal esenl�ğ�n� kazanmasına ve bunu sürdüreb�lmes�ne 

yönel�k g�r�ş�mler de yer almaktadır [2]. Kanser hastasının tedav�ye uyumunu sağlamak, ps�koloj�k sıkıntı ve acılarını 
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azaltmak, duygularını �fades�ne yardım etmek, ölümcül hastalıkla yüzleşmes�n� kolaylaştırmak, mücadele ve yaşama 

gücünü arttırmak, hastalıkla baş etmes�ne yardımcı olmak ve yaşam kal�tes�n� arttırmak �ç�n ps�kososyal bakıma �ht�yaç 

duyulmaktadır. Kanser�n tedav� ve bakımında ortaya çıkan bu �ht�yaç Ps�koonkoloj� / Ps�kososyal onkoloj� adlı yen� b�r 

uzmanlık alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur [3, 4]. 

Ps�koonkoloj� kanser�n hasta ve a�les� üzer�ndek� ps�koloj�k, sosyal, davranışsal etk�ler� �le �şlevsell�k ve yaşam kal�tes� 

üzer�ndek� etk�ler�n� ele alan ve tedav�s�n� planlayan b�r onkoloj� uzmanlık alanıdır. Ps�koonkoloj�n�n amacı hastalığın ve 

hayatta kalmanın tüm aşamalarında hasta ve a�les�n�n opt�mal ps�kososyal bakım almasını sağlamaktır. Mult�d�s�pl�ner b�r 

çalışma alanı olan Ps�koonkoloj�; cerrah�, �ç hastalıkları, ped�atr� ve radyoterap� g�b� kl�n�k d�s�pl�nler �le kanser 

ep�dem�yoloj�s�, �mmünoloj�, endokr�noloj�, kanser b�yoloj�s�, patoloj�, b�yoet�k, palyat�f bakım, ps�k�yatr� ve ps�koloj� g�b� 

d�s�pl�nler� �çermekted�r. Ps�koonkoloj� kanser tedav�s�n�n hasta merkezl� olarak b�yops�kososyal yaklaşımla yapılmasını 

sağlamaktadır [5].

Ps�koonkoloj�n�n tar�hsel gel�ş�m�nde; dünyada kanser tanılı hasta sayısının artması, kanser tanısının ölümle eş 

anlama gelmes�, kanser tanısının konulması ama tanının konuşulamaması ve kanser tanılı hastanın hastalık hakkındak� 

duygularının fark ed�lmes� g�b� b�rçok faktör etk�l� olmuştur. Ps�koonkoloj� resm� olarak 1970’l� yıllarda onkoloj�n�n b�r alanı 

olarak ortaya çıkmasına rağmen kanser hastalığına yönel�k ön yargı ve olumsuz tutumlar hastalığa eşl�k eden ps�kososyal 

sorunların daha geç tanınmasına neden olmuştur. Kanser bakımına katkı veren b�lg� b�r�k�m�n�n artması �le y�rm�nc� yüzyılın 

son çeyreğ�nde ps�koonkoloj� onkoloj� alanında b�r uzmanlık alanı olarak yer�n� almıştır. Ps�koonkoloj�n�n b�lg� b�r�k�m�n�n 

artmasına ve kanser bakımına katkı veren �lk araştırmalarda; ölmek üzere olmak ve ölüm �le �lg�l� sorunlar �le b�rl�kte bulantı 

ve kusma beklent�s�, anlamlı ve destekley�c� grup terap�s�, yaşamı uzatma, varoluşçu terap�ler, yaşam kal�tes� g�b� kanser�n 

b�rçok boyutuna odaklanılmıştır. Ps�koonkoloj� alanında 2000’l� yılların başlarında öneml� b�r l�teratür b�lg�s�ne ulaşılmış, 

eğ�t�m programları gel�şt�r�lm�ş ve kanser�n tüm alanlarında uygulamalı araştırmaların sayısı g�derek artmıştır. Bu bağlamda 

Dünya Sağlık Örgütü de ruh sağlığı olmadan sağlık olamayacağını bel�rterek kanser tedav�s�nde kapsamlı b�r b�yops�ko-

sosyal hasta bakımının gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� vurgulamıştır [2, 3]. Günümüzde dünyada ve ülkem�zde öneml� gel�şmeler 

kaydeden ps�koonkoloj� kanser tedav� ve bakımını g�derek daha kapsamlı ve entegre b�ç�mde gerçekleşt�rmekted�r.

Ps�koonkoloj� h�zmetler� kanser r�sk�n� ve sağ kalımını etk�leyen ps�koloj�k ve davranışsal faktörler�, ps�koloj�n�n, 

davranış ve yaşam tarzının kanser r�sk�ne ve prognoza katkısını, kanser�n hasta, a�le ve tedav� ek�b� üzer�ndek� ps�koloj�k 

etk�ler�n� ortaya çıkan tepk�ler�, kanser hastalarının ve a�leler�n�n �ht�yaçlarının, ps�koloj�k d�stres�n�n ve morb�d�ten�n 

bel�rlenmes�n�, tıbb� tedav� ve bakım �le b�rl�kte ps�koloj�k tedav�, bakım ve destek ver�lmes�n� �çermekted�r. Ps�koonkoloj� 

hastaların, a�leler�n�n, sağlık çalışanlarının hastalığın tüm evreler�nde gösterd�kler� ruhsal tepk�ler� ve kanser�n hastalar ve 

a�les� üzer�ndek� ps�kososyal etk�ler�n� �nceleyerek kanser hastasının tedav� ve bakımına bütüncül b�r yaklaşım 

sağlamaktadır [4, 6]. Ps�koonkoloj� tedav�n�n gerekler� ve hastalığın bel�rs�zl�ğ� �le hastaların başa çıkma becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes�n� sağlamaktadır. Bu h�zmetler standart düzenl� bakımın b�r parçası olarak hasta ve yakınlarına ver�ld�ğ�nde 

kanser �le �l�şk�l� sıkıntı ve ps�kososyal morb�d�ten�n azaldığı, kanser sırasında ve tedav� sonrasında yaşam kal�tes�n�n arttığı 

bel�rt�lmekted�r [3]. 

Kanser�n tanı ve tedav�s�nde öneml� gel�şmelerle b�rl�kte günümüzde dünyanın b�rçok yer�nde pek çok kanser 

hastasının, kanserle �lg�l� sosyal damgalanma neden� veya kanser tanı, tedav� ve destek kaynaklarındak� yeters�zl�k 

neden�yle sağlık h�zmet� alamadığı b�ld�r�lmekted�r [3]. Dünya Sağlık Örgütü 2008 yılında yayınladığı raporunda; onkoloj�k 

bakımın ps�kososyal b�leşenler�n�n her ulusal kanser bakımı planının b�r parçası olması ve ps�koonkoloj� h�zmetler�n�n her 

kanser tedav�s� serv�s�nde sunulması gerekt�ğ�n� b�ld�rmekted�r. Kanser hastalarına ve yakınlarına tedav� sırasında ve 

sonrasında ps�koonkoloj� danışmanlığı h�zmet� �le b�rçok ps�kososyal desteğ�n sağlanması; hasta ve a�les�n�n durumları 

hakkında açık, anlaşılır ve ücrets�z b�lg�lend�r�lmes�, �ht�yaç ve terc�hler�ne saygı göster�lmes�, sağlık personel�n�n hasta ve 

hasta a�les�n� ps�kososyal olarak değerlend�rme ve bakım becer�s�n�n gel�şt�r�lmes�, hasta ve a�le �le etk�n �let�ş�m 

kurab�lmes� gerekl�l�ğ�ne vurgu yapmaktadır [2, 7]. 

2. Kansere Ver�len Ps�koloj�k Tepk�ler

Kanser tanısına �lk tepk� hemen her zaman öneml� duygusal ger�l�m olarak görülmekted�r. Ölümle yüzleşmek dengey� 

bozmakta, şaşkınlık öfke, �nanamama ve kedere neden olmaktadır. K�ş�ler kanser�n t�p�, evres� ne olursa olsun, ağrılar �ç�nde 

ölecekler�nden, kötü görünmekten, bağımsızlıklarını y�t�r�p başkalarına muhtaç olmaktan, yakınlarını y�t�rmekten 

korkmaktadır [8]. Kansere yönel�k ps�koloj�k bakış açısı bel�rs�zl�k, korku, end�şe, anks�yete, üzüntü g�b� duygusal 

değ�ş�kl�klerden başkalarına bağımlı olma, benl�k saygısında azalma, geleceğe bakış açısında değ�şme, yakında öleceğ� 

düşünces�ne kadar değ�ş�kl�k göstermekted�r. Kanser tanısı sonrası ortaya çıkan tepk�ler k�ş�den k�ş�ye farklılık 

göstermekted�r. 1960'ların başında Kübler-Ross kanser hastalarında görülen ps�koloj�k uyum tepk�ler�n�n 5 aşamada 

gerçekleşt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. 

1-Şok ve İnkar: Hastanın kanser tanısını öğrend�ğ�ndek� �lk tepk�s� “şok olma” ve “�nanmamadır”. Şok dönem� k�ş�n�n 

kend� beden�ne yabancılaştığı kısa süren b�r yaşam kr�z� durumudur. Bu durum b�rkaç saatten b�rkaç gün veya haftaya 

kadar uzayab�lmekted�r. Bu aşamada en yaygın uyum b�ç�m� �nkardır. İnkar dayanılması güç olan gerçeğ� b�l�nç dışında 

tutma, benl�k bütünlüğünü koruma çabasıdır. Hastaların büyük b�r kısmında sadece hastalığın �lk evreler�nde veya tanıyı 

öğrend�kten sonra değ�l, sonrak� dönemlerde �nkar görüleb�lmekted�r. 

2-Öfke: Hasta �nkar dönem�n� atlatıp c�dd� b�r hastalığının olduğunu kabullend�ğ� zaman b�r başkaldırma, öfke 

dönem�ne g�rer. Hasta bu dönemde hastalığın neden kend�ne geld�ğ�n� sorgular. Öfke ve kızgınlık hastanın kend�s�ne 

olab�leceğ� g�b� a�les�ne, arkadaşlarına ve tedav� ek�b�ne karşı da olab�l�r. Öfke evres� a�le ve tedav� ek�b� açısından başa 

çıkması çok güç b�r evred�r. Bu dönemde hastalarda kaygı, yemeden-�çmeden kes�lme, d�kkat dağınıklığı ve huzursuzluk 

görüleb�lmekted�r.

3-Pazarlık: Bu dönem tedav�ye uyum, çaba gösterme dönem�d�r. Hasta yen� duruma uyum sağlamaya çalışır. 

Yaşamında artık esk�ye döndüremeyeceğ� değ�ş�kl�kler olmuştur. Hasta gelecekle �lg�l� b�rtakım beklent�ler�n�n 

gerçekleşeb�lmes� �ç�n gerekl� zamanı elde etme arayışındadır. Hastalığı �le �lg�l� daha çok b�lg� ed�nmek, umut veren 

gel�şmeler� �zlemek, durumu �y� olan hastaları örnek almak, tedav�ye uyum ve �şb�rl�ğ� bu dönem�n özell�kler�ndend�r.

4-Depresyon: Uzun süren kontroller, �ncelemeler ve bunların Sonuçlarının beklenmes�, organ kaybı, hastalığın tekrar 

etme korkusu, yaşam kal�tes�n�n düşmes� g�b� nedenler �le depresyon gel�şmekted�r. Hastaya uygulanan kemoterap� ve 

radyoterap� g�b� tedav� yöntemler� de depresyon gel�ş�m�nde rol oynamaktadır. Enerj� kaybı, hals�zl�k, yetenekler�n 

kısıtlanması, yararlılık duygusunun azalması da bu durumu desteklemekted�r.

5-Kabullenme: Bu dönem hasta �ç�n “uzun yolculuktan öncek� son �st�rahat” zamanıdır. Hastadan çok a�les� daha 

fazla yardım, anlayış ve desteğe �ht�yaç duymaktadır. Bu dönemdek� hasta genelde yalnız kalmak �ster ya da en azından dış 

dünyanın haber ve sorunlarıyla rahatsız ed�lmek �stemez. Genell�kle z�yaretç�den hoşlanmaz ve z�yaretç� gel�rse de onlarla 

pek konuşmaz. İlet�ş�m sözel �fadeler azalır, kısa cevap veya baş sallama, el hareketler� �le hasta �let�ş�me katılır. Kanser tanısı 

alan hastalar ps�koloj�k uyum tepk� aşamalarını sıra �le yaşayab�leceğ� g�b� bu aşamalar �ç �çe olab�l�r veya bu aşamaların 

bazıları yaşanmayab�l�r [1, 9, 10]. 

3. Kanserde Ps�kososyal Sorunlar

Kanser tanısı b�rey�n yaşamını çok yönlü etk�lemekte b�rçok ps�kososyal soruna neden olmaktadır. K�ş� kanser hastası 

olmaktan kaynaklanan b�r damgalanma yaşama, a�lede ve toplumdak� rol ve sorumluluklarını yer�ne get�rememe, yakınları 

ve tedav� ek�b�yle sağlıklı �let�ş�m sürdürememe, beden �majı ve benl�k saygısında değ�ş�m, yorgunluk, akt�v�te �ntoleransı, 

�mmob�l�te ve �mmünosüpresyona sekonder olarak enfeks�yona yatkınlık g�b� nedenlere bağlı sosyal �zolasyon yaşama g�b� 

b�rçok ps�kososyal sorun yaşamaktadır [1, 4]. 

Kanser hastalarında hastalığın evres�, tedav� şekl� (cerrah�, kemoterap�, radyoterap�, hormon tedav�s�, �mmünoterap� 

g�b�) ve fiz�ksel semptomlar (hareketl�l�k kaybı, ağrı, yorgunluk, bulantı ve kusma, sıcak basması) g�b� tıbbı faktörler, a�lede 

veya hastada ps�k�yatr�k hastalık olması, uyumsuz başa çıkma st�ller�, sosyal destek eks�kl�ğ� ve stresl� yaşam olayları 

ps�kososyal sorunların ortaya çıkmasında öneml� r�sk faktörler�n� oluşturmaktadır [1]. Ps�kososyal sorunların sonucu olarak 
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azaltmak, duygularını �fades�ne yardım etmek, ölümcül hastalıkla yüzleşmes�n� kolaylaştırmak, mücadele ve yaşama 

gücünü arttırmak, hastalıkla baş etmes�ne yardımcı olmak ve yaşam kal�tes�n� arttırmak �ç�n ps�kososyal bakıma �ht�yaç 

duyulmaktadır. Kanser�n tedav� ve bakımında ortaya çıkan bu �ht�yaç Ps�koonkoloj� / Ps�kososyal onkoloj� adlı yen� b�r 

uzmanlık alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur [3, 4]. 

Ps�koonkoloj� kanser�n hasta ve a�les� üzer�ndek� ps�koloj�k, sosyal, davranışsal etk�ler� �le �şlevsell�k ve yaşam kal�tes� 

üzer�ndek� etk�ler�n� ele alan ve tedav�s�n� planlayan b�r onkoloj� uzmanlık alanıdır. Ps�koonkoloj�n�n amacı hastalığın ve 

hayatta kalmanın tüm aşamalarında hasta ve a�les�n�n opt�mal ps�kososyal bakım almasını sağlamaktır. Mult�d�s�pl�ner b�r 

çalışma alanı olan Ps�koonkoloj�; cerrah�, �ç hastalıkları, ped�atr� ve radyoterap� g�b� kl�n�k d�s�pl�nler �le kanser 

ep�dem�yoloj�s�, �mmünoloj�, endokr�noloj�, kanser b�yoloj�s�, patoloj�, b�yoet�k, palyat�f bakım, ps�k�yatr� ve ps�koloj� g�b� 

d�s�pl�nler� �çermekted�r. Ps�koonkoloj� kanser tedav�s�n�n hasta merkezl� olarak b�yops�kososyal yaklaşımla yapılmasını 

sağlamaktadır [5].

Ps�koonkoloj�n�n tar�hsel gel�ş�m�nde; dünyada kanser tanılı hasta sayısının artması, kanser tanısının ölümle eş 

anlama gelmes�, kanser tanısının konulması ama tanının konuşulamaması ve kanser tanılı hastanın hastalık hakkındak� 

duygularının fark ed�lmes� g�b� b�rçok faktör etk�l� olmuştur. Ps�koonkoloj� resm� olarak 1970’l� yıllarda onkoloj�n�n b�r alanı 

olarak ortaya çıkmasına rağmen kanser hastalığına yönel�k ön yargı ve olumsuz tutumlar hastalığa eşl�k eden ps�kososyal 

sorunların daha geç tanınmasına neden olmuştur. Kanser bakımına katkı veren b�lg� b�r�k�m�n�n artması �le y�rm�nc� yüzyılın 

son çeyreğ�nde ps�koonkoloj� onkoloj� alanında b�r uzmanlık alanı olarak yer�n� almıştır. Ps�koonkoloj�n�n b�lg� b�r�k�m�n�n 

artmasına ve kanser bakımına katkı veren �lk araştırmalarda; ölmek üzere olmak ve ölüm �le �lg�l� sorunlar �le b�rl�kte bulantı 

ve kusma beklent�s�, anlamlı ve destekley�c� grup terap�s�, yaşamı uzatma, varoluşçu terap�ler, yaşam kal�tes� g�b� kanser�n 

b�rçok boyutuna odaklanılmıştır. Ps�koonkoloj� alanında 2000’l� yılların başlarında öneml� b�r l�teratür b�lg�s�ne ulaşılmış, 

eğ�t�m programları gel�şt�r�lm�ş ve kanser�n tüm alanlarında uygulamalı araştırmaların sayısı g�derek artmıştır. Bu bağlamda 

Dünya Sağlık Örgütü de ruh sağlığı olmadan sağlık olamayacağını bel�rterek kanser tedav�s�nde kapsamlı b�r b�yops�ko-

sosyal hasta bakımının gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� vurgulamıştır [2, 3]. Günümüzde dünyada ve ülkem�zde öneml� gel�şmeler 

kaydeden ps�koonkoloj� kanser tedav� ve bakımını g�derek daha kapsamlı ve entegre b�ç�mde gerçekleşt�rmekted�r.

Ps�koonkoloj� h�zmetler� kanser r�sk�n� ve sağ kalımını etk�leyen ps�koloj�k ve davranışsal faktörler�, ps�koloj�n�n, 

davranış ve yaşam tarzının kanser r�sk�ne ve prognoza katkısını, kanser�n hasta, a�le ve tedav� ek�b� üzer�ndek� ps�koloj�k 

etk�ler�n� ortaya çıkan tepk�ler�, kanser hastalarının ve a�leler�n�n �ht�yaçlarının, ps�koloj�k d�stres�n�n ve morb�d�ten�n 

bel�rlenmes�n�, tıbb� tedav� ve bakım �le b�rl�kte ps�koloj�k tedav�, bakım ve destek ver�lmes�n� �çermekted�r. Ps�koonkoloj� 

hastaların, a�leler�n�n, sağlık çalışanlarının hastalığın tüm evreler�nde gösterd�kler� ruhsal tepk�ler� ve kanser�n hastalar ve 

a�les� üzer�ndek� ps�kososyal etk�ler�n� �nceleyerek kanser hastasının tedav� ve bakımına bütüncül b�r yaklaşım 

sağlamaktadır [4, 6]. Ps�koonkoloj� tedav�n�n gerekler� ve hastalığın bel�rs�zl�ğ� �le hastaların başa çıkma becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes�n� sağlamaktadır. Bu h�zmetler standart düzenl� bakımın b�r parçası olarak hasta ve yakınlarına ver�ld�ğ�nde 

kanser �le �l�şk�l� sıkıntı ve ps�kososyal morb�d�ten�n azaldığı, kanser sırasında ve tedav� sonrasında yaşam kal�tes�n�n arttığı 

bel�rt�lmekted�r [3]. 

Kanser�n tanı ve tedav�s�nde öneml� gel�şmelerle b�rl�kte günümüzde dünyanın b�rçok yer�nde pek çok kanser 

hastasının, kanserle �lg�l� sosyal damgalanma neden� veya kanser tanı, tedav� ve destek kaynaklarındak� yeters�zl�k 

neden�yle sağlık h�zmet� alamadığı b�ld�r�lmekted�r [3]. Dünya Sağlık Örgütü 2008 yılında yayınladığı raporunda; onkoloj�k 

bakımın ps�kososyal b�leşenler�n�n her ulusal kanser bakımı planının b�r parçası olması ve ps�koonkoloj� h�zmetler�n�n her 

kanser tedav�s� serv�s�nde sunulması gerekt�ğ�n� b�ld�rmekted�r. Kanser hastalarına ve yakınlarına tedav� sırasında ve 

sonrasında ps�koonkoloj� danışmanlığı h�zmet� �le b�rçok ps�kososyal desteğ�n sağlanması; hasta ve a�les�n�n durumları 

hakkında açık, anlaşılır ve ücrets�z b�lg�lend�r�lmes�, �ht�yaç ve terc�hler�ne saygı göster�lmes�, sağlık personel�n�n hasta ve 

hasta a�les�n� ps�kososyal olarak değerlend�rme ve bakım becer�s�n�n gel�şt�r�lmes�, hasta ve a�le �le etk�n �let�ş�m 

kurab�lmes� gerekl�l�ğ�ne vurgu yapmaktadır [2, 7]. 

2. Kansere Ver�len Ps�koloj�k Tepk�ler

Kanser tanısına �lk tepk� hemen her zaman öneml� duygusal ger�l�m olarak görülmekted�r. Ölümle yüzleşmek dengey� 

bozmakta, şaşkınlık öfke, �nanamama ve kedere neden olmaktadır. K�ş�ler kanser�n t�p�, evres� ne olursa olsun, ağrılar �ç�nde 

ölecekler�nden, kötü görünmekten, bağımsızlıklarını y�t�r�p başkalarına muhtaç olmaktan, yakınlarını y�t�rmekten 

korkmaktadır [8]. Kansere yönel�k ps�koloj�k bakış açısı bel�rs�zl�k, korku, end�şe, anks�yete, üzüntü g�b� duygusal 

değ�ş�kl�klerden başkalarına bağımlı olma, benl�k saygısında azalma, geleceğe bakış açısında değ�şme, yakında öleceğ� 

düşünces�ne kadar değ�ş�kl�k göstermekted�r. Kanser tanısı sonrası ortaya çıkan tepk�ler k�ş�den k�ş�ye farklılık 

göstermekted�r. 1960'ların başında Kübler-Ross kanser hastalarında görülen ps�koloj�k uyum tepk�ler�n�n 5 aşamada 

gerçekleşt�ğ�n� bel�rtm�şt�r. 

1-Şok ve İnkar: Hastanın kanser tanısını öğrend�ğ�ndek� �lk tepk�s� “şok olma” ve “�nanmamadır”. Şok dönem� k�ş�n�n 

kend� beden�ne yabancılaştığı kısa süren b�r yaşam kr�z� durumudur. Bu durum b�rkaç saatten b�rkaç gün veya haftaya 

kadar uzayab�lmekted�r. Bu aşamada en yaygın uyum b�ç�m� �nkardır. İnkar dayanılması güç olan gerçeğ� b�l�nç dışında 

tutma, benl�k bütünlüğünü koruma çabasıdır. Hastaların büyük b�r kısmında sadece hastalığın �lk evreler�nde veya tanıyı 

öğrend�kten sonra değ�l, sonrak� dönemlerde �nkar görüleb�lmekted�r. 

2-Öfke: Hasta �nkar dönem�n� atlatıp c�dd� b�r hastalığının olduğunu kabullend�ğ� zaman b�r başkaldırma, öfke 

dönem�ne g�rer. Hasta bu dönemde hastalığın neden kend�ne geld�ğ�n� sorgular. Öfke ve kızgınlık hastanın kend�s�ne 

olab�leceğ� g�b� a�les�ne, arkadaşlarına ve tedav� ek�b�ne karşı da olab�l�r. Öfke evres� a�le ve tedav� ek�b� açısından başa 

çıkması çok güç b�r evred�r. Bu dönemde hastalarda kaygı, yemeden-�çmeden kes�lme, d�kkat dağınıklığı ve huzursuzluk 

görüleb�lmekted�r.

3-Pazarlık: Bu dönem tedav�ye uyum, çaba gösterme dönem�d�r. Hasta yen� duruma uyum sağlamaya çalışır. 

Yaşamında artık esk�ye döndüremeyeceğ� değ�ş�kl�kler olmuştur. Hasta gelecekle �lg�l� b�rtakım beklent�ler�n�n 

gerçekleşeb�lmes� �ç�n gerekl� zamanı elde etme arayışındadır. Hastalığı �le �lg�l� daha çok b�lg� ed�nmek, umut veren 

gel�şmeler� �zlemek, durumu �y� olan hastaları örnek almak, tedav�ye uyum ve �şb�rl�ğ� bu dönem�n özell�kler�ndend�r.

4-Depresyon: Uzun süren kontroller, �ncelemeler ve bunların Sonuçlarının beklenmes�, organ kaybı, hastalığın tekrar 

etme korkusu, yaşam kal�tes�n�n düşmes� g�b� nedenler �le depresyon gel�şmekted�r. Hastaya uygulanan kemoterap� ve 

radyoterap� g�b� tedav� yöntemler� de depresyon gel�ş�m�nde rol oynamaktadır. Enerj� kaybı, hals�zl�k, yetenekler�n 

kısıtlanması, yararlılık duygusunun azalması da bu durumu desteklemekted�r.

5-Kabullenme: Bu dönem hasta �ç�n “uzun yolculuktan öncek� son �st�rahat” zamanıdır. Hastadan çok a�les� daha 

fazla yardım, anlayış ve desteğe �ht�yaç duymaktadır. Bu dönemdek� hasta genelde yalnız kalmak �ster ya da en azından dış 

dünyanın haber ve sorunlarıyla rahatsız ed�lmek �stemez. Genell�kle z�yaretç�den hoşlanmaz ve z�yaretç� gel�rse de onlarla 

pek konuşmaz. İlet�ş�m sözel �fadeler azalır, kısa cevap veya baş sallama, el hareketler� �le hasta �let�ş�me katılır. Kanser tanısı 

alan hastalar ps�koloj�k uyum tepk� aşamalarını sıra �le yaşayab�leceğ� g�b� bu aşamalar �ç �çe olab�l�r veya bu aşamaların 

bazıları yaşanmayab�l�r [1, 9, 10]. 

3. Kanserde Ps�kososyal Sorunlar

Kanser tanısı b�rey�n yaşamını çok yönlü etk�lemekte b�rçok ps�kososyal soruna neden olmaktadır. K�ş� kanser hastası 

olmaktan kaynaklanan b�r damgalanma yaşama, a�lede ve toplumdak� rol ve sorumluluklarını yer�ne get�rememe, yakınları 

ve tedav� ek�b�yle sağlıklı �let�ş�m sürdürememe, beden �majı ve benl�k saygısında değ�ş�m, yorgunluk, akt�v�te �ntoleransı, 

�mmob�l�te ve �mmünosüpresyona sekonder olarak enfeks�yona yatkınlık g�b� nedenlere bağlı sosyal �zolasyon yaşama g�b� 

b�rçok ps�kososyal sorun yaşamaktadır [1, 4]. 

Kanser hastalarında hastalığın evres�, tedav� şekl� (cerrah�, kemoterap�, radyoterap�, hormon tedav�s�, �mmünoterap� 

g�b�) ve fiz�ksel semptomlar (hareketl�l�k kaybı, ağrı, yorgunluk, bulantı ve kusma, sıcak basması) g�b� tıbbı faktörler, a�lede 

veya hastada ps�k�yatr�k hastalık olması, uyumsuz başa çıkma st�ller�, sosyal destek eks�kl�ğ� ve stresl� yaşam olayları 

ps�kososyal sorunların ortaya çıkmasında öneml� r�sk faktörler�n� oluşturmaktadır [1]. Ps�kososyal sorunların sonucu olarak 



kansere uyum sağlamada zorluk, bununla �l�şk�l� ps�kopatoloj�k durumlar özell�kle depresyon ortaya çıkmaktadır. 

Ps�kososyal sorunlar kanser hastalarında uyumsuz başa çıkma ve anormal hastalık davranışına neden olarak tedav�ye 

uyumu ve yaşam kal�tes�n� olumsuz etk�lemekte, hastanın hastanede kalış süres� artırmakta veya rehab�l�tasyon sürec� 

olumsuz etk�lenmekted�r. Bununla b�rl�kte hastalarda �nt�har r�sk� artmakta, hastalığın nüksü r�sk artmakta ve kanserden 

sağkalım azalmaktadır [1,11]. 

Kanserde ps�kososyal sorunlar sadece hastayı değ�l a�les�n� de etk�lemekted�r. Kanser tanısı bazı a�le üyeler�n� 

b�rb�r�ne daha çok yakınlaştırırken, bazılarının da b�rb�r�nden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Eşler genell�kle evle �lg�l� rol 

ve sorumlulukların değ�şmes� ve hasta eş�n duygusal sorunları karşısında yeters�zl�k ve çares�zl�k yaşamaktadır. A�le üyeler� 

ve arkadaşlar hastaya ne söyleyecekler�n�, nasıl davranacaklarını b�lemed�kler�nden hasta �le yakın olmaktan 

kaçınab�lmekte ve hastanın sosyal �zolasyon yaşamasına neden olab�lmekted�r [1,12]. Kanser tedav� sürec�nde a�le 

üyeler�nde de duygusal sıkıntı artmakta, hastanın ölümünden sonra hasta yakınlarında kompl�ke yas veya travmat�k yas 

r�sk� yükselmekted�r. Bu nedenle kanser tedav�s� hasta a�les� �le �şb�rl�ğ� �ç�nde hasta merkezl� b�yops�kososyal bakım 

anlayışını gerekt�rmekted�r. B�yops�kososyal b�r yaklaşım sağlık çalışanı-hasta �l�şk�ler�n� gel�şt�r�p, güçlend�rd�ğ� g�b� hasta 

memnun�yet�n� artırmakta sağlık çalışanlarında tükenm�şl�ğ� azaltmakta ve kansere bağlı gel�şen �k�nc�l ps�kososyal 

problemler�n bel�rlenmes�n� kolaylaştırmaktadır [11]. 

4. Kanserde Ps�k�yatr�k Bozukluklar 

Kanser hastalarında %30-50 arası ps�k�yatr�k morb�d�te görüldüğü, bu yaygınlıkta hastalık evres�, hastalığın �şlev 

kaybına neden olması, hormon salgılayan tümörler, bazı �laçlar, hastalık önces� depresyon öyküsü, �let�ş�m sorunları ve 

sosyal destek azlığı g�b� nedenler�n etk�s� olduğu bel�rt�lm�şt�r [13]. Kanser tanısı sonrası gel�şen ruhsal bel�rt�ler hastanın 

fiz�ksel hastalığının ş�ddet�n�, seyr�n� ve tedav�ye uyumunu, hastanın yaşam kal�tes�n� etk�leyeb�lmekted�r. Kanser 

hastalarında duygu durum bozuklukları (deprese duygulanımlı uyum bozuklukları, majör depresyon), anks�yete 

bozuklukları (anks�yetel� uyum bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, fob�), somatoform bozukluklar 

(h�pokondr�az�s), c�nsel bozukluklar (l�b�do kaybı, orgazm problem� vb.) g�b� ps�k�yatr�k sorunlar görülmekted�r. Ps�k�yatr�k 

sorunlar kanser�n türüne, hastalığın doğasına, kullanılan tedav� ve yan etk�ler�ne bağlı olarak ortaya çıkmakta ve sıklık ve 

yaygınlığı değ�ş�kl�k göstermekted�r [10,11]. 

Uyum bozukluğu: Kanser hastalarında sık görülen ps�k�yatr�k problemlerden b�r�s� uyum bozukluğudur. Uyum 

bozukluğu kanser tanısı konulduktan sonra görülmekted�r. Ateşç� ve arkadaşları (2003) uyum bozukluklarının kanser 

hastalarında % 55.8 oranla �lk sırada yer aldığını b�ld�rm�şt�r [14]. Uyum bozuklukları aynı zamanda kanser hastalarında 

görülen ps�k�yatr�k bozuklukların öneml� b�r kısmını oluşturmaktadır. Uyum bozukluğu anks�yete ve/veya depres�f duygu 

durumu �le b�rl�kte görülmekted�r. Uyum bozukluğunun hastanın geleceğe �l�şk�n bel�rs�zl�k duygusunu, hastalık ve tedav� 

sürec�nde yaşanab�lecek fiz�ksel semptomlarla �lg�l� korku ve end�şes�n� yansıtıyor olab�leceğ� bel�rt�lmekted�r [15]. Bununla 

b�rl�kte ps�k�yatr�k yardım almaya yönel�k toplumsal ön yargılar neden� �le kanser hastalarının ps�koloj�k problemler� �ç�n 

yardım alma ve tedav� ed�lme �ht�yacının yok sayıldığı buna bağlı olarak ta uyum bozukluklarının ele alınamadığı 

bel�rt�lmekted�r [11]. Uyum bozukluğunun kanser tanısının hastalık prognozundan bağımsız olarak, hastaların üçte b�r�nden 

daha fazlasında anks�yete ve depresyona neden olduğu, kanser hastalarında sıklıkla anks�yete ve depresyon bel�rt� ve 

bulgularının uyum bozukluğu �le b�rl�kte görüldüğü bel�rt�lmekted�r [16]. 

Anks�yete bozuklukları: Anks�yete kanser hastalarında en sık görülen ruhsal tepk�d�r. Bu hastalarda anks�yete 

bozuklukları yaygınlığının %10-30 arasında değ�şen oranlarda olduğu b�ld�r�lm�şt�r [17]. Anks�yete çoğu zaman uyumsal b�r 

süreç olarak seyrederken bazen de c�dd� sorunlara yol açab�lmekted�r. Kanser hastasında rastlanan anks�yete olağan b�r 

reaks�yon, akut stres�n sıradan b�r komponent� ya da tıbb� duruma bağlı olarak ortaya çıkab�lmekted�r. Ayrıca kanser 

hastalarının kullandığı bronkod�latatörler, stero�dler, ant�emet�k olarak kullanılan ant�ps�kot�k etk�l� metoklopram�d vb. 

�laçlar anks�yeteye yol açab�lmekted�r [15,17]. Aydoğan ve arkadaşları (2017) son dönemde kanser hastalarındak� anks�yete 

�ns�dansının %50’n�n üzer�nde olduğunu ve yaklaşık %30’unda kron�k anks�yete bulunduğunu bel�rlem�şt�r[18]. Kanser tanı 

ve tedav�s�n�n hastanın anks�yete düzey� ve ps�koloj�k durumu �le etk�leşerek hastanın mevcut hastalığını kabullenme, 

hastalık �le mücadele etme, tedav�ye uyum ve hastanın yaşam kal�tes�n� olumsuz yönde etk�led�ğ�, genell�kle genç ve orta 

yaştak� kanser hastaları, kadın c�ns�yet ve kemoterap� tedav�s� alan hastalarda anks�yete sev�yes�n�n daha yüksek olduğu 

bel�rt�lmekted�r[19]. 

Depresyon: Kanser hastalarında depresyon genel popülasyona ve farklı tıbb� hastalığı olanlara göre daha fazla 

görülmekted�r. Kanser tanısı sonucu ortaya çıkan yaşam tarzı ve rol değ�ş�kl�kler�, ekonom�k güçlükler, geleceğe yönel�k 

bel�rs�zl�k ve korku hastada anks�yeteye ve depresyona neden olab�lmekted�r. Kanser tanılı hastalarda bedensel sağlığın 

kaybına duyulan üzüntü ve ölüme �l�şk�n kaygı g�b� nedenler �le kl�n�k düzeyde depresyon görüleb�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r[1]. 

Kanser hastalarında depresyonun tanı ve değerlend�rmes� fiz�ksel hastalığı olmayanlara göre daha zor olmaktadır. Bunun 

nedenler�nden b�r�s� depres�f ep�zodu gösteren semptomlar ve normal üzüntü veya yas arasındak� farklılığın �y� 

tanımlanamamasıdır. Kanser hastalarında �ştah kaybı, düşük enerj� h�ss� veya uyku bozukluğu g�b� fiz�ksel semptomlar sık 

görülen bel�rt�lerd�r. Bu nedenle kanser hastalarında depresyonu değerlend�r�rken, fiz�ksel bel�rt�lerden z�yade 

depresyonun sosyal �zolasyon, depres�f duygu durum, üm�ts�zl�k, suçluluk, değers�zl�k duyguları, benl�k saygısında azalma 

ve �nt�har düşünceler� g�b� ps�koloj�k bel�rt�ler�ne odaklanılması gerekmekted�r. Kanser hastalarında sık görülen depresyon 

tedav�ye uyumu bozarak hastanede kalış süres�n� ve tedav� masraflarını artırmakta, hastalığın seyr�n� olumsuz yönde 

etk�leyeb�lmekted�r[20]. Kanser hastalarında genell�kle b�rl�kte görülen anks�yete ve depresyonun a�le fonks�yonları ve 

sosyal �şlevsell�k, fiz�ksel fonks�yon ve yaşam kal�tes�, �ş performansı ve sağkalım üzer�ne olumsuz etk�s� olduğu, �nt�har 

düşünces� ve kanser mortal�te oranın artmasına neden olduğu bel�rt�lm�şt�r [21]. Kanser hastalarında depresyon mutlaka 

tedav� ed�lmel�d�r. Tedav� ed�lmed�ğ� takd�rde kanser tedav�s�ne uyumunda bozulma, hastanede kalış süreler�nde uzama, 

fiz�ksel akt�v�telerde kötüye g�tme, �let�ş�m sorunları, uyku bozukluğu, kanser bel�rt�ler�nde hızlı �lerleme ve �nt�har r�sk�nde 

artma görülmekted�r [22]. Kanser hastalarında depresyonun tedav�s� ps�kososyal müdahale, ps�koterap�, farmakoloj�k 

tedav� ve alternat�f tedav�ler� �çermekted�r[23]. 

İnt�har: Kanser hastalığı yaşamı c�dd� düzeyde tehd�t eden b�r hastalık olması neden� �le kanser hastalarında pas�f 

ölüm düşünceler�n�n daha sık olduğu, bu düşünceler�n de acı çekme, çares�zl�k, bel�rs�zl�k g�b� duygular üzer�nde b�r kontrol 

h�ss� sağladığı bel�rt�lmekted�r. İnt�har düşünces� veya ölüm düşünceler� kanserde yaygın olmasına rağmen depresyondak� 

kadar yoğun değ�ld�r [15, 23]. Kanser hastalarında �nt�har r�sk�n�n genel popülasyondan daha yüksek olduğu, hastalığın �ler� 

aşamalarında olan, geçm�şte depresyon öyküsü olan, umutsuzluğu fazla olan hastalarda, kontrol ed�lemeyen ağrı ve 

yorgunluk durumlarında �nt�har r�sk�n�n arttığı bel�rlenm�şt�r [24]. Yapılan çalışmalarda; Made�ra ve arkadaşları (2017) 

kanser hastalarının %35’�nde ölümle �lg�l� düşünceler, %10’unda akt�f �nt�har düşünceler� olduğunu, Tokgöz ve arkadaşları 

(2008) ülkem�zde hastaların %11’�nde �nt�har düşünces� olduğu ve �nt�har g�r�ş�m�ne rastlanmadığını bel�rlem�şt�r[25,26]. 

Kanser hastalarında görülen �nt�har g�r�ş�m�n�n depresyon, umutsuzluk, öncek� ps�k�yatr�k hastalık ve �nt�har davranışı, 

alkol-madde kötüye kullanımı, a�lede �nt�har öyküsü, kontrol ed�lemeyen ağrı, çoklu fiz�ksel semptom, hastalığın �ler� evres�, 

kötü prognoz, del�ryum, erkek c�ns�yet, bekar olma, �şs�z olma, �zolasyon ve sosyal destek eks�kl�ğ�yle �l�şk�l� olduğu 

bel�rt�lm�şt�r[25,27]. 

Del�ryum: Del�ryum ac�l müdahale ve tedav� gerekt�ren b�r durumdur. Del�ryum kanser hastalarında oldukça sık 

görülmekte olup, yaygınlığı %25-50 arasında değ�şmekted�r. Son dönem kanser hastalarında bu oran %90’lara 

çıkmaktadır [28]. Kanser tanılı hastalarda del�ryum kanser�n santral s�n�r s�stem�ne doğrudan ya da dolaylı etk�s�ne bağlı 

olarak ortaya çıkab�lmekted�r [29]. Kanserde del�ryum, hastalığın ya da tedav�n�n metabol�k Sonuçları olarak �laçlara, 

bey�ndek� metastat�k tümörlere, daha nad�ren de paraneoplast�k sendromlara bağlı olarak ta ortaya çıkab�lmekted�r [15]. 

Yaşlı kanser hastalarında gençlere göre del�ryum gel�şme r�sk�n�n daha fazla olduğu b�ld�r�lmekted�r [30]. 

Yorgunluk: Yorgunluk kanser tanılı hastalarda yaygın ve can sıkıcı b�r problemd�r. Yorgunluk kanser�n her t�p�nde ve 

her evres�nde görüleb�lmekted�r. Kanser ya da tedav�s� �le �l�şk�l� yorgunluk normal günlük yaşamdak� yorgunluktan ş�ddet� 

ve kal�tes� açısından farklıdır. Kanser tanılı hastadak� yorgunluk b�reysel farklılık gösterse de d�nlenme ve uyku �le 

geçmemekte, fiz�ksel ve z�h�nsel �şlevler �le yaşam kal�tes�n� olumsuz etk�lemekted�r [31]. Yorgunluk tedav� önces�, sırası ve 
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kansere uyum sağlamada zorluk, bununla �l�şk�l� ps�kopatoloj�k durumlar özell�kle depresyon ortaya çıkmaktadır. 

Ps�kososyal sorunlar kanser hastalarında uyumsuz başa çıkma ve anormal hastalık davranışına neden olarak tedav�ye 

uyumu ve yaşam kal�tes�n� olumsuz etk�lemekte, hastanın hastanede kalış süres� artırmakta veya rehab�l�tasyon sürec� 

olumsuz etk�lenmekted�r. Bununla b�rl�kte hastalarda �nt�har r�sk� artmakta, hastalığın nüksü r�sk artmakta ve kanserden 

sağkalım azalmaktadır [1,11]. 

Kanserde ps�kososyal sorunlar sadece hastayı değ�l a�les�n� de etk�lemekted�r. Kanser tanısı bazı a�le üyeler�n� 

b�rb�r�ne daha çok yakınlaştırırken, bazılarının da b�rb�r�nden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Eşler genell�kle evle �lg�l� rol 

ve sorumlulukların değ�şmes� ve hasta eş�n duygusal sorunları karşısında yeters�zl�k ve çares�zl�k yaşamaktadır. A�le üyeler� 

ve arkadaşlar hastaya ne söyleyecekler�n�, nasıl davranacaklarını b�lemed�kler�nden hasta �le yakın olmaktan 

kaçınab�lmekte ve hastanın sosyal �zolasyon yaşamasına neden olab�lmekted�r [1,12]. Kanser tedav� sürec�nde a�le 

üyeler�nde de duygusal sıkıntı artmakta, hastanın ölümünden sonra hasta yakınlarında kompl�ke yas veya travmat�k yas 

r�sk� yükselmekted�r. Bu nedenle kanser tedav�s� hasta a�les� �le �şb�rl�ğ� �ç�nde hasta merkezl� b�yops�kososyal bakım 

anlayışını gerekt�rmekted�r. B�yops�kososyal b�r yaklaşım sağlık çalışanı-hasta �l�şk�ler�n� gel�şt�r�p, güçlend�rd�ğ� g�b� hasta 

memnun�yet�n� artırmakta sağlık çalışanlarında tükenm�şl�ğ� azaltmakta ve kansere bağlı gel�şen �k�nc�l ps�kososyal 

problemler�n bel�rlenmes�n� kolaylaştırmaktadır [11]. 

4. Kanserde Ps�k�yatr�k Bozukluklar 

Kanser hastalarında %30-50 arası ps�k�yatr�k morb�d�te görüldüğü, bu yaygınlıkta hastalık evres�, hastalığın �şlev 

kaybına neden olması, hormon salgılayan tümörler, bazı �laçlar, hastalık önces� depresyon öyküsü, �let�ş�m sorunları ve 

sosyal destek azlığı g�b� nedenler�n etk�s� olduğu bel�rt�lm�şt�r [13]. Kanser tanısı sonrası gel�şen ruhsal bel�rt�ler hastanın 

fiz�ksel hastalığının ş�ddet�n�, seyr�n� ve tedav�ye uyumunu, hastanın yaşam kal�tes�n� etk�leyeb�lmekted�r. Kanser 

hastalarında duygu durum bozuklukları (deprese duygulanımlı uyum bozuklukları, majör depresyon), anks�yete 

bozuklukları (anks�yetel� uyum bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, fob�), somatoform bozukluklar 

(h�pokondr�az�s), c�nsel bozukluklar (l�b�do kaybı, orgazm problem� vb.) g�b� ps�k�yatr�k sorunlar görülmekted�r. Ps�k�yatr�k 

sorunlar kanser�n türüne, hastalığın doğasına, kullanılan tedav� ve yan etk�ler�ne bağlı olarak ortaya çıkmakta ve sıklık ve 

yaygınlığı değ�ş�kl�k göstermekted�r [10,11]. 

Uyum bozukluğu: Kanser hastalarında sık görülen ps�k�yatr�k problemlerden b�r�s� uyum bozukluğudur. Uyum 

bozukluğu kanser tanısı konulduktan sonra görülmekted�r. Ateşç� ve arkadaşları (2003) uyum bozukluklarının kanser 

hastalarında % 55.8 oranla �lk sırada yer aldığını b�ld�rm�şt�r [14]. Uyum bozuklukları aynı zamanda kanser hastalarında 

görülen ps�k�yatr�k bozuklukların öneml� b�r kısmını oluşturmaktadır. Uyum bozukluğu anks�yete ve/veya depres�f duygu 

durumu �le b�rl�kte görülmekted�r. Uyum bozukluğunun hastanın geleceğe �l�şk�n bel�rs�zl�k duygusunu, hastalık ve tedav� 

sürec�nde yaşanab�lecek fiz�ksel semptomlarla �lg�l� korku ve end�şes�n� yansıtıyor olab�leceğ� bel�rt�lmekted�r [15]. Bununla 

b�rl�kte ps�k�yatr�k yardım almaya yönel�k toplumsal ön yargılar neden� �le kanser hastalarının ps�koloj�k problemler� �ç�n 

yardım alma ve tedav� ed�lme �ht�yacının yok sayıldığı buna bağlı olarak ta uyum bozukluklarının ele alınamadığı 

bel�rt�lmekted�r [11]. Uyum bozukluğunun kanser tanısının hastalık prognozundan bağımsız olarak, hastaların üçte b�r�nden 

daha fazlasında anks�yete ve depresyona neden olduğu, kanser hastalarında sıklıkla anks�yete ve depresyon bel�rt� ve 

bulgularının uyum bozukluğu �le b�rl�kte görüldüğü bel�rt�lmekted�r [16]. 

Anks�yete bozuklukları: Anks�yete kanser hastalarında en sık görülen ruhsal tepk�d�r. Bu hastalarda anks�yete 

bozuklukları yaygınlığının %10-30 arasında değ�şen oranlarda olduğu b�ld�r�lm�şt�r [17]. Anks�yete çoğu zaman uyumsal b�r 

süreç olarak seyrederken bazen de c�dd� sorunlara yol açab�lmekted�r. Kanser hastasında rastlanan anks�yete olağan b�r 

reaks�yon, akut stres�n sıradan b�r komponent� ya da tıbb� duruma bağlı olarak ortaya çıkab�lmekted�r. Ayrıca kanser 

hastalarının kullandığı bronkod�latatörler, stero�dler, ant�emet�k olarak kullanılan ant�ps�kot�k etk�l� metoklopram�d vb. 

�laçlar anks�yeteye yol açab�lmekted�r [15,17]. Aydoğan ve arkadaşları (2017) son dönemde kanser hastalarındak� anks�yete 

�ns�dansının %50’n�n üzer�nde olduğunu ve yaklaşık %30’unda kron�k anks�yete bulunduğunu bel�rlem�şt�r[18]. Kanser tanı 

ve tedav�s�n�n hastanın anks�yete düzey� ve ps�koloj�k durumu �le etk�leşerek hastanın mevcut hastalığını kabullenme, 

hastalık �le mücadele etme, tedav�ye uyum ve hastanın yaşam kal�tes�n� olumsuz yönde etk�led�ğ�, genell�kle genç ve orta 

yaştak� kanser hastaları, kadın c�ns�yet ve kemoterap� tedav�s� alan hastalarda anks�yete sev�yes�n�n daha yüksek olduğu 

bel�rt�lmekted�r[19]. 

Depresyon: Kanser hastalarında depresyon genel popülasyona ve farklı tıbb� hastalığı olanlara göre daha fazla 

görülmekted�r. Kanser tanısı sonucu ortaya çıkan yaşam tarzı ve rol değ�ş�kl�kler�, ekonom�k güçlükler, geleceğe yönel�k 

bel�rs�zl�k ve korku hastada anks�yeteye ve depresyona neden olab�lmekted�r. Kanser tanılı hastalarda bedensel sağlığın 

kaybına duyulan üzüntü ve ölüme �l�şk�n kaygı g�b� nedenler �le kl�n�k düzeyde depresyon görüleb�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r[1]. 

Kanser hastalarında depresyonun tanı ve değerlend�rmes� fiz�ksel hastalığı olmayanlara göre daha zor olmaktadır. Bunun 

nedenler�nden b�r�s� depres�f ep�zodu gösteren semptomlar ve normal üzüntü veya yas arasındak� farklılığın �y� 

tanımlanamamasıdır. Kanser hastalarında �ştah kaybı, düşük enerj� h�ss� veya uyku bozukluğu g�b� fiz�ksel semptomlar sık 

görülen bel�rt�lerd�r. Bu nedenle kanser hastalarında depresyonu değerlend�r�rken, fiz�ksel bel�rt�lerden z�yade 

depresyonun sosyal �zolasyon, depres�f duygu durum, üm�ts�zl�k, suçluluk, değers�zl�k duyguları, benl�k saygısında azalma 

ve �nt�har düşünceler� g�b� ps�koloj�k bel�rt�ler�ne odaklanılması gerekmekted�r. Kanser hastalarında sık görülen depresyon 

tedav�ye uyumu bozarak hastanede kalış süres�n� ve tedav� masraflarını artırmakta, hastalığın seyr�n� olumsuz yönde 

etk�leyeb�lmekted�r[20]. Kanser hastalarında genell�kle b�rl�kte görülen anks�yete ve depresyonun a�le fonks�yonları ve 

sosyal �şlevsell�k, fiz�ksel fonks�yon ve yaşam kal�tes�, �ş performansı ve sağkalım üzer�ne olumsuz etk�s� olduğu, �nt�har 

düşünces� ve kanser mortal�te oranın artmasına neden olduğu bel�rt�lm�şt�r [21]. Kanser hastalarında depresyon mutlaka 

tedav� ed�lmel�d�r. Tedav� ed�lmed�ğ� takd�rde kanser tedav�s�ne uyumunda bozulma, hastanede kalış süreler�nde uzama, 

fiz�ksel akt�v�telerde kötüye g�tme, �let�ş�m sorunları, uyku bozukluğu, kanser bel�rt�ler�nde hızlı �lerleme ve �nt�har r�sk�nde 

artma görülmekted�r [22]. Kanser hastalarında depresyonun tedav�s� ps�kososyal müdahale, ps�koterap�, farmakoloj�k 

tedav� ve alternat�f tedav�ler� �çermekted�r[23]. 

İnt�har: Kanser hastalığı yaşamı c�dd� düzeyde tehd�t eden b�r hastalık olması neden� �le kanser hastalarında pas�f 

ölüm düşünceler�n�n daha sık olduğu, bu düşünceler�n de acı çekme, çares�zl�k, bel�rs�zl�k g�b� duygular üzer�nde b�r kontrol 

h�ss� sağladığı bel�rt�lmekted�r. İnt�har düşünces� veya ölüm düşünceler� kanserde yaygın olmasına rağmen depresyondak� 

kadar yoğun değ�ld�r [15, 23]. Kanser hastalarında �nt�har r�sk�n�n genel popülasyondan daha yüksek olduğu, hastalığın �ler� 

aşamalarında olan, geçm�şte depresyon öyküsü olan, umutsuzluğu fazla olan hastalarda, kontrol ed�lemeyen ağrı ve 

yorgunluk durumlarında �nt�har r�sk�n�n arttığı bel�rlenm�şt�r [24]. Yapılan çalışmalarda; Made�ra ve arkadaşları (2017) 

kanser hastalarının %35’�nde ölümle �lg�l� düşünceler, %10’unda akt�f �nt�har düşünceler� olduğunu, Tokgöz ve arkadaşları 

(2008) ülkem�zde hastaların %11’�nde �nt�har düşünces� olduğu ve �nt�har g�r�ş�m�ne rastlanmadığını bel�rlem�şt�r[25,26]. 

Kanser hastalarında görülen �nt�har g�r�ş�m�n�n depresyon, umutsuzluk, öncek� ps�k�yatr�k hastalık ve �nt�har davranışı, 

alkol-madde kötüye kullanımı, a�lede �nt�har öyküsü, kontrol ed�lemeyen ağrı, çoklu fiz�ksel semptom, hastalığın �ler� evres�, 

kötü prognoz, del�ryum, erkek c�ns�yet, bekar olma, �şs�z olma, �zolasyon ve sosyal destek eks�kl�ğ�yle �l�şk�l� olduğu 

bel�rt�lm�şt�r[25,27]. 

Del�ryum: Del�ryum ac�l müdahale ve tedav� gerekt�ren b�r durumdur. Del�ryum kanser hastalarında oldukça sık 

görülmekte olup, yaygınlığı %25-50 arasında değ�şmekted�r. Son dönem kanser hastalarında bu oran %90’lara 

çıkmaktadır [28]. Kanser tanılı hastalarda del�ryum kanser�n santral s�n�r s�stem�ne doğrudan ya da dolaylı etk�s�ne bağlı 

olarak ortaya çıkab�lmekted�r [29]. Kanserde del�ryum, hastalığın ya da tedav�n�n metabol�k Sonuçları olarak �laçlara, 

bey�ndek� metastat�k tümörlere, daha nad�ren de paraneoplast�k sendromlara bağlı olarak ta ortaya çıkab�lmekted�r [15]. 

Yaşlı kanser hastalarında gençlere göre del�ryum gel�şme r�sk�n�n daha fazla olduğu b�ld�r�lmekted�r [30]. 

Yorgunluk: Yorgunluk kanser tanılı hastalarda yaygın ve can sıkıcı b�r problemd�r. Yorgunluk kanser�n her t�p�nde ve 

her evres�nde görüleb�lmekted�r. Kanser ya da tedav�s� �le �l�şk�l� yorgunluk normal günlük yaşamdak� yorgunluktan ş�ddet� 

ve kal�tes� açısından farklıdır. Kanser tanılı hastadak� yorgunluk b�reysel farklılık gösterse de d�nlenme ve uyku �le 

geçmemekte, fiz�ksel ve z�h�nsel �şlevler �le yaşam kal�tes�n� olumsuz etk�lemekted�r [31]. Yorgunluk tedav� önces�, sırası ve 
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sonrasında hatta tedav� b�t�m�nden uzun süre sonra b�le hastalık bel�rt�ler� olmaksızın devam edeb�lmekted�r. Kanser �le 

�l�şk�l� yorgunluğun mekan�zması tam olarak anlaşılmamakla b�rl�kte hem kanser�n kend�s�n�n b�r sonucu hem de tedav�n�n 

b�r yan etk�s� olarak yorgunluk ortaya çıkab�lmekted�r. Kanserle �l�şk�l� yorgunluğun depresyon ve anks�yete �le b�r arada 

görüldüğü ve kemoterap�ye bağlı anem�, d�spne, ateş, bulantı ve ağrının da yorgunluğa neden olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Yorgun-

luğun ele alınmasında ayrıntılı b�r değerlend�rme, eğ�t�m, danışmanlık �le b�rl�kte destek grupları, ps�koterap�, gevşeme 

terap�s�, başa çıkma stratej� programı ve masaj terap�s� g�b� yorgunluğu azaltma stratej�ler� kullanılmaktadır [23, 32]. 

Uyku bozuklukları: Uyku bozukluğu kanser hastalarında sık rastlanan ancak �hmal ed�len b�r durumdur. Uyku 

sorunlarının �hmal ed�lmes�ne bu durumun kanser tanı ve tedav�s�ne ver�len normal ya da geç�c� b�r reaks�yon olarak 

görülmes� ya da uyku sorununun hastalar tarafından b�ld�r�lmemes� neden olmaktadır [33]. Kanser tanılı hastalarda uyku 

bozukluklarının yaygınlığı %50 olarak b�ld�r�lm�şt�r. Uyku bozukluğunun depresyonu olan kanser hastalarında ve kadın 

hastalarda erkeklere göre daha fazla olduğu bulunmuştur [26]. Kanser tanısı, kanser�n t�p� ve evres�, tedav�n�n bulantı, 

kusma g�b� yan etk�ler�n�n uyku bozukluğuna neden olduğu, yorgunluk yakınması olan hastalarda uykuya dalma ve uykuyu 

sürdürmede güçlük ve uyku kal�tes�n�n kötü olduğu bel�rt�lmekted�r [23]. Kansere bağlı yorgunluk ve uyku bozukluklarının 

ağrı, depresyon, konsantrasyon ve b�l�şsel �şlevlerdek� kayıp �le �l�şk�l� olduğu b�ld�r�lmekted�r [33]. 

C�nsell�k: C�nsel sorunlar kanserle �l�şk�l� anks�yete ve depresyonun b�r sonucu olab�leceğ� g�b� c�nsel organın 

fizyoloj�k yapısını bozan cerrah�, ostom�, cerrah�n�n neden olduğu s�n�r hasarı, rad�kal pelv�s ışınlaması, kemoterap�n�n yan 

etk�ler� ya da hormon tedav�s� g�b� bel�rl� tedav�lerle oluşan ps�koloj�k ya da fiz�ksel hasardan da kaynaklanab�lmekted�r. 

Meme kanser� tanılı hastalarda depresyon varlığı ya da depresyonun SSRI’larla tedav�s�, tamoks�fen’�n neden olduğu 

menapozal bel�rt�ler c�nsel �şlev bozukluğuna neden olab�lmekted�r [34]. Meme operasyonu, saç dökülmes� ve vaj�nal 

kuruluk g�b� durumlarda meme kanser� tanılı hastalarda c�nsell�ğ� etk�leyeb�lmekted�r. Test�s, pen�s, rektum ve prostat 

cerrah�ler�nde de c�nsel sağlık olumsuz etk�lenmekte olup bunun sempat�k s�n�r hasarı �le �l�şk�l� olduğu düşünülmekted�r 

[23 ].Genell�kle hastalar c�nsel yaşamları �le �lg�l� kaygılarını söylemeye utanmakta ve g�zlemekted�r. Yaşam süres� uzadıkça 

c�nsel �şlev bozuklukları sıklığı artmaktadır. Kanser tanılı hastanın eş�ne kanser�n c�nsel �l�şk� yoluyla geçmeyeceğ� 

konusunda b�lg� ver�lmes� ve c�nsel �l�şk� �le �lg�l� sorularını yönelteb�lecekler� b�r danışmanlık ver�lmes� öneml�d�r [13]. 

Kanser hastalığı tanı, tedav� ve tak�p aşamasında fiz�ksel, ruhsal ve sosyal alanlarda b�rçok probleme sebep 

olduğundan kanser�n çok d�s�pl�nl� b�r yaklaşımla ele alınması gerekmekted�r. Hastalarda ortaya çıkab�lecek ps�k�yatr�k 

bozuklukların erken tanı ve tedav�s�n�n yapılması hastanın tedav�ye uyumunu kolaylaştıracak, hastalık seyr�n� olumlu yönde 

etk�leyecekt�r [10]. 

5. Kanserde Hasta A�les� ve Sağlık Çalışanı

Kanser tanısı �le b�rl�kte a�le üyeler� hastayı kaybetmekten korkmakta, çares�zl�k, hastalık sürec� �le �lg�l� bel�rs�zl�k 

yaşamakta, kanser neden�yle ortaya çıkan güçlüklerle mücadele etmek ve bakım verme rolünü üstlenmek zorunda 

kalmaktadır. A�lede kanser tanılı hastanın olması a�lede roller�, günlük yaşam rut�nler�n� hatta a�le �ç� etk�leş�m� 

farklılaştırmakta yen� duruma uyum sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. A�le üyeler� b�r yandan kanser tanılı a�le 

üyes�n�n bakımını sağlarken b�r yandan da hastaya ve d�ğer a�le üyeler�ne duygusal destek sağlayarak günlük rut�nler�n�n 

kes�nt�ye uğraması �le baş etmeye çalışmaktadır[12, 35]. Kübler Ross kanser tanısının konulması �le b�rl�kte hasta 

yakınlarının da hastalar g�b�, şok, �nkar, öfke, pazarlık, kabullenme g�b� ps�koloj�k uyum evreler� yaşadıklarını bu nedenle 

hastaya destek olmaları �ç�n a�le üyeler�ne de yardım ed�lmes� ve onların yönlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� vurgulamaktadır [ 9]. 

Kanser sürec�nde a�le üyeler�n�n hem fiz�k sağlığı hem de ruh sağlığı olumsuz etk�lenmekted�r. A�le üyeler�nde 

uykusuzluk, �ştahsızlık, yüksek tans�yon ş�kayetler� ve vücut d�renc�nde düşme g�b� fiz�ksel sorunlar �le stres, anks�yete, 

depresyon, yorgunluk, önceden hoşlanılan akt�v�telere �lg� kaybı, suçluluk, hastalık ve ölümle �lg�l� korkular, s�n�rl�l�k, 

konsantrasyon güçlüğü, uyku ve yeme bozuklukları, ps�kosomat�k yakınmalar g�b� ruhsal sorunlar görülmekted�r[4,35]. Bu 

nedenle kanser�n tanı ve tedav�n�n �lk aşamasından �t�baren kanser tanılı hasta ve a�les�n�n ps�kososyal gereks�n�mler�n� 

bel�rlemek ve uygun müdahalelerde bulunmak, kanser�n hem hasta yakınlarında hem de hasta üzer�ndek� olumsuz 

etk�ler�n� azaltmaya katkı verecek ve bu zorlu süreçte tüm a�leye destek sağlayacaktır [36]. 

Kanser tanı ve tedav�s�ndek� öneml� gel�şmelere rağmen kanser tanısı tedav� ve bakım ek�b� üyes� sağlık çalışanları �ç�n 

de öneml� stres yaşantısıdır. Onkoloj� kl�n�kler� de d�ğer kl�n�klere göre ps�koloj�k ve duygusal olarak daha stresl� b�r çalışma 

ortamıdır. Stresl� çalışma ortamına bağlı olarak onkoloj� kl�n�kler�ndek� sağlık ek�b� üyeler�nde yaygın olarak depresyon, 

anks�yete, yorgunluk, ve tükenm�şl�k g�b� sorunlar sık görülmekted�r. Kanser tanılı hastalara etk�l� b�r h�zmet vereb�lmek �ç�n 

onkoloj� çalışanlarının da sağlıklı olmaları gerekl�d�r [37, 38]. Bu nedenle sağlık personel�n�n kanserl� hasta ve ölümcül hasta 

�le çalışırken kend�n� tanıması, duruma yönel�k duygu ve düşünceler�n�n farkında olması, yaşadığı duyguları objekt�f olarak 

değerlend�rmes�, bunun görev�n�n b�r parçası olduğunu kabul ederek baş etmeler�n� gel�şt�rmes�, destek kaynaklarından 

yararlanması gerekt�ğ�nde profesyonel b�r yardım alması öneml�d�r [37]. Ayrıca sağlık personel�n�n kanser tanılı hasta 

çalışırken yaşadığı güçlükler�n bel�rlenmes�, sağlık personel�n�n yaşadığı güçlüklerle baş etme becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes�ne ve desteklenmes�ne yönel�k kurumsal düzenlemeler yapılması gerekmekted�r. 

6. Sonuç

Kanser süregen ve ölümcül b�r hastalık olmasının yanı sıra duygusal, ruhsal ve davranışsal tepk�lere yol açan öneml� 

b�r sağlık problem�d�r. Bu nedenle kanser tanılı hastaların fiz�ksel durumları g�b� ruhsal durumlarının da çok �y� 

değerlend�r�lmes�, hastalık ve tedav�ye bağlı gel�şen veya gel�şeb�lecek ps�kososyal sorunların b�r bütün olarak ele alınması, 

hasta ve a�les�ne uygun yardımın sağlanması gerekmekted�r. Kanser tanılı hasta �le çalışan hek�m ve hemş�reler�n de 

ps�kososyal sorunlar ve bunlara yaklaşım konusunda h�zmet �ç� eğ�t�m programları, kurslar �le eğ�t�lmes� ve güncel l�teratür 

b�lg�s� �le desteklenmes�, sağlık çalışanların güçlend�r�lmes�ne yönel�k kurumsal planlamalar yapılması öneml�d�r. 
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sonrasında hatta tedav� b�t�m�nden uzun süre sonra b�le hastalık bel�rt�ler� olmaksızın devam edeb�lmekted�r. Kanser �le 

�l�şk�l� yorgunluğun mekan�zması tam olarak anlaşılmamakla b�rl�kte hem kanser�n kend�s�n�n b�r sonucu hem de tedav�n�n 

b�r yan etk�s� olarak yorgunluk ortaya çıkab�lmekted�r. Kanserle �l�şk�l� yorgunluğun depresyon ve anks�yete �le b�r arada 

görüldüğü ve kemoterap�ye bağlı anem�, d�spne, ateş, bulantı ve ağrının da yorgunluğa neden olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Yorgun-

luğun ele alınmasında ayrıntılı b�r değerlend�rme, eğ�t�m, danışmanlık �le b�rl�kte destek grupları, ps�koterap�, gevşeme 

terap�s�, başa çıkma stratej� programı ve masaj terap�s� g�b� yorgunluğu azaltma stratej�ler� kullanılmaktadır [23, 32]. 

Uyku bozuklukları: Uyku bozukluğu kanser hastalarında sık rastlanan ancak �hmal ed�len b�r durumdur. Uyku 

sorunlarının �hmal ed�lmes�ne bu durumun kanser tanı ve tedav�s�ne ver�len normal ya da geç�c� b�r reaks�yon olarak 

görülmes� ya da uyku sorununun hastalar tarafından b�ld�r�lmemes� neden olmaktadır [33]. Kanser tanılı hastalarda uyku 

bozukluklarının yaygınlığı %50 olarak b�ld�r�lm�şt�r. Uyku bozukluğunun depresyonu olan kanser hastalarında ve kadın 

hastalarda erkeklere göre daha fazla olduğu bulunmuştur [26]. Kanser tanısı, kanser�n t�p� ve evres�, tedav�n�n bulantı, 

kusma g�b� yan etk�ler�n�n uyku bozukluğuna neden olduğu, yorgunluk yakınması olan hastalarda uykuya dalma ve uykuyu 

sürdürmede güçlük ve uyku kal�tes�n�n kötü olduğu bel�rt�lmekted�r [23]. Kansere bağlı yorgunluk ve uyku bozukluklarının 

ağrı, depresyon, konsantrasyon ve b�l�şsel �şlevlerdek� kayıp �le �l�şk�l� olduğu b�ld�r�lmekted�r [33]. 

C�nsell�k: C�nsel sorunlar kanserle �l�şk�l� anks�yete ve depresyonun b�r sonucu olab�leceğ� g�b� c�nsel organın 

fizyoloj�k yapısını bozan cerrah�, ostom�, cerrah�n�n neden olduğu s�n�r hasarı, rad�kal pelv�s ışınlaması, kemoterap�n�n yan 

etk�ler� ya da hormon tedav�s� g�b� bel�rl� tedav�lerle oluşan ps�koloj�k ya da fiz�ksel hasardan da kaynaklanab�lmekted�r. 

Meme kanser� tanılı hastalarda depresyon varlığı ya da depresyonun SSRI’larla tedav�s�, tamoks�fen’�n neden olduğu 

menapozal bel�rt�ler c�nsel �şlev bozukluğuna neden olab�lmekted�r [34]. Meme operasyonu, saç dökülmes� ve vaj�nal 

kuruluk g�b� durumlarda meme kanser� tanılı hastalarda c�nsell�ğ� etk�leyeb�lmekted�r. Test�s, pen�s, rektum ve prostat 

cerrah�ler�nde de c�nsel sağlık olumsuz etk�lenmekte olup bunun sempat�k s�n�r hasarı �le �l�şk�l� olduğu düşünülmekted�r 

[23 ].Genell�kle hastalar c�nsel yaşamları �le �lg�l� kaygılarını söylemeye utanmakta ve g�zlemekted�r. Yaşam süres� uzadıkça 

c�nsel �şlev bozuklukları sıklığı artmaktadır. Kanser tanılı hastanın eş�ne kanser�n c�nsel �l�şk� yoluyla geçmeyeceğ� 

konusunda b�lg� ver�lmes� ve c�nsel �l�şk� �le �lg�l� sorularını yönelteb�lecekler� b�r danışmanlık ver�lmes� öneml�d�r [13]. 

Kanser hastalığı tanı, tedav� ve tak�p aşamasında fiz�ksel, ruhsal ve sosyal alanlarda b�rçok probleme sebep 

olduğundan kanser�n çok d�s�pl�nl� b�r yaklaşımla ele alınması gerekmekted�r. Hastalarda ortaya çıkab�lecek ps�k�yatr�k 

bozuklukların erken tanı ve tedav�s�n�n yapılması hastanın tedav�ye uyumunu kolaylaştıracak, hastalık seyr�n� olumlu yönde 

etk�leyecekt�r [10]. 

5. Kanserde Hasta A�les� ve Sağlık Çalışanı

Kanser tanısı �le b�rl�kte a�le üyeler� hastayı kaybetmekten korkmakta, çares�zl�k, hastalık sürec� �le �lg�l� bel�rs�zl�k 

yaşamakta, kanser neden�yle ortaya çıkan güçlüklerle mücadele etmek ve bakım verme rolünü üstlenmek zorunda 

kalmaktadır. A�lede kanser tanılı hastanın olması a�lede roller�, günlük yaşam rut�nler�n� hatta a�le �ç� etk�leş�m� 

farklılaştırmakta yen� duruma uyum sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. A�le üyeler� b�r yandan kanser tanılı a�le 

üyes�n�n bakımını sağlarken b�r yandan da hastaya ve d�ğer a�le üyeler�ne duygusal destek sağlayarak günlük rut�nler�n�n 

kes�nt�ye uğraması �le baş etmeye çalışmaktadır[12, 35]. Kübler Ross kanser tanısının konulması �le b�rl�kte hasta 

yakınlarının da hastalar g�b�, şok, �nkar, öfke, pazarlık, kabullenme g�b� ps�koloj�k uyum evreler� yaşadıklarını bu nedenle 

hastaya destek olmaları �ç�n a�le üyeler�ne de yardım ed�lmes� ve onların yönlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� vurgulamaktadır [ 9]. 

Kanser sürec�nde a�le üyeler�n�n hem fiz�k sağlığı hem de ruh sağlığı olumsuz etk�lenmekted�r. A�le üyeler�nde 

uykusuzluk, �ştahsızlık, yüksek tans�yon ş�kayetler� ve vücut d�renc�nde düşme g�b� fiz�ksel sorunlar �le stres, anks�yete, 

depresyon, yorgunluk, önceden hoşlanılan akt�v�telere �lg� kaybı, suçluluk, hastalık ve ölümle �lg�l� korkular, s�n�rl�l�k, 

konsantrasyon güçlüğü, uyku ve yeme bozuklukları, ps�kosomat�k yakınmalar g�b� ruhsal sorunlar görülmekted�r[4,35]. Bu 

nedenle kanser�n tanı ve tedav�n�n �lk aşamasından �t�baren kanser tanılı hasta ve a�les�n�n ps�kososyal gereks�n�mler�n� 

bel�rlemek ve uygun müdahalelerde bulunmak, kanser�n hem hasta yakınlarında hem de hasta üzer�ndek� olumsuz 

etk�ler�n� azaltmaya katkı verecek ve bu zorlu süreçte tüm a�leye destek sağlayacaktır [36]. 

Kanser tanı ve tedav�s�ndek� öneml� gel�şmelere rağmen kanser tanısı tedav� ve bakım ek�b� üyes� sağlık çalışanları �ç�n 

de öneml� stres yaşantısıdır. Onkoloj� kl�n�kler� de d�ğer kl�n�klere göre ps�koloj�k ve duygusal olarak daha stresl� b�r çalışma 

ortamıdır. Stresl� çalışma ortamına bağlı olarak onkoloj� kl�n�kler�ndek� sağlık ek�b� üyeler�nde yaygın olarak depresyon, 

anks�yete, yorgunluk, ve tükenm�şl�k g�b� sorunlar sık görülmekted�r. Kanser tanılı hastalara etk�l� b�r h�zmet vereb�lmek �ç�n 

onkoloj� çalışanlarının da sağlıklı olmaları gerekl�d�r [37, 38]. Bu nedenle sağlık personel�n�n kanserl� hasta ve ölümcül hasta 

�le çalışırken kend�n� tanıması, duruma yönel�k duygu ve düşünceler�n�n farkında olması, yaşadığı duyguları objekt�f olarak 

değerlend�rmes�, bunun görev�n�n b�r parçası olduğunu kabul ederek baş etmeler�n� gel�şt�rmes�, destek kaynaklarından 

yararlanması gerekt�ğ�nde profesyonel b�r yardım alması öneml�d�r [37]. Ayrıca sağlık personel�n�n kanser tanılı hasta 

çalışırken yaşadığı güçlükler�n bel�rlenmes�, sağlık personel�n�n yaşadığı güçlüklerle baş etme becer�ler�n�n 

gel�şt�r�lmes�ne ve desteklenmes�ne yönel�k kurumsal düzenlemeler yapılması gerekmekted�r. 

6. Sonuç

Kanser süregen ve ölümcül b�r hastalık olmasının yanı sıra duygusal, ruhsal ve davranışsal tepk�lere yol açan öneml� 

b�r sağlık problem�d�r. Bu nedenle kanser tanılı hastaların fiz�ksel durumları g�b� ruhsal durumlarının da çok �y� 

değerlend�r�lmes�, hastalık ve tedav�ye bağlı gel�şen veya gel�şeb�lecek ps�kososyal sorunların b�r bütün olarak ele alınması, 

hasta ve a�les�ne uygun yardımın sağlanması gerekmekted�r. Kanser tanılı hasta �le çalışan hek�m ve hemş�reler�n de 

ps�kososyal sorunlar ve bunlara yaklaşım konusunda h�zmet �ç� eğ�t�m programları, kurslar �le eğ�t�lmes� ve güncel l�teratür 

b�lg�s� �le desteklenmes�, sağlık çalışanların güçlend�r�lmes�ne yönel�k kurumsal planlamalar yapılması öneml�d�r. 
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ÖZET

Kanser toplumların geleceğ�n� tehd�t eden en öneml� hastalıklar arasındadır. Yet�şm�ş �nsan gücünün erken ve 

zamansız kaybı toplumların en öneml� sermayes�n� tüketmekted�r. Bu büyük ekonom�k kayıptır. Bunun dışında hastalıkla 

mücadele ederken en öneml� desteğ� sunan Sosyal Güvenl�k S�stemler�n�n ekonom�k kayıpları, �k�nc� büyük ekonom�k 

kaybı oluşturmaktadır. Bu hastalıklar �ç�n yapılan sağlık yatırımları ülkeler�n ekonom�s�n� zorlamaktadır. Bunların toplam 

etk�s� ülke ekonom�s�nde bütçe açıklarını artırarak ekonom�lere kes�nt�s�z sürekl� darbe vurmaktadır. Bu durumla 

mücadelede en karlı yol �mkan varsa kanser yapıcı etkenler� ortadan kaldırmak, bu �mkan yoksa erken tanı ve tedav�d�r. 

Anahtar Kel�meler: Kanser, Ekonom�

ABSTRACT

Cancer �s among the most �mportant d�seases that threaten the future of soc�et�es. The early and unt�mely loss of 

grown manpower consumes the most �mportant cap�tal of soc�et�es. Th�s �s a great econom�c loss. In add�t�on, the 

econom�c losses of the Soc�al Secur�ty Systems, wh�ch prov�de the most �mportant support for the fight aga�nst the 

d�sease, const�tute the second b�ggest econom�c loss. Health �nvestments made for these d�seases force the economy of 

countr�es. The total �mpact of these �ncreases the budget defic�ts �n the country's economy and causes a cont�nuous blow 

to the econom�es. The most profitable way to combat th�s cond�t�on �s to el�m�nate the cancer-caus�ng factors, �f not th�s 

�s early d�agnos�s and treatment.

Keywords: Cancer, Econom�

1. G�r�ş

Günümüzde kanser hastalığı toplumları tehd�t eden ve en çok öldüren, en çok sakat bırakan hastalıklar arasında 

bulunmaktadır. Ölüm nedenler� �çer�s�nde de dünyada �lk sıraları �şgal etmekted�r. Bu kadar öncel�kl� olan b�r hastalığın 

ülkeler�n ekonom�k durumuna herhang� b�r etk�s�n�n olmadığı düşünülemez. Yet�şm�ş �nsanların topluma ekonom�k katkı 

yapacağı zamanlarda hastalıkla mücadele etmes� veya aramızdan ayrılarak topluma katkısının erken sonlanmasının 

elbette k� o ülken�n ekonom�s�ne ve yet�şm�ş �nsan gücüne olumsuz etk�s� kaçınılmazdır. Ayrıca kanser�n yaygınlaşması; 

sağlık tes�sler�n�n bu hastalığa yönel�k yaptıkları h�zmet� artırmasına ve tedav�de kullanılan �laçların artışına neden 

olmaktadır. Ayrıca tıbb� c�hazların kapas�teler�n�n arttırılması �le büyük b�r ekonom�k yük ülke ekonom�s�n�n sırtına 

yüklenmekted�r. Bu da özell�kle sağlık harcamalarının ve sosyal güvenl�k s�stemler�n�n yükünün artmasına neden 

olmaktadır.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ver�ler�ne göre düzenlenen Tablo 1’de görüldüğü üzere, ülkem�zde kanser 

hastalığından ölüm, ölüm nedenler� arasında 2. sırada yer almaktadır. Ülkem�zde en çok görülen 10 kanser türünün 

görülme sıklıkları karşılaştırıldığında dünya ortalamalarının üzer�nde ve avrupa ortalamalarının altında olduğu 

görülmekted�r. Bu da göstermekted�r k� kanserler toplumumuzun karşılaştığı çok öneml� sağlık sorunlarından b�r�s�d�r. Bu 

büyüklüktek� sağlık sorunlarının ülken�n ekonom�s�ne etk�s� kaçınılmazdır. Ş�md� bu etk�ler� sırasıyla �nceleyel�m.
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ÖZET

Kanser toplumların geleceğ�n� tehd�t eden en öneml� hastalıklar arasındadır. Yet�şm�ş �nsan gücünün erken ve 

zamansız kaybı toplumların en öneml� sermayes�n� tüketmekted�r. Bu büyük ekonom�k kayıptır. Bunun dışında hastalıkla 

mücadele ederken en öneml� desteğ� sunan Sosyal Güvenl�k S�stemler�n�n ekonom�k kayıpları, �k�nc� büyük ekonom�k 

kaybı oluşturmaktadır. Bu hastalıklar �ç�n yapılan sağlık yatırımları ülkeler�n ekonom�s�n� zorlamaktadır. Bunların toplam 

etk�s� ülke ekonom�s�nde bütçe açıklarını artırarak ekonom�lere kes�nt�s�z sürekl� darbe vurmaktadır. Bu durumla 

mücadelede en karlı yol �mkan varsa kanser yapıcı etkenler� ortadan kaldırmak, bu �mkan yoksa erken tanı ve tedav�d�r. 

Anahtar Kel�meler: Kanser, Ekonom�

ABSTRACT

Cancer �s among the most �mportant d�seases that threaten the future of soc�et�es. The early and unt�mely loss of 

grown manpower consumes the most �mportant cap�tal of soc�et�es. Th�s �s a great econom�c loss. In add�t�on, the 

econom�c losses of the Soc�al Secur�ty Systems, wh�ch prov�de the most �mportant support for the fight aga�nst the 

d�sease, const�tute the second b�ggest econom�c loss. Health �nvestments made for these d�seases force the economy of 

countr�es. The total �mpact of these �ncreases the budget defic�ts �n the country's economy and causes a cont�nuous blow 

to the econom�es. The most profitable way to combat th�s cond�t�on �s to el�m�nate the cancer-caus�ng factors, �f not th�s 

�s early d�agnos�s and treatment.

Keywords: Cancer, Econom�

1. G�r�ş

Günümüzde kanser hastalığı toplumları tehd�t eden ve en çok öldüren, en çok sakat bırakan hastalıklar arasında 

bulunmaktadır. Ölüm nedenler� �çer�s�nde de dünyada �lk sıraları �şgal etmekted�r. Bu kadar öncel�kl� olan b�r hastalığın 

ülkeler�n ekonom�k durumuna herhang� b�r etk�s�n�n olmadığı düşünülemez. Yet�şm�ş �nsanların topluma ekonom�k katkı 

yapacağı zamanlarda hastalıkla mücadele etmes� veya aramızdan ayrılarak topluma katkısının erken sonlanmasının 

elbette k� o ülken�n ekonom�s�ne ve yet�şm�ş �nsan gücüne olumsuz etk�s� kaçınılmazdır. Ayrıca kanser�n yaygınlaşması; 

sağlık tes�sler�n�n bu hastalığa yönel�k yaptıkları h�zmet� artırmasına ve tedav�de kullanılan �laçların artışına neden 

olmaktadır. Ayrıca tıbb� c�hazların kapas�teler�n�n arttırılması �le büyük b�r ekonom�k yük ülke ekonom�s�n�n sırtına 

yüklenmekted�r. Bu da özell�kle sağlık harcamalarının ve sosyal güvenl�k s�stemler�n�n yükünün artmasına neden 

olmaktadır.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ver�ler�ne göre düzenlenen Tablo 1’de görüldüğü üzere, ülkem�zde kanser 

hastalığından ölüm, ölüm nedenler� arasında 2. sırada yer almaktadır. Ülkem�zde en çok görülen 10 kanser türünün 

görülme sıklıkları karşılaştırıldığında dünya ortalamalarının üzer�nde ve avrupa ortalamalarının altında olduğu 

görülmekted�r. Bu da göstermekted�r k� kanserler toplumumuzun karşılaştığı çok öneml� sağlık sorunlarından b�r�s�d�r. Bu 

büyüklüktek� sağlık sorunlarının ülken�n ekonom�s�ne etk�s� kaçınılmazdır. Ş�md� bu etk�ler� sırasıyla �nceleyel�m.
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2. Kanser�n İş Hayatına Etk�ler�:

Kanserler her yaş gurubunda görülmekted�r. Fakat genell�kle orta yaş ve üzer� guruplarda daha fazla etk�s� 

olmaktadır. Kanser çalışma hayatını olumsuz etk�lemekted�r. Çünkü kend� alanında yet�şm�ş �nsan gücünü oluşturan uzun 

b�r eğ�t�m hayatı sonrası �ş hayatına atılan k�ş�ler uzun süre çalışarak elde ett�kler� tecrübeler� �le beraber tam ver�ml� 

olacaklarında karşılaştıkları kanser hastalığı öncel�kle onların performanslarını olumsuz etk�leyerek �ş ver�ml�l�kler�n� 

düşürecekt�r. Belk� k�ş�n�n d�kkat�n� etk�leyerek �ş kazalarına neden olacaktır. Daha sonraları yapılacak tedav� sürec�nde �ş 

gücü kaybı olacak bu elemanın yer�ne yen� eleman alınamayacağı �ç�n bu süreçte çalıştığı kurumun kapas�te kullanımını 

da olumsuz etk�leyecekt�r. Bu tedav�ler sonrası hastanın �y�leşmes� durumunda çeş�tl� güç kayıpları oluşacağı �ç�n y�ne �ş 

ver�m�n� etk�leyerek ekonom�k kayba neden olacaktır. (Hocam mutlaka kanser�n bu Sonuçları �le �lg�l� referans vardır. 

L�teratür b�lg�s� ve ver� koyarsak çok daha etk�n olur) K�ş�n�n ağır sakatlıkla �y�leşmes� ve malulen emekl� olarak �ş 

hayatından çek�lmes� hal�nde de yet�şm�ş �nsan gücü kaybı y�ne ülke ekonom�s�ne olumsuz etk� bırakacaktır. Hastanın 

ölümü net�ces�nde de ülke deney�ml� ve yet�şm�ş b�r vatandaşını kaybederek çok büyük b�r ekonom�k kayba uğrayacaktır. 

Eğer hasta kend� �ş yer� sah�b� �se vefatından sonra belk� m�rasçıları bu ekonom�k faal�yet� devam ett�remeyecek ve bu 

�şletme kapanacak bundan �şletme çalışanları da olumsuz etk�lenecekt�r.

 

3. Kanser�n Yaşlılık ve Hastalık S�gortalarına Etk�ler�:

İş hayatını olumsuz etk�leyen kanser hastalığı yaşlılık ve hastalık s�gorta kollarını da olumsuz etk�lemekted�r. 

Hastalık s�gortası, hak sah�b�n�n hastalanması sonrası tedav�s� uzar ve yatılı tedav� görmes� veya rapor alması durumunda 

5510 sayılı kanununun 16 maddes� gereğ� hastalık ödeneğ� altında ücret almaktadır bu ücret 4-a ve 4-b s�gortalılara 

Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) ödemekted�r. 4-c s�gortalılar yan� kamu görevl�ler�ne 657 sayılı kanun gereğ� sağlık kurulu 

raporlu oldukları sürece ve hastanede yattıkları sürece maaş ve özlük haklarında b�r kes�nt� yapmamaktadır. Kanser g�b� 

uzun tedav�ler gerekt�ren b�r hastalık sürec�nde 4-a ve 4-b s�gortalılar hastalık s�gorta s�stemler�nden ücret almakta 

ayrıca da p�r�m kaybı da olduğundan bu s�stemler olumsuz etk�lenmekted�r. Bu cümleler�n anlaşılması zor kopukluk var. 

Yen�den düzenlenmes� �y� olur öneml� b�r konu

Yaşlılık s�gortasına gel�nce, kanser hastaları �y�leş�p akt�f �ş hayatına dönemez �se mecburen malulen erken emekl� 

olacaklardır. Yaşlılık s�gortası bu erken emekl� oluştan �k� türlü olumsuz etk�lenecekt�r. B�r�nc�s� 5510 sayılı kanuna göre 

çalışan erkekse 25 yıl, kadınsa 20 yıl p�r�m yatırdıktan sonra �şe başladığı yıla göre bel�rl� b�r yaşa kadar çalışması ve p�r�m 

yatırması gerekmekted�r. Çalışan malulen erken emekl� olduğunda, örneğ�n 60 yaşında emekl� olacak b�r çalışan 45 

yaşında emekl� olduğunda, 15 yıl daha p�r�m alması gereken SGK, p�r�mler�n� alamamaktadır. Ayrıca bu sürede k�ş�ye 

emekl� maaşı da ödend�ğ�nden kurum �k� yönlü kayba uğramaktadır. Kanser hastasının ölümü hal�nde �se bakmakla 

yükümlü olduğu k�ş�lere aylık bağlanmakta ve y�ne kurum erken aylık ödemeye başlamaktadır. Bu durumların heps� SGK 

açısından ekonom�k dengeler� olumsuz etk�lemekte ve sosyal güvenl�k açıklarını artırmaktadır. 

4. Kanser�n Sağlık S�gortalarına Etk�ler�:

Kanser hastalığının türü ne olursa olsun tamamının, 5510 sayılı kanunun 63 maddes� gereğ� tanı koyma ve tedav� 

ed�lmes� �ç�n gerekl� her türlü tedav� metodu (her türlü �şlem desek olab�l�r m�) sağlık s�gortası kapsamına alınmıştır. Bu 

bağlamda Sağlık Uygulama Tebl�ğ� (SUT) tüm kanser türler�n�n tanı ve tedav� �şlemler�nden ek ücret alınmayacağını 

hükme bağlayarak özel hastane fark ücret� almalarını da yasaklamıştır. 

Kanser tedav�ler� uzun ve masraflı tedav�lerd�r. Gerek kanser cerrah�ler� gerekse kemoterap�, radyoterap� ve 

radyonükl�d tedav�ler çok pahalı ve büyük meblağlar tutan ger� ödemelerd�r. Ülkem�z sosyal güvenl�k s�stem� yen� çıkan 

b�r kanser �lacını veya yen� çıkan b�r tedav� metodunu hızla ödeme kapsamına alarak hastaların h�zmet�ne sunmaktadır. 

Hatta yurt �ç�nde tedav�s� olmayan hastalar �ç�n yurtdışında tedav� olanakları varsa o merkezlere göndererek tedav� 

ett�rmekted�r. Bu tedav�ler�n tüm masrafları toplandığında sağlık s�gorta s�stem� ödemeler�n� artırmakta böylel�kle SGK 

açık vermekted�r. Yan� gel�rler� g�derler�n� karşılamamakta bu açık haz�neden karşılanmakta ve ülke ekonom�s� olumsuz 

etk�lenmekted�r.

5. Kanser�n Sağlık S�stem�ne Etk�ler�:

Kanser hastalığı tedav�s� uzun ve çeş�tl� tıbb� uygulamalar gerekt�ren yoğun b�r süreçt�r. Bu hastalığın yaygınlaşması 

sonrası kanser tanısı koyab�lecek, gerekl� tedav�ler� yapab�lecek tekn�k donanıma sah�p ve yet�şm�ş uzman tab�pler�n 

olduğu, yatak kapas�teler� yeterl� merkezler�n yaygınlaştırılması gerekmekted�r. Bu durum ekstra yet�şm�ş �nsan gücü ve 

uzmanlaşmış her sev�yeden sağlık çalışanına �ht�yacı ortaya çıkarmaktadır. Bunları yet�şt�rme mal�yet� ayrı b�r ekonom�k 

harcama gerekt�rmekted�r. Bu alana yapılan yatırımlar ülke ekonom�s�ne ek yük get�rmekted�r. Ayrıca tedav� 

merkezler�nde oluşturulacak tıbb� ve tekn�k alt yapının ülke genel�ne yaygınlaştırılması ve hastaların zamanında ve etk�n 

b�r tanı ve tedav� sürec�n�n sağlanması açısından gerekl�d�r. Kanser hastalıkları arttıkça bu merkezler�n kapas�te, �mkan ve 

kab�l�yetler�n�n artırılma �ht�yacı da ülke ekonom�s�ne yük oluşturmaktadır. Gerek tanı gerekse tedav� �ç�n kullanılan c�haz 

ve ek�pmanların pek çoğu yurtdışından �thal ed�lmekte bu durum ülkem�z�n dış t�caret açığını artırmaktadır. Ayrıca 

tedav�de kullanılan �laçların pek çoğu da yurtdışından �thal ed�lmekted�r. Bunlar da dış t�caret açığını olumsuz 

etk�lemekted�r.

Hastaların gerek ağır cerrah� tedav�ler�, gerekse kemoterap� ve radyoterap� tedav�ler� esnasında ortaya çıkan 

olumsuz durumlar, palyat�f bakım ve yoğun bakım ün�teler�ne �ht�yacı artırmakta, hastalığın son evreler�nde bu �ht�yaç 

tavan yapmaktadır. Bu hastaların �ht�yaçlarını karşılayan ün�teler yeters�z kalmakta ve kapas�te artırımına g�d�lmekted�r. 

Bunların tamamı sağlık s�stem�n� olumsuz etk�lemekte ve bu ek yatırımlar ekonom�k açıdan yük oluşturmaktadır.

Kanser tedav�ler�n�n ağır ve kompl�kasyonlu seyretmes� uzman hek�m müdahaleler� sonrasında ortaya çıkan 

kompl�kasyonlar ve hek�m hataları adl� tak�bata uğrayarak tazm�nat ödemeler� ve hap�s cezaları öncel�kle hek�mler� ve 

d�ğer sağlık personel�n� her açıdan olumsuz etk�led�ğ� g�b� ekonom�k açıdan da olumsuzluklar �çermekted�r.

6. Sonuç

Öncel�kle kanserle mücadelede en ekonom�k yöntem olan koruyucu hek�ml�k uygulamalarını ön plana almak 

gerekmekted�r. Kanser yapıcı etkenler� öncel�kle yaşadığımız çevreden uzaklaştırmak veya mümkünse kanserojenler�n 

h�ç üret�lmemes�, tüket�lmemes� g�b� tedb�rler en ucuz korunma yoludur. Gıda üret�mler�n�n gerekl� denet�m� yapılarak 

kanserojen gıdaların ortadan kaldırılması, hava k�rl�l�ğ� �le mücadele ed�lerek kanserojenler�n uzaklaştırılması ayrıca su 

ve çevre k�rl�l�ğ� �le mücadele ed�lerek kanserojenler�n azaltılması gerekmekted�r. Y�ne alkol, uyuşturucu ve s�gara �le 

mücadele etmek kanser oranlarını düşürerek en etk�n ve ucuz, ülke ekonom�s�n� ve �ş hayatını destekleyen faal�yetlerd�r. 

Y�ne hastalığın çok erken tanı konarak tedav� ed�lmes� kanser�n ekonom�k kayıplarını asgar�ye �nd�recek çok kıymetl� 

etk�nl�kler olacaktır. Bu şek�lde kanser� önley�c� faal�yetler pek çok yatırım �ht�yacını ortadan kaldıracak ve sağlık 

personeller� �nsanlara daha farklı konularda h�zmet sunma şansını yakalayacaklardır.

Tablo 1: Türk�ye’de Ölüm nedenler�n�n dağılımı, 2016, 2017 (TÜİK:27670)

Tablodak� rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyeb�l�r.             (r) 2016 yılı ver�ler� �dar� kayıtların güncellenmes� neden�yle rev�ze ed�lm�şt�r.

TOPLAM

Dolaşım s�stem� hastalıkları

İy� huylu ve kötü huylu tümörler (mal�gn ve ben�gn neoplazmlar)

Solunum s�stem� hastalıkları

Endokr�n (�ç salgı bez�), beslenme ve metabol�zmayla �lg�l� hastalıklar

S�n�r s�stem� ve duyu oranları hastalıkları

Dışsal yaralanma nedenler� ve zeh�rlenmeler

D�ğer (Enfeks�yon ve paraz�t hastalıkları, mental ve davranışsal bozukluklar,kas-�skelet s�stem� vb.)

420.189

166.069

81.647

49.295

20.731

20.220

21.473

60.754

100.0

39.5

19.4

11.7

4.9

4.8

5.1

14.5

416.881

165.323

81.527

49.855

20.110

20.504

18.901

60.661

100.0

39.7

19.6

12.0

4.8

4.9

4.5

14.6

Sayı % Sayı %

r2016 2017
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2. Kanser�n İş Hayatına Etk�ler�:

Kanserler her yaş gurubunda görülmekted�r. Fakat genell�kle orta yaş ve üzer� guruplarda daha fazla etk�s� 

olmaktadır. Kanser çalışma hayatını olumsuz etk�lemekted�r. Çünkü kend� alanında yet�şm�ş �nsan gücünü oluşturan uzun 

b�r eğ�t�m hayatı sonrası �ş hayatına atılan k�ş�ler uzun süre çalışarak elde ett�kler� tecrübeler� �le beraber tam ver�ml� 

olacaklarında karşılaştıkları kanser hastalığı öncel�kle onların performanslarını olumsuz etk�leyerek �ş ver�ml�l�kler�n� 

düşürecekt�r. Belk� k�ş�n�n d�kkat�n� etk�leyerek �ş kazalarına neden olacaktır. Daha sonraları yapılacak tedav� sürec�nde �ş 

gücü kaybı olacak bu elemanın yer�ne yen� eleman alınamayacağı �ç�n bu süreçte çalıştığı kurumun kapas�te kullanımını 

da olumsuz etk�leyecekt�r. Bu tedav�ler sonrası hastanın �y�leşmes� durumunda çeş�tl� güç kayıpları oluşacağı �ç�n y�ne �ş 

ver�m�n� etk�leyerek ekonom�k kayba neden olacaktır. (Hocam mutlaka kanser�n bu Sonuçları �le �lg�l� referans vardır. 

L�teratür b�lg�s� ve ver� koyarsak çok daha etk�n olur) K�ş�n�n ağır sakatlıkla �y�leşmes� ve malulen emekl� olarak �ş 

hayatından çek�lmes� hal�nde de yet�şm�ş �nsan gücü kaybı y�ne ülke ekonom�s�ne olumsuz etk� bırakacaktır. Hastanın 

ölümü net�ces�nde de ülke deney�ml� ve yet�şm�ş b�r vatandaşını kaybederek çok büyük b�r ekonom�k kayba uğrayacaktır. 

Eğer hasta kend� �ş yer� sah�b� �se vefatından sonra belk� m�rasçıları bu ekonom�k faal�yet� devam ett�remeyecek ve bu 

�şletme kapanacak bundan �şletme çalışanları da olumsuz etk�lenecekt�r.

 

3. Kanser�n Yaşlılık ve Hastalık S�gortalarına Etk�ler�:

İş hayatını olumsuz etk�leyen kanser hastalığı yaşlılık ve hastalık s�gorta kollarını da olumsuz etk�lemekted�r. 

Hastalık s�gortası, hak sah�b�n�n hastalanması sonrası tedav�s� uzar ve yatılı tedav� görmes� veya rapor alması durumunda 

5510 sayılı kanununun 16 maddes� gereğ� hastalık ödeneğ� altında ücret almaktadır bu ücret 4-a ve 4-b s�gortalılara 

Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) ödemekted�r. 4-c s�gortalılar yan� kamu görevl�ler�ne 657 sayılı kanun gereğ� sağlık kurulu 

raporlu oldukları sürece ve hastanede yattıkları sürece maaş ve özlük haklarında b�r kes�nt� yapmamaktadır. Kanser g�b� 

uzun tedav�ler gerekt�ren b�r hastalık sürec�nde 4-a ve 4-b s�gortalılar hastalık s�gorta s�stemler�nden ücret almakta 

ayrıca da p�r�m kaybı da olduğundan bu s�stemler olumsuz etk�lenmekted�r. Bu cümleler�n anlaşılması zor kopukluk var. 

Yen�den düzenlenmes� �y� olur öneml� b�r konu

Yaşlılık s�gortasına gel�nce, kanser hastaları �y�leş�p akt�f �ş hayatına dönemez �se mecburen malulen erken emekl� 

olacaklardır. Yaşlılık s�gortası bu erken emekl� oluştan �k� türlü olumsuz etk�lenecekt�r. B�r�nc�s� 5510 sayılı kanuna göre 

çalışan erkekse 25 yıl, kadınsa 20 yıl p�r�m yatırdıktan sonra �şe başladığı yıla göre bel�rl� b�r yaşa kadar çalışması ve p�r�m 

yatırması gerekmekted�r. Çalışan malulen erken emekl� olduğunda, örneğ�n 60 yaşında emekl� olacak b�r çalışan 45 

yaşında emekl� olduğunda, 15 yıl daha p�r�m alması gereken SGK, p�r�mler�n� alamamaktadır. Ayrıca bu sürede k�ş�ye 

emekl� maaşı da ödend�ğ�nden kurum �k� yönlü kayba uğramaktadır. Kanser hastasının ölümü hal�nde �se bakmakla 
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Tablo 1: Türk�ye’de Ölüm nedenler�n�n dağılımı, 2016, 2017 (TÜİK:27670)

Tablodak� rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyeb�l�r.             (r) 2016 yılı ver�ler� �dar� kayıtların güncellenmes� neden�yle rev�ze ed�lm�şt�r.

TOPLAM

Dolaşım s�stem� hastalıkları

İy� huylu ve kötü huylu tümörler (mal�gn ve ben�gn neoplazmlar)

Solunum s�stem� hastalıkları

Endokr�n (�ç salgı bez�), beslenme ve metabol�zmayla �lg�l� hastalıklar

S�n�r s�stem� ve duyu oranları hastalıkları

Dışsal yaralanma nedenler� ve zeh�rlenmeler

D�ğer (Enfeks�yon ve paraz�t hastalıkları, mental ve davranışsal bozukluklar,kas-�skelet s�stem� vb.)

420.189

166.069

81.647

49.295

20.731

20.220

21.473

60.754

100.0

39.5

19.4

11.7

4.9

4.8

5.1

14.5

416.881

165.323

81.527

49.855

20.110

20.504

18.901

60.661

100.0

39.7

19.6

12.0

4.8

4.9

4.5

14.6

Sayı % Sayı %
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ÖZET

Etyopatogenez� ya da tet�kley�c� neden ne olursa olsun kanser�n genet�k b�r hastalık olması; kanser tanısında, 

tak�b�nde, tedav� planlamasında ve prognoz öngörmede genet�k testler�n çok öneml� b�r yer tutması tıp b�l�m�nde sürekl� 

heyecan uyandırmaya devam etmekted�r. Kanserle �l�şk�l� yen� genler tanımlama, tanımlı genler�n yen� yolaklarla �l�şk�ler�n�n 

keşfed�lmes� b�l�m adamlarını bu alanda sürekl� mot�ve etmekted�r. Özell�kle kansere yatkınlık genler� ve prognoz ön görme 

�le �lg�l� testler�n artması ve bu testler�n b�l�nçs�zce kullanılması hal�nde b�rçok et�k, tıbb� ve sosyal sorunları da beraber�nde 

get�rmes� kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada genet�k ayrımcılık kavramı ortaya çıkmakta ve bununla �lg�l� uluslararası ve 

devletler�n ulusal düzeyde düzenlemeler yapmaları gereks�n�m� de kaçınılmaz olacaktır.

Anahtar Kel�meler: Kansere yatkınlık, Genet�k Ayrımcılık, Yasal Düzenleme

ABSTRACT

Whatever the cause of the et�opathogenes�s or the prec�p�tat�ng of cancer �s a genet�c d�sease; The �mportance of 

genet�c test�ng �n cancer d�agnos�s, follow-up, treatment plann�ng and prognos�s �s cont�nu�ng. The �dent�ficat�on of new 

genes assoc�ated w�th cancer and the research of the relat�onsh�ps of defined genes w�th new pathways are constantly 

mot�vat�ng sc�ent�sts �n th�s field. In part�cular, cancer suscept�b�l�ty genes and prognos�s for the �ncrease �n pre-v�s�on 

tests and unconsc�ously use of these tests w�ll br�ng many new eth�cal, med�cal and soc�al problems w�ll be �nev�table. At 

th�s po�nt, the concept of genet�c d�scr�m�nat�on emerges, and �t �s �nev�table that the relevant �nternat�onal and states need 

to make arrangements at the nat�onal level.

Keywords: Cancer Pred�spos�t�on, Genet�c D�scr�m�nat�on, Legal Regulat�on

1. G�r�ş

Genet�k ayrımcılık son yıllarda ortaya çıkan b�r kavram olup, b�reylere uygulanan genet�k testler�n sonrasında b�reyler� 

bekleyen et�k ve sosyal problemlere bakış açısı sağlamayı kazandırmaktadır. Özell�kle tedav� mal�yet�n�n, morb�d�te ve 

mortal�ten�n yüksek olduğu kanser hastalığında hasta veya r�sk altındak� b�reylere uygulanan kansere yatkınlık genler�n�n 

araştırıldığı genet�k test sonrasında test uygulanan b�reyler genet�k ayrımcılığa maruz kalab�lmekted�r. Bu bölümde genet�k 

ayrımcılık kavramı, bu konuda b�reyler� bekleyen olası problemler ve yasal anlamda yapılması gereken düzenlemeler 

�rdelenecekt�r.

2. Genet�k Ayrımcılık

Genet�k ayrımcılık; b�reylere genet�k test sonrası toplum, s�gorta ş�rketler� ve �şverenler tarafından uygulanan 

ayrımcılığı bel�rtmekted�r. Özell�kle kansere yatkınlık genler�n� araştırmaya yönel�k uygulanan genet�k testler sonrası 

genet�k ayrımcılık konusu çok daha fazla önem arz etmekted�r. Kanserde bu durumun çok daha önem kazanmasının neden� 

kanser�n tedav� mal�yet�n�n, morb�d�te ve mortal�tes�n�n çok yüksek olması ve çoğunlukla da er�şk�n yaş grubu hastalığı 

olmasından kaynaklanmaktadır.
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B�rey�n kend�s�n�n ve yakın akrabalarının kansere yatkınlık genler� açısından araştırılması halen tartışılan b�r konudur. 

Hastaya ya da r�sk altındak� b�reylere c�dd� anlamda fayda sağlayan bu durum madalyonun d�ğer tarafında genet�k 

ayrımcılık r�sk�n� barındırmaktadır. R�ske sah�p olan b�reyler�n hek�m tarafından uyarılması, hasta-hek�m �l�şk�s�n�n b�r 

anahtarı olan g�zl�l�k �lkes� açısından değerlend�r�ld�ğ�nde b�r çel�şk� olarak gözükeb�lmekted�r [1].

Özell�kle meme kanser�, a�lesel kolon kanser� g�b� kalıtsal kanser sendromu şüphes� �le genet�k pol�kl�n�ğ�ne başvuran 

b�reyler bu ayrımcılığa daha fazla maruz kalmaktadır. Bu ayrımcılığın ne şek�lde gerçekleşeb�leceğ�n� b�r vaka örneğ� �le 

anlatmak gerek�rse;

 

Yukarıdak� hayal� vaka örneğ�ndek� hasta ve sağlıklı olup, BRCA1, BRCA2 genler�nde patojen�k mutasyon taşıyan 

b�reyler�n genet�k test sonucunu k�mler b�lmel�? sorusu genet�k ayrımcılık kavramını da beraber�nde get�rmekted�r. Bu 

örnekte olduğu g�b� özell�kle a�lesel kanserler başta olmak üzere kansere yatkınlık genler�nde patojen�k mutasyon taşıyan 

b�reyler sosyal çevre, �şveren ve sağlık s�gortası ş�rketler� tarafından ayrımcılığa maruz kalma r�sk� taşımaktadır. Bu b�reyler 

hayatlarının ger� kalanında yer�ne göre yüksek oranda kansere yakalanma r�sk� taşıdığından sosyal çevre tarafından; evl�l�k 

hayatı g�b� faktörler açısından ayrımcılığa maruz kalab�lmekted�r. Kansere yakalanma r�sk� neden�yle �lerleyen yıllarda �ş 

performanslarının düşeceğ� end�şes� �le �şverenler tarafından genet�k ayrımcılığa ve y�ne kanser tedav� g�derler�n�n çok 

yüksek olmasından dolayı sağlık s�gortası ş�rketler� tarafından genet�k ayrımcılığa uğrayab�lmekted�r. 

Özell�kle BRCA1 ve BRCA2 genler�nde patojen�k mutasyon taşıyan kadınlar genet�k ayrımcılığa maruz kalarak a�leler� 

ve toplum tarafından daha az �deal eş ve/veya ebeveyn sayılarak yabancılaştırılma ve redded�lme durumu ortaya 

çıkab�lmekted�r [1].

Bütün bu nedenlerden dolayı Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde (ABD) ve bazı Avrupa ülkeler�nde yasal düzenlemelere 

g�d�lm�şt�r. ABD’de 2008 yılında genet�k b�lg�ye bağlı olarak; sağlık s�gortası ş�rketler� ve �şverenler tarafından genet�k 

ayrımcılığa karşı b�reyler� korumak �ç�n Genet�k B�lg� Ayrımcılık Yasa’sı (GINA=Genet�c Informat�on Nond�scr�m�nat�on Act) 

yürürlüğe koyulmuştur. GINA s�gorta ş�rketler�n�n r�sk anal�z� yaparken genet�k b�lg�y� ve a�le öyküsünü d�kkate almasını 

yasaklar. Böylece kansere yatkınlık �le �lg�l� genlerde patojen�k mutasyon taşıyan b�reyler�n daha yüksek s�gorta pr�m� 

ödemeler�n�n ve sağlık s�gortası kapsamından çıkarılmalarını önlem�ş olur. GINA b�reyler�n genler� üzer�nde h�çb�r 

kontroller�n�n olmadığı gerçeğ�ne dayanmaktadır [1, 2].

Türk�ye’de �se genet�k ayrımcılık �le �lg�l� henüz b�r yasal düzenleme mevcut değ�ld�r. Ancak ülkem�zde sağlık s�gortası 

s�stem�n�n farklılığı ve devlet tarafından sağlanan sağlık s�gortasının çok gen�ş kapsam ve �mkanları sağlaması neden�yle 

böyle b�r ayrımcılık end�şes� b�reyler üzer�nde çok fazla gözlenmemekted�r. 

 

3. Sonuç

Genet�k ayrımcılık end�şes� başta ABD olmak üzere özell�kle gel�şm�ş ülkelerde devlet kurumlarını yasal düzenlemeler 

yapmaya sürüklem�ş olmasına rağmen çok az ülkede bu konu �le �lg�l� yasal düzenlemeler mevcuttur. Ancak ne olursa olsun 

günümüzde genet�k testler�n başta kanser olmak üzere tanı, tedav�, tak�p ve prognost�k önem�n�n her geçen gün hızla 

artmasından dolayı genet�k b�lg�y� öğrenme sınırlarının net b�r şek�lde ç�z�lmes� gerekl�l�ğ� kaçınılmaz olacaktır. Bütün yasal 

düzenlemeler�n yanında genet�k ayrımcılığa karşı toplumsal algı ve der�n kültürel değ�ş�mler�n gerçekleşmes� de gerekl�d�r.
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33 yaşında meme kanser� neden� �le tıbb� genet�k pol�kl�n�ğ�ne konsülte ed�len bayan b�r hastaya test önces� gerekl� genet�k danışma 

ver�ld�kten sonra hastanın onamı alınarak BRCA1, BRCA2 genler�ne yönel�k mutasyon anal�z� yapılıyor. Test sonrası BRCA1 gen�nde 

patojen�k mutasyon saptanıyor. Hastaya test sonrası tekrar genet�k danışma ver�lerek test sonucunun ne anlama geld�ğ�, hastanın 

kend�s�n� bekleyen olası r�skler ve koruyucu cerrah� seçenekler� vurgulandıktan sonra öncel�kle b�r�nc� derece yakınları olmak üzere 

yakın akrabalarının aynı mutasyonu taşıma açısından r�sk altında oldukları anlatılıyor. Daha sonra hasta yakınları da hedef bölge 

mutasyon anal�z� �ç�n tıbb� genet�k pol�kl�n�ğ�ne başvuruyorlar. Yapılan anal�z sonrasında hastanın 26 yaşındak� sağlıklı b�r kız 

kardeş�nde de aynı mutasyon saptanıyor. Aynı şek�lde bu b�reye de meme kanser�, over kanser� ve BRCA1, BRCA2 genler�n�n yol 

açab�leceğ� d�ğer kanserlere a�t olası r�skler ve alınab�lecek proflakt�k önlemler anlatılıyor. 
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