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                                                                        ÖZET 

Esra N. Miyelodisplastik sendromlu olgularda genomik instabilitenin farklı sitogenetik 
yöntemlerle (kromozom aberasyonu, kardeş kromatid değişimi, mikronukleus) 
araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tibbi Genetik ABD. 
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2009. 

Tez çalışmamızda; kromozom aberasyonu,mikronukleus ve kardeş kromatid değişimi 
yöntemleri ile Miyelodisplastik sendrom olgularında genomik instabilitenin rolünü 
belirlemek  ve bu yöntemlerin birbirleriyle olan ilişkisini araştırmak hedeflenmiştir. 
Araştırmada yeni tanı konmuş  ve tedaviye başlanmamış MDS ön tanısıyla gelen yaş  
ortalaması  61,55± 14,40 (21-82) olan 10’u kadın toplam 27 olgunun kemik iliği 
örneklerinde KKD, MN sıklığı ve kromozom aberasyonları açısından değerlendirilme 
yapılmıştır. Kontrol grubu olarak kemik iliği transplantasyonu için donör olarak 
hazırlanan yaş ortalaması  25±10,56 olan ( 14-44 arasında değişen ), 1’i kadın 13 
donörden kemik iliği örnekleri kullanılmıştır. 

KKD analizi için yeterli kalitede metafaz elde edilebilen 20 MDS grubunda metafaz 
başına düşen KKD sıklığı  4.06±0.41 (3,14-4,61) iken kontrol grubunda ise 3,49±1,32 
(1,8-5,8) olarak bulunmuştur. İki grup arasında metafaz başına düşen KKD sıklığı 
açısından anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0.0297). 24 MDS olgusundaki MN sıklığı 
6,95± 3,54 (2-16), kontrol grubunda ise 3.92 ± 1.75 (1-7) olarak saptanmıştır ve MDS 
grubunda kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı MN sıklığında artış belirlenmiştir 
(p=0.0086). 27 MDS olgusunda yapılan konvansiyonel sitogenetik incelemesinin 
sonucunda %33.33 oranında kromozom aberasyonu saptanmıştır. 

MDS’lu olgularımızdaki MN ve KKD sıklığındaki anlamlı artış, genomik instabilite 
için MN ve KKD’nin informatif bir biyolojik gösterge olduğunu göstermektedir. KKD 
ve MN yöntemleri karşılaştırıldığında, MN yöntemi direkt çalışılabilmesi bakımından 
hızlı ve pratik bir yöntemdir.   
 
 

 

Anahtar Kelimeler :  Miyelodisplastik sendrom,  kardeş kromatid değişimi (KKD), 
mikronükleus (MN), kromozomal aberasyon, genomik instabilite. 
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 2739 
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ABSTRACT 

Nazlıgül E. The evaluation of genomic instability in patients with Myelodysplastic 
syndrome by different type of cytogenetic methods (chromosomal aberation, sister 
chromatid exchange, micronucleus). İstanbul University, Institute of Health Science, 
Division of Medical Genetics. İstanbul. 2009. 

The aim of the present was to define the role of genomic instability in cases of 
myelodysplastic syndrome using chromosome aberration, micronucleus and sister 
chromatid exchange methods and to investigate the relation of these methods with each 
other.  
In this study, bone marrow samples of 27 newly diagnosed subjects presenting with 
MDS were assessed for SCE, MN frequency and chromosome aberrations. The mean 
age of the patients 61,55 ± 14,40 (21-82). Bone marrow samples collected from 13 
individuals prepared as donors for bone marrow transplantation. The mean age of  
controls was   25±10,56 (14-44). 
In 20 MDS patients with satisfactory quality of metaphase for SCE analysis, the SCE 
frequency was 4.06±0.41 (3,14-4,61) per metaphase, compared to 3,49±1,32 (1,8-5,8) 
per metaphase in the control group. A statistically significant difference was found 
between the two groups in terms of SCE frequency (p=0.0297). The MN frequency in 
24 MDS cases was 6,95± 3,54 (2-16), compared to 3.92 ± 1.75 (1-7) in the control 
group and a statistically significant increase was observed in MN frequency in the MDS 
group compared to the controls (p=0.0086). Conventional cytogenetic examination on 
27 MDS subjects showed that 9 patients had a chromosomal anomalies (33.3 %).   
The significant increase in MN and SCE frequency in our subjects with MDS shows 
that MN and SCE are informative biological indicators for genomic instability. A 
comparison of MN and SCE methods show that, MN is fast method because it can be 
performed on a direct culture sample. 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Myelodysplastic syndrome (MDS), Sister Chromatid Exchange (SCE), 
Micronucleus (MN), Chromosomal aberration, genomic instability. 
The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No: 2739 
 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Miyelodisplastik Sendrom (MDS), Akut Miyeloid Lösemi’ye eğilim yaratan 

edinsel klonal bir hastalık grubundan olup etkisiz hematopoez , hücresel elemanların 

displazisi ve kemik iliğinin aşırı proliferasyonu ile karakterize heterojen bir 

hematopoietik sistem hastalığıdır (1,2,3). 

 MDS’un insidansı tam olarak bilinmesede batı ülkelerinde her yıl 100.000 

kişiden 10 kişiye MDS tanısı konulmaktadır (1,3). Hastalık genelde orta yaş ve 

yaşlılarda görülmektedir. Hasta yaşı arttıkça insidansı da (15-50/100.000) artmaktadır 

(4). MDS; anemi, lökopeni ve trombositopeni ile karakterize bir hastalıktır. 

Etiyolojisine göre; primer ve sekonder olarak sınıflandırılır. Primer MDS, her yaşta 

olmasına rağmen yaşlılarda daha sıklıkla görülmektedir. Herhangi bir predispozan 

faktör olmaksızın kendiliğinden meydana gelmektedir. Viral ajanlarla karşılaşma veya 

genetik yatkınlığın sorumlu olduğu düşünülmektedir (1,5). Sekonder MDS ise sıklıkla 

genç ve orta yaşlı hastalarda görülür. Çevresel toksinler, kemoterapi, radyoterapi ve 

çeşitli mutajenik kimyasallara maruz kalma sonucu ortaya çıkan MDS’yi 

tanımlamaktadır (1,3). Çevresel etkenler; DNA veya DNA onarım mekanizmasının 

hasarına, genomik instabiliteye, sinyal iletim yollarında bozukluklara neden olmaktadır 

(6,7).  

          Klasik sitogenetik yöntemlerle kromozomlarda oluşan kırık, gap gibi kromozomal  

aberasyonlar ve kromozom düzensizliklerinin indirekt göstergesi olarak değerlendirilen 

mikronukleus oluşumu, kardeş kromatid değişimi sıklığının araştırılması ile genomik 

instabiliteye yol açan faktörler belirlenebilmektedir (8, 9). 

        Tez çalışmamın amacı; Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen Miyelodisplastik 

sendrom oluşumunda genomik instabilitenin rolünün olup olmadığını mikronukleus, 

kardeş kromatid değişimi ve kromozom aberasyonu yöntemleri ile araştırmaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 2.1   MİYELODİSPLASTİK SENDROMUN TANIMI VE TARİHÇESİ 

            Miyelodisplastik Sendrom, Akut Miyeloid Lösemi’ye eğilim oluşturan edinsel 

klonal hastalık  grubudur. Hastalıkta etkisiz hematopoez, hücresel elemanların displazisi 

ve kemik iliğinin aşırı proliferasyonu ile anormal multipotent hücreler belirleyici 

faktördür. Hipersellüler ya da normosellüler kemik iliği ve periferik kanda sitopeni ile 

karakterizedir (1,2,3).  

            1938 yılında Rhoades ve Baker tarafından Refrakter Anemi, 1949 yılında 

Peterson ve Hamilton tarafından Prelösemik Anemi , 1953 yılında Block ve ark.ları 

tarafından Prelösemi  olarak  adlandırılan bu grup  dismiyelopoietik sendrom,  subakut 

lösemi, hipoplastik akut lösemi, hematopoietik displazi ve smouldering lösemi  dahil 

olmak üzere daha birçok terim ile  adlandırılmıştır (1,10,11). MDS, genel olarak orta 

yaş veya yaşlılarda görülen bir hastalıktır ve insidansı 6-10/100.000 arasındadır. 

Hastaların ortalama yaşı 70 civarında ise de bu oran 15-50/100.000 e kadar 

yükselmektedir (4).  Hafif formların genellikle tanısı zordur ve sitogenetik analiz 

malign durumları doğrulamak için kullanılmaktadır. Hastalığın ilerleme oranı 

değişkendir ve ölümler genel olarak tedavi edilemeyen sitopeni nedeniyledir (2).  

            Primer ve sekonder MDS konvansiyonel olarak hastaların önceki hikayeleri göz 

önüne alınarak tanımlanır. Sekonder MDS (sMDS); önceden kemoterapi, radyoterapi 

tedavisi görmüş,  kemik iliği nakli olmuş , kronik hastalık geçirmiş, metabolik hastalığa 

sahip ( kistik fibröz vs) veya   toksik maddeye maruz kalmış hastalarda görülmektedir 

(12,13). Sekonder MDS grubunda kromozom anomalilerine rastlama insidansı primer 

MDS (pMDS)’una göre daha yüksektir. Kromozomal anomaliler terapi ile ilişkili MDS 

(t-MDS)’lu hastaların %95’inde görülürken  pMDS’ lu hastaların %40 ile %70’inde 

görülmektedir (1). 
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         2.2 MİYELODİSPLASTİK SENDROMUN SINIFLANDIRILMASI 

          MDS’un sınıflaması genel olarak morfolojik özelliklere dayanmaktadır. MDS, 

kan ve  kemik iliğindeki blast hücrelerinin yüzdesi baz alınarak alt gruplara 

bölünmüştür. MDS için ilk resmi tanı kriterleri Fransız-Amerikan-İngiliz (FAB) 

Çalışma Grubu tarafından 1974-1975 yılında belirlenmiştir. 1982 yılında FAB grubu 

dismiyelopoietik sendromu yerine MDS teriminin kullanımını seçmiştir. Bunu takiben 

1976 ve 1982 yılları arasında çok sayıda olgunun değerlendirilmesinden ve pek çok 

değişimden sonra Miyelodisplastik sendromunu 5 grupta sınıflandırmıştır (1,14).(Tablo 

1.1) 

Tablo 2.1:     MDS İÇİN FAB SINIFLANDIRMASI  (4) 

 

Blast sayısı, kemik iliğinde %30'un üzerinde  olan hastaların  %60-70’inin  akut 

lösemiye daha az oranda da diGuglielmo Sendromu’na ve  Akut Lenfoblastik 

Lösemi’ye (ALL) dönüştüğü  bildirilmiştir (10,15). 

Kronik miyelomonositik lösemi (KMML), uzun yaşam süresine sahip nispeten 

daha hafif bir form ile seyir eden  5q- sendromu ve kötü prognoz ile ilişkilendirilen 

monozomi 7 sendromu MDS’ unda sınıflandırılmaktadır (10) 

Fakat,  bu iyi kurulmuş sınıflandırma yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından değişikliğe uğramıştır (1).(Tablo 2.2) 
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Tablo 2.2:  DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN(WHO) MDS SINIFLAMASI (1) 

             MİYELODİSPLASTİK SENDROM 

            Refrakter Anemi 

            Halka sideroblastlı ( pür sideroblastik anemi, RARS) 

Halka sideroblast görülmeyen (RA) 

           Multilineage displazi ile görülen Refrakter Sitopeni (RCMD) 

Halka sideroblastlı (RCMD-RS) 

Halka sideroblast görülmeyen(RCMD) 

           Blast fazlası olan Refrakter Anemi 

            % 5-9 miyeloblast ile (RAEB-1) 

% 10-19 miyeloblast ile (RAEB-2) 

5q- sendromu 

            Sınıflandırılamayan Miyelodisplastik Sendrom 

            Miyelodisplastik / Miyeloproliferatif Sendromlar 

Kronik Miyelomonositik Lösemi    (KMML) 

Atipik Kronik Miyeloid Lösemi     (aKML) 

Juvenil Miyelomonositik Lösemi    (JMML) 

            Akut Miyeloid lösemi (AML) ile ilişkili kategoriler 

Multilineage  displazi ile birlikte görülen AML 

Önceden MDS hikayesi olan 

Önceden MDS hikayesi olmayan 

            Tedavi ile ilişkili MDS ve AML 

Alkilleyici ajanlara bağlı t-MDS ve t-AML 

Epipodofilotoksine bağlı t-MDS ve t-AML 

Diğer tipler 
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MDS alt gruplarının çoğu, genellikle erken aşamada destekleyici tedavinin 

yeterli olabileceği yavaş ilerleyen hastalıklardır. Agresif sitotoksik tedavi; kemik iliği 

yetmezliği olduğunda veya hastalığın ilerleme evresinde kullanılır ve  remisyonu sağlar. 

Akut Lösemi (genellikle AML) gelişim riski MDS’un her alt tipinde artış 

göstermektedir (10). 

WHO, 1981 den beri neoplazi sınıflandırma sistemini güncellemek adına yoğun 

bir çalışma içerisindeydi. Bu sınıflandırmayı modernize etme çabalarının amacı yeni 

tanımlanmış klinik teknikler ile birleşimini daha iyi bir şekilde sağlamaktı. Fakat 

pediatrik MDS sınıflaması ve tipik olmayan vakaların sınıflaması hakkındaki konular 

(örneğin hipoplastik MDS, fibrozisli MDS gibi) WHO 2001 sistemi için  sorun olmaya 

devam etmekteydi. Sonuçta 2008 yılında WHO sınıflama sistemi tekrar gözden 

geçirilmiştir. %15 halka sideroblastlar ve yüksek trombositli hastalardaki JAK2 

V617F’in yüksek sıklığı baz alınarak trombositozlu RARS, MPD /MDS alt tipine 

geçmiştir (JAK2 V617F, MDS’den daha çok, genel olarak MPD ile ilişkilendirilen bir 

mutasyondur) (1). “Refrakter trombosit azlığı” ve “refrakter nötropeni” ’nin yeni 

kategorileri  (sitopenili ve displazili, ancak anemik olmayan hastalar) RA’yı da içeren 

“Refrakter Tek Soy Sitopeni(ler)” kategorisinin altına eklenmiştir. RCMD ve halkalı 

sideroblastlı RCMD sınıflamada tek bir alt tür içine yerleştirilmiştir. Tarihsel ve 

etimolojik esaslar üzerine, “halka sideroblast” ismi “halkalı sideroblastlar” olarak 

kullanılmaktadır. Pediatrik MDS topluluğu, çocukluk vakaları için bağımsız bir 

sınıflama sistemi meydana getirmiştir. Halen, az sayıda MDS’ye neden olabilecek 

sitopenili hasta bulunmaktadır, ancak bu hastalar MDS’un karyotipik ya da morfolojik 

bulgularına sahip değildirler. Belirtilen hastalar, sık sık “İdiyopatik sitopeninin 

bilinmeyen önemi (ICUS - Idiopathic cytopenia(s) of undetermined (or unknown) 

significance) ”‘ne sahip olarak belirtilmekte ve bazen de resmi olmayan bir şekilde 

“Tam olarak MDS değil” ya da “henüz MDS değil” olarak adlandırılmaktadır (1). 
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          2.3. MİYELODİSPLASTİK SENDROMUN ETİYOLOJİSİ             

          Miyelodisplastik Sendrom, akut lösemiye doğru ilerleme gösteren, refrakter 

sitopeni ile karakterize kemik iliğinin aşırı proliferasyonu sonucu gelişen edinsel klonal 

heterojenik bir hastalık grubudur. Miyelodisplastik sendromunun insidansı 6-

10/100.000 olarak bildirilse de doğru insidansı bilinmemektedir çünkü bu hastalık son 

zamanlarda nispeten daha iyi tanımlanabilmiştir (1,3).  

          MDS vakalarının çoğu idiyopatiktir. Küçük bir grubunda ise aplastik anemi, 

paroksismal nokturnal hemoglobinuria ve t-MDS gibi önceden var olan hematolojik bir 

hastalığa sahip kişilerde tedaviyi takiben geliştiği kabul edilmektedir. Primer MDS için 

çevresel ve genetik yatkınlığın araştırılması, MDS’un etiyolojisine ışık tutması 

bakımından  önemlidir (1) 

2.3.1.GENETİK FAKTÖRLER 

2.3.1.1. KONJENİTAL 
         Down sendromunu da içeren konjenital MDS, sıklıkla öncü eşey hücrelerin 

genetik hastalıklara eğilimi ile ilişkilendirilmektedir. Birkaç ender sendrom da MDS tipi 

hastalıklar ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin, Shwachman – Diamond sendromu ve 

Noonan sendromu MDS’una predispozan olabilmektedir (1). Shwachman – Diamond 

sendromu;  pankreatik eksiklik, metafizyal disostoz ve kemik iliğinin fonksiyon 

bozukluğu ile karakterize otozomal resesif bir hastalıktır. Noonan sendromu ise  

hipertelorizm, kardiyak anomaliler, ayaklar ile tırnaklar arasında geniş pedler, multipl 

kraniyofasiyal anomaliler ile karakterize dismorfik bir sendromdur (16,17). 

        Bazı karışıklıklar MDS (Miller-Dieker Sendromu) gibi kısaltmayla tanımlanan bir 

bozukluk ile ortaya çıkabilmektedir ve miyelodisplastik sendrom gibi, kromozom 

17’nin kısa kolunda sitogenetik bir anomali ile ilişkilendirilmektedir. Miller–Dieker 

sendromu; lizensefali, anormal dış görünüş, büyümenin engellenmesi gibi bulgulara 

sahiptir ama bu sendrom bir kemik iliği hastalığı değildir (1,18). 

         Nörofibromatozis, MDS’una yatkınlığı olan başka bir genetik hastalıktır. 

Nörofibromatozis tip 1, tahmini insidansı 1/3500 olan oldukça yaygın otozomal 

dominant bir hastalıktır. JMML hastalarının  yaklaşık %15’i nörofibromatozisin klinik 

özelliklerine sahiptir ve ek olarak bir diğer %15’i ise nörofibromatozis geni NF1’in 



 7 

mutasyonuna sahiptir yalnız bu sendromun diğer klinik özelliklerini göstermez.. Ne var 

ki nörofibromatozisli hastalarda JMML nadir olarak gelişmektedir (1).  

Fankoni sendromu ilk olarak 1927 yılında deride pigmentasyon, hipoplastik 

başparmaklı radyus, gelişmemiş genitalya, kafa ve boyunda olmak üzere çeşitli fiziksel 

anormallikler ile ilişkilendirilen pansitopeninin bir formu olarak tanımlanmıştır. Bazen 

Fankoni anemisi olarak anılan Fankoni sendromu, klastojenik stres sonrası karakteristik 

kromozomal kırıklar ile saptanmaktadır. Aplastik anemi, Fankoni sendromu bireylerinin 

2/3’ünde görülmektedir. MDS’ye ilerlemesi ise 20’li yaşlarda monozomi 7 gelişimi ile 

bildirilmektedir (1,19). 

Diskeratozis konjenita; deri pigmentasyonu, tırnak distrofisi ve mukozal 

lökoplazi ile karakterize olan kalıtsal bir hastalıktır (20). Çoğu vaka,  X’e  bağlı resesif  

kalıtım göstermektedir. Hastalığa neden olan gen Xq28’de haritalanan DKC1 genidir. 

Bu bireylerin üçte ikisi kemik iliği yetersizliği sonucu ölmektedir (1). 

Kostmann sendromu; granulosit koloni stimulating faktör (G-CSF) ve tedaviye 

cevap veren birkaç konjenital nötropeni ile tanımlanmıştır. Hastalık nötrofil elastazını 

kodlayan gendeki mutasyon (ELA2) sonucu ortaya çıkmaktadır. MDS ve akut lösemi de 

nadir görülen bir komplikasyondur (1,21). 

2.3.1.2. AİLESEL KÜMELENME 
           Birinci derece akrabaların da MDS görülen 193 bireyin 5’i üzerinde yapılan 

çalışmalar, ergenlikteki MDS’un ailesel ve genetik bir temele de sahip olduğunu 

göstermektedir (22). Bazen kromozom 5 ve 7 üzerindeki aynı konstitusyonel anomaliler 

bir ailedeki her vakayı kapsayabilmektedir ama genelde herhangi bir bağ 

bulunmamaktadır. Ailesel Pelger – Huet anomalisine sahip hastalarda nadiren de olsa  

MDS’una yatkınlık ve gelişim görülebilmektedir (1). 

2.3.1.3. POLİMORFİZMLERİN ETKİSİ 
Çevresel toksinler ya da sitotoksik ilaçlara maruz kalmanın MDS gelişimine 

neden olduğu saptanmıştır. Hematolojik neoplazmların moleküler epidemiyolojisi, Tel 

Aviv’de Ofer Shpilberg ve arkadaşları tarafından incelenmiştir (23). “Moleküler 

epidemiyoloji” terimi 1982 yılında tanımlanmıştır (1). Bu terim, “moleküler ve 

biyokimyasal seviyede, genetik ve çevresel risk faktörlerinin  etiyolojiye, akraba 

gruplarına ve populasyonda hastalığın dağılımına olan katkısı ile ilgilenen bilim” olarak 
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tanımlanmaktadır (23). Bu bilim DNA onarımı, DNA sentezi, ilaç ve toksin 

metabolizmasını kapsayan proteinler için kodlama yapan genlerin polimorfizmleri, 

pMDS ve t-MDS/t-AML’nin neden sonuç ilişkisini araştırmaktadır (1,23). 

MDS’lu bazı hastalar onarım yolunun bir bileşeni olan 8-oxoG DNA glikoliz 

(hOGG1) için gen kodlanmasındaki aktif olmayan bir Ser327Cys polimorfizmine 

sahiptir.  AML riskini ve MDS’una olan hassasiyeti arttırdığı belirtilen diğer genetik 

polimorfizmler; -135 pozisyonundaki RAD51 geninin untranslated alanındaki G/C 

varyantı ve XRCC3 geninin Thr241Met varyantını içermektedir. Belirtilen bu iki gen 

şifreleyici faktör, DNA onarımında rol oynamaktadır. Araştırmanın bu kompleks alanı 

son zamanlarda Xi ve arkadaşları tarafından tekrar incelenmiştir . 520’den fazla farklı 

amino asit yer değiştirme varyantı,  91 insan DNA onarım geninin sistematik taranması 

ile tanımlanmıştır. Bunlardan en az üçte biri, muhtemelen DNA hasarının artışına 

katkıda bulunması bakımından öneme sahiptir (1). 

Metilen tetrahidrofolik asit redüktaz (MTHFR) enzimi, tetrahidrofolik asidi 

metiyonin sentezine doğru yönlendirirken, deoksiüridin monofosfat (dUMP) 

sentezinden uzaklaştırmaktadır. Metiyonin, DNA sentezi ve onarımı için gereklidir. İki 

MTHFR polimorfizmi C677T ve A1298C, azalmış enzim aktivitesi ile 

ilişkilendirilmektedir. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada her iki polimorfizmin t-

MDS/t-AML’ye dönüşüm riskini arttırdığı belirtilmektedir (24). 

2.3.2 SİTOTOKSİK İLAÇLAR, POTANSİYEL KANSEROJEN BİLEŞENLER 
VE BUNLARI METABOLİZE EDEN ENZİMLER 

Sitotoksik ilaçlar ve potansiyel kanserojen bileşenlerin metabolizması iki fazdan 

meydana gelmektedir. Faz 1’de; madde,  sitokrom P450 enzimleri tarafından büyük 

mutajenik metabolite dönüştürülmektedir. Bu enzimler, çok sayıdaki gen 

polimorfizmleri ile şifrelenmektedir (1). Örneğin, insan karaciğerindeki sitokrom P450 

sisteminin en verimli bileşeni, siklofosfamit, teniposid, etoposid, fosfamitleri ve vinka 

alkoloidleri metabolize eden CYP3 A’dır. Bu genin 5’ regülatör alanındaki bir varyantı, 

DNA’nın öncüsü olan epipodofilotoksin metabolitinin üretimini azaltmaktadır. Yapılan 

çalışmalar, bu varyantın tedavi ile ilişkili MDS/AML’li hastalarda bulunduğunu 

göstermiştir (25).  

Faz I hepatik enzim CYP2E1, benzeni benzen okside metabolize etmektedir ve 

aynı enzim daha sonra fenolü etkili bir genotoksin olan hidrokinona metabolize 
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etmektedir. Hidrokinonun detoksifikasyonu, nikotinamit adenin dinükleotid (P)H 

(NADPH): kinin oksidoredüktaz (NQO1) olan bir faz II enzimine ihtiyaç duymaktadır. 

NQO1 yolağındaki defekt, telomerin kısalmasını hızlandırmakta ve hematopoezi 

kısıtlamaktadır (26). Kodon 187deki bir NQO1 polimorfizmi Japonya’da Tamoki Naoe 

ve arkadaşları tarafından incelenmiştir (27). NQO1 polimorfizmiyle ilgili daha birçok 

çalışma vardır. NQO1 geninde C609T polimorfizmin sitogenetik anomalilerle ilişkisinin 

değerlendirilmesi yapılmıştır (28). Ayrıca Larson ve Le Beau’nün yaptığı bir çalışmada 

t-AML ve NQO1 polimorfizmi arasında anlamlı sonuçlar bulunmuştur (29). Homozigot 

Ser/Ser genotipi, t-MDS/t-AML’de de novo AML’ye ya da sağlıklı bireylere göre daha 

yaygın olarak görülmektedir (1). 

En önemli faz II detoksifikasyon enzimi, glutatyon-S-transferaz(GST) dır. GST 

eksikliği MDS için büyük bir risk faktörü olarak varsayılmaktadır. Fonksiyonel 

polimorfizmler; GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 dir (1). Hem GSTM1 ve hem de GSTT1 

geni, içinde bütün bir genin olmadığı null değişken aleline sahiptir. Yapılan 

çalışmalarda MDS/AML’li olgularda GSTT1 null genotipi diğer gruplara göre  4.3 kat 

fazla sıklıkta (%95 CI, 2.5 – 7.4)  gözlenmiştir. Displazili AML’de 2.94 (%95 CI, 1.07 

– 8.07) , t-AML’de 4.62 (%95 CI, 1.48 – 14.4) ve  de novo MDS hastalık riski 2.65 kat 

artmış gözlenmektedir (1, 30). 

 Ne var ki, başka bir grup GSTT1 null genotipe sahip MDS hastalarının sağlıklı 

popülasyon gibi dağılım gösterdiğini belirtmiştir. Ayrıca AML/MDS hastalarındaki 

GSTM1 null genotipi 2.0 kat artmış oran kontroller ile kıyaslanmıştır. Daha sonra bu üç 

grup, çiftli null GSTT1/GSTM1 genotipin; primer ve sekonder MDS, AML ve aplastik 

anemili Kafkas, Asyalı ve İspanyol hastalarda artmış bir oranda görüldüğünü 

kanıtlamıştır (1). 

Sonuç olarak; bir grup, tedavi ile ilişkili MDS/AML’li hastalardaki GSTT1 ya 

da GSTM1 null genlerinde herhangi bir artışın olmadığını saptamışlardır. Ancak en az 

bir GSTP1 kodon 105 Val alele sahip bireyler ile de novo AML vakalar (oran: 1.81; 

%95 CI, 1.39 – 5.09) kıyaslandığında önemli bir şekilde baskın olduğunu 

göstermişlerdir (31). 

 

 



 10 

2.3.3.ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
          Sekonder MDS’un, alkilleyici ajanlar ve iyonize radyasyona maruz kalma 

nedeniyle kemik iliğinde meydana gelen hasar ile oluştuğu kabul edilmektedir (1,10). 

Molekuler yolakta meydana gelen hasar hücre siklusu bozukluklarına, DNA onarımında 

bozulmalara yol açarak genomik instabiliteye neden olmaktadır. Bu da hastalığın ortaya 

çıkmasına veya progresyonuna yol açmaktadır. Çevresel nedenlerin her bireyde hastalık 

ortaya çıkarmaması ise genetik polimorfizmlerle açıklanmaktadır (6,7). 

            Radyasyon ve alkilleyici ajanların etkilerine ek olarak, epipodofilotoksinler gibi 

topoizomeraz II inhibitörlerinin ve anthrasiklinlerin etkisi ve ayrıca 11q23 te MLL 

genini etkileyen kromozomal translokasyonlarda ise mitoksantronun etkisi oldukça iyi 

bilinmektedir. 5-florourasil, azatioprin ve fludarabin gibi antimetabolitlerin etkileri daha 

az tanınmaktadır (1). 

Kromozom anomalileri çoğunlukla sMDS’de bulunur. Çoğunlukla 5. ve 7. 

kromozomların anomalileri görülmektedir. Prelösemiye  sebep olan çevresel toksinler 

ile ilgili bir çalışmada, benzenin güçlü bir risk faktörü olduğu savunulmuştur (1). 

Yapılan son çalışmalarda; petrole (gazolin), amonyağa, sıvı ve buhar dizele maruz 

kalmak da MDS risk faktörlerine dahil edilmiştir (32). Aynı grup tarafından daha büyük 

bir çalışmada; iyonize radyasyon, metaller, halojen organikler ve petrol ürünlerine 

maruz kalmak da önemli risk faktörleri arasında tanımlanmıştır (33). Amerika Birleşik 

Devletler’inin bir araştırmasında kontrollerle MDS vakaları karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda böcek ilaçları ve çözücülere maruz kalmanın da MDS riskini 

arttırdığı bulunmuştur  ve bu bir İtalyan araştırması tarafından doğrulanmıştır (1).  Daha 

sonra, bir Japon pilot çalışması, alkol kullanımının MDS için tek önemli risk faktörü 

olduğunu savunmuştur (34). Ama aynı grup tarafından sonradan yapılan daha büyük bir 

araştırma, mevcut alkol kullanıcılarından ziyade eski kullanıcıların risk altında 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca saç boyası kullanımını da risk faktörü grubuna 

dahil etmiştir (35). 

Daha yakın geçmişte, bir Fransız araştırması; tarım çalışanlarının, tekstil 

operatörlerinin, sağlık personellerinin ve makine operatörlerinin diğer işlerde çalışan 

insanlara göre önemli ölçüde MDS risk artışı altında olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Yüksek risk ayrıca, endüstri tesislerinin yakınlarında yaşayanları, sigara içenleri ve 

madeni yağlara maruz kalanları da içermektedir (36). Ancak, petrokimyasal endüstride 
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çalışanlar ile ilgili yapılan çalışmalarda bu zamana kadar herhangi bir hematolojik 

hastalık vakasına rastlanmamıştır (37). 

2.3.4. APLASTİK ANEMİ 
Aplastik anemi periferik kanda pansitopeni ve hiposelluler kemik iliği ile 

karakterize bir hastalıktır. İmmünsupressif ajanlarla tedavi gören aplastik anemi 

vakalarının %30- 60’ında yıllar sonra MDS gelişimi bildirilmiştir (1,3). 

2.3.5. MDS’UN  MOLEKÜLER MEKANİZMASI 
Primer MDS’deki çoğu anomali sMDS’unda da görülebilir. Özellikle 12p, 5, 7. 

kromozom anomalileri t-AML nin %80’inden fazlasında ortaya çıkmaktadır. Sonuç 

olarak; başta t(6;9), t(2;11) ve t(1;7) olmak üzere nadir görülen translokasyonlar, daha 

önceden mutajene maruz kalan hastalarda rapor edilmiştir (1). 

Daha önceden tanımlandığı gibi, MDS’deki birçok kromozomal anomali genetik 

materyal kaybına yol açmaktadır. Bu anomaliler bir ya da daha fazla kritik gen 

ürününün (haploinsuffiency = haploid yetersizliği) haploid seviyesinde azalma ya da 

fonksiyonunun tamamen kaybolması ile olabilmektedir. “Knudson çift – vuruş modeli” 

olarak bilinen model, hedef genin her iki allelinde oluşan fonksiyon kaybından meydana 

gelebilmektedir. Örnek olarak; bir allelde saptanmış kromozomal bir kayıp veya 

delesyonun varlığı ve diğerinde  transkripsiyonel silencing gibi başka bir mekanizma 

tarafından veya inaktif bir mutasyon ile oluşabileceği verilebilir (1). 

Buna verilebilecek en iyi işlevsel bir örnek t-MDS/t-AML’dir. 5. ya da 7. 

kromozom anomalileri ile t-MDS/t-AML arasındaki tahmini gecikme süresi, hedef 

genin iki mutasyonunun bir hematopoiez kök hücre içerisinde meydana geldiği iki 

aşamalı mekanizma ile uygunluk göstermektedir. Başlangıçta  iki normal alele sahip 

olan bu hastaların bir alleli terapi sonucu mutasyona uğramıştır. Kemik iliği kök 

hücresindeki diğer alelde de daha sonra oluşan fonksiyon kaybı lösemiye neden 

olmaktadır. Alternatif olarak, t-AML, primer tümör için tedavi edilen hastaların 

yalnızca %5 ile %10’unda gelişmekte olduğundan, bu bireyler önceden yatkınlık 

oluşturan bir mutant alleli kalıtımla kazanabilmektedir; daha sonraki mutajenik etki 

sonunda ortaya çıkan ek mutasyonlar lösemiye hız kazandıracak ikinci bir mutasyona 

sebep olabilmektedir. Bu durumlarda, önceden predispozisyon oluşturan mutasyonların 
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karakterizasyonu, primer malign hastalık için uygun terapinin seçiminine yardımcı 

olarak, t-AML gelişim riskine sahip olan bireylerin tanımlanmasını sağlayabilir (1). 

Alternatif bir modelde, bir genin yalnızca tek bir kopyasının kaybı, bir ya da 

daha fazla kritik gen ürünlerinin (haploid yetersizliği) haploid seviyesinde bir azalma ile 

sonuçlanabilmektedir. Örnek: TP53, SPI1/PU.1 ve RUNX1. İnsanlarda, RUNX1 gen 

haploid yetersizliği, AML’ye eğilim gösteren ailesel platelet hastalığına neden 

olmaktadır. Bu mekanizma, MDS ve AML’nin sporadik vakalarında RUNX1 geninde 

meydana gelen  nokta mutasyonlarının tespit edilmesiyle desteklenmektedir. Yoğun 

çabalara rağmen, MDS ve AML’deki 5q, 7q ya da 20q delesyonları ile nitelendirilen 

miyeloid lösemi hücrelerinde, ne homozigot delesyonlar  ne de  CDS (Commonly 

Deleted Segments) içerisine yerleştirilen aday genlerden kalan inaktif mutasyonlar 

tespit edilmiştir (1). (Şekil 2.1) 

 

 

Şekil 2.1: 5q da sık görülen delesyon bölgeleri (1) 

Bu fikir, ilgili genin (ya da genlerin) bir alelin kaybınının hücrenin kaderini değiştirdiği 

bir haploid yetersizliği modeli ile uyumludur. Sonuçta, teorik olarak 5q ve 7q (CDS’nin 

dışında) üzerindeki farklı genlerin fonksiyonlarının kaybı AML’nin patogenezine 

katkıda bulunmaktadır. Ayrıca MDS’de konvansiyonel sitogenetik analiz ile molekuler 
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genetik yöntemin bir birleşimi olan fluoresan in-situ hibridizasyon yöntemi  klasik 

sitogenetik analizin aksine, interfaz FISH ile hızlı ve etkin şekilde hücrelerin 

değerlendirilmesini sağlamaktadır. FISH’in en önemli avantajı, klasik karyotip analizi 

ile karşılaştırıldığında fazla miktarda hücre değerlendirilmesine izin veren 

kolaylaştırılmış bir analiz sistemine sahip olmasıdır. Bununla birlikte, bu teknikle; 

bütün kromozomal komplementlerden ziyade prob seçimini temel alan spesifik 

değişimler değerlendirilebilir. Klinik açıdan uygun probların kullanımı bütün  ilgili 

anomaliler için uygun değildir. Sitogenetik anomali varyantları, kompleks karyotip ya 

da farklı kırık noktaları dolayısıyla konvansiyonel problar ile tespit edilemeyebilir. 

MDS’de ticari olarak uygun problar ; MLL yi içeren 11q23, -Y, -5/del(5q), -7/del(7q), 

+8, del(20q), del(13q), del(11q), ve -17/17p dir (1). 

 

2.3.5.1 GEN FONKSİYONUNDA DEĞİŞMELER VE AML İLE İLİŞKİSİ 
             Çoklu gen mutasyonlarının MDS’nin gelişimine ve patogenezine aracılık ettiği 

gözlenmektedir (1). İlgili genler sitokin sinyal yollarını düzenleyen proteinler ile 

hematopoietik transkripsiyonu kodlayan genler olarak  iki ana sınıfa bölünmektedir (1). 

 Kromozomların bazı bölgelerinin kazanımı veya kaybı sonucu sıklıkla RAS, 

p53, FLT3 gibi genlerde sub-mikroskopik mutasyonların, bazı genlerde 

hipermetilasyonun, siklus düzenleyici genlerde inaktivasyonun veya sinyal ileti 

yollarında defektif aktivasyonun oluştuğu gösterilmiştir (10). MDS’den AML’ye erken 

safhada gelişim, AML’deki NRAS nokta mutasyonları gibi moleküler mutasyonların 

kazanılması ile gerçekleşmektedir. (Şekil 2.2)  
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Şekil 2.2: MDS ve AML oluşum yolağı (1) 

RAS sinyal kaskadı; FLT3, IL3 ve GM – CSF reseptörlerini içeren belli bir sayıdaki 

aktif sitokin reseptörlerinin akımı yönündedir. Bu sinyal yolağı, hematopoezde önemli 

bir rol oynamaktadır.  MDS’de, 12, 13 ya da 61 DNA kodlarını taşıyan NRAS’ın aktif 

nokta mutasyonları vakaların %10 ile %15 tespit edilmiştir. Bu mutasyonlar, AML’ye 

gelişimi yüksek, kısa yaşam prognozu ile ilişkilendirilmektedir. Farnesil transferaz 

enzim inhibitörleri ve imatinibi içeren hedeflenmiş terapiler, RAS sinyal yolağında  

çeşitli aşamaları durdurmaktadır Hem tirozin kinaz domaininde (TKD – Trosine Kinase 

Domain) hem de iç tandem duplikasyonlarında (ITDS – Internal Tandem Duplications) 

görülen nokta mutasyonlarını içeren FMS benzeri tirozin kinaz 3 (“FLT3” – “FMS – 

like tyrosine kinase 3”) geninin mutasyonları, AML’de %10 ile %35’i arasında 

meydana gelen en yaygın genetik değişimler arasındadır. FLT3 – ITD mutasyonları 

özellikle FLT3 allel kaybı bu çalışmalarda kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Bu 

mutasyonlara RA/RARS’da nadiren  rastlanmaktadır. RAEB ve  MDS’den AML’ye 

ilerleyen grupta görülme sıklığı ise sırasıyla %3 ve %12’dir. Böylece FLT3 – ITD, 

MDS’in patogenezinden  çok, MDS progresyonunda gerçekleşen sekonder bir durumla 

ilişkilendirilebilir. FLT3 TKD’nin (ikinci tirozin kinaz domaininin 835 ya da 836 
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kodonları) nokta mutasyonları AML’de %5 ile %8 arasında bildirilmiştir. Nadiren 

MDS’de  de görülmektedir. 11q23’teki MLL genini kapsayan  translokasyonlar 

MDS’de nadir olarak görülmektedir, bununla birlikte 3–9, 3–10 ya da 3–11 eksonlarının 

kısmi tandem duplikasyonu MDS’de %3, MDS’den AML’ye gelişim gösteren 

vakalarda %7 oranında tespit edilmiştir. MLL proteini, gen transkripsiyonunu 

düzenleyen, protein komplekslerini bir araya getiren bir histon metiltransferazdır. MLL 

hedef genleri, hematopoez gibi gelişimde kritik bir rol oynayan HOX genlerini 

içermektedir. AML1 olarak da bilinen RUNX1 (The Runt-related transcription factor 1), 

hematopoez için gerekli heterodimerik core bağlayıcı faktör (CBF – Core-binding 

factor) kompleksinin DNA bağlayıcı altbirimlerini şifrelemektedir. RUNX1 Runt (DNA 

bağlayıcı) domainindeki nokta mutasyonları AML ve MDS’de  %12 oranında 

gözlenmiştir. Özellikle MDS’de atom bomba radyasyon etkisi ya da sitotoksik terapi ile 

tedavide rastlanmıştır.  Diğer taraftan, RUNX1 mutasyonu RAS yolağında aktive 

edilmiş mutasyonlar, -7/del(7q) ve kısa bir yaşam süresi ile ilişkilendirilmiştir. NPM1 

mutasyonları AML de sıklıkla görülen bir mutasyondur. Yetişkin AML vakalarının %35 

inde görülmektedir, nadiren sitogenetik anomali ile seyir etmektedir. FLT3 

mutasyonlarının yokluğunda, NPM1 mutasyonları olumlu bir prognoz ile 

ilişkilendirilmektedir. NPM1 mutasyonları genellikle, 280 ve 290 pozisyonundaki 

triptofanın C ucundaki değişimler ve nükleer dış sinyalin (NES – Nuclear Export 

Signal) oluşumu ile sonuçlanan 12 ekzon içermektedir. NPM1 mutasyonuyla ilgili 

yapılan çalışmalarda; MDS de nadiren, t-MDS’li hastalarda ise yaklaşık %5 gibi bir 

oranda bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. 5q35’ te lokalize NPM1 geninin del(5q) 

mutasyonuna sahip MDS de  görülmediği dikkat çekmektedir. CCAAT/ enhancer 

binding protein-alfa transkripsiyon faktör geninin mutasyonu (CEBPA – CCAAT 

Enhancer Binding Protein Alpha) de novo AML’de %6 ile %15 arasında değişen bir 

oran ile meydana gelmektedir ve genelde iyi prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Benzer 

mutasyonlar MDS’de %0’dan %8’e uzanan bir sıklıkta tanımlanmıştır. MDS’de, 

CEBPA mutasyonları, KMML’de yüksek sıklıkta görülmektedir (%15 - %20) ve 

mutasyonlar hastalığın erken ya da geç dönemlerinde de oluşabilmektedir. Bu küçük 

serilerde, CEBPA mutasyonlarının AML ye gelişim ya da iyileşme üzerine herhangi bir 

etkisi yoktur (1). 

TP53 tümör supressör geni, bütün genomda gerekli olan kontrol noktası 

proteinini şifrelemekte ve DNA hasarına karşılık olarak hücre döngüsünü 
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durdurmaktadır. TP53 mutasyonları primer MDS’de %5 ile %10 arasında ve t-MDS’de 

%25 ile %30 arasında görülmektedir. Mutasyonların spektrumu, tipik olarak 17p’nin 

sitogenik bir anormalliğinin sonucu olarak ekson 4 – 8’de yanlış anlamlı mutasyonları 

içermektedir. TP53 mutasyonları hastalığın erken ya da geç dönemlerinde ortaya 

çıkabilmektedir. TP53 mutasyonları t-MDS’de  -5/del(5q) ve kompleks bir karyotip 

birlikte görülebilir. JAK2 (JAK2V617F)’nin nokta mutasyonları, MDS (%2-%5)  ve 

KMML çalışmalarında (%3) gözlenmiştir. Halka sideroblastlı trombositozis refrakter 

anemi (RARS-T) az görülen bir gruptur. WHO sınıflamasına göre MDS/MPD 

sınıflandırılamayan yüksek lökosit ve trombosit sayısına sahip bir hastalıktır. Bu 

gruptaki hastaların %60’ı JAK2V617F  mutasyonuna sahiptir. Patogenez ve MDS 

tedavisindeki epigenetik değişimlerin rolü gittikçe önemli hale gelmektedir. CDKN2B 

(p151NK4B) geninin DNA metilasyonu ile gerçekleştirilen transkripsiyonel silencing, t-

MDS’li hastalarda yüksek oranda görülmektedir ve -7/del(7q) kötü prognoz ile 

ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, CD2N2B metilasyonunun sıklığı RA’dan RAEB-t’ye 

dönüşüm ile artmaktadır. Diğer genler ise  5q üzerindeki CTNNA1 geninin metilasyonu 

tarafından etkilenebilmektedirler (1) (Şekil 2.3). 
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Şekil 2.3: t- MDS ve AML’nin patogenezinin genetik anomalilerle ilişkisi ve alternatif   
genetik yolaklar (38) 

 

2.4. GENOMİK İNSTABİLİTE VE  DNA HASAR GÖSTERGELERİ 
          Hücre, DNA hasarını DNA tamir mekanizması ile tamir edebilmektedir. Fakat 

DNA tamir mekanizması DNA hasarını hücre bölünmesi sırasında tamir edemezse 

genomik instabiliteye, kansere ve yaşlanmaya neden olmaktadır (39,40). 

          DNA hasar göstergelerine; DNA zincir kırıkları (single jel elektroforezi), 

mikronukleus, DNA metilasyonu, mitokondriyal DNA mutasyonu, kardeş kromatid 
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değişimi, kromozom aberasyonu, telomer kısalığı, apurinik bölgeler örnek gösterilebilir. 

İnsan hücrelerinde bu göstergelerin kanserin önceden tahmin edilmesindeki rolü tam 

olarak bilinmemektedir (40). 

2.4.1 Mikronukleus 
Heddle ve arkadaşları tarafından kültüre edilmiş, insan lenfositlerinde kimyasal 

karsinojenleri belirlemeye yönelik bir test olarak kullanılmaya başlanmıştır (41). 

Periferik kan lenfositlerindeki mikronukleus sıklığı yaygın olarak insan 

popülasyonundaki genomik instabilitenin ve kromozomal hasarın bir gostergesi olarak 

kullanılmaktadır. Her ne kadar yapılan çalışmalarda,  kanser riskini saptamak için  

gösterge olarak MN’ye ihtiyaç duyulsa da MN endüksiyonunun kanser gelişimine 

katkısının olup olmadığı üzerinde hala çalışmalar yapılmaktadır ( 42).  

Periferik kan lenfositlerindeki MN sıklığının analizi yaygın olarak, kromozomal 

hasarın büyüklüğünü değerlendirmek amacıyla sitogenetik yöntem olarak  

kullanılmaktadır. Ayrıca MN tekniğinin yüksek güvenilirlik özelliğine sahip olması 

genomik hasarının in vivo ve in vitro  çalışmalar için kullanılan bir gösterge olarak 

benimsenmesine katkıda bulunmaktadır (42,43). 

           MN, esas çekirdeğe dahil olmayan mitoz bölünme sırasında kromozom 

parçalarından ya da tüm bir kromozomdan meydana gelmektedir. Anöploidiyi uyaran 

ajanlar, sentromer bölünme hatalarına ve iğ iplikçiklerinde fonksiyon bozukluklarına yol 

açmaktadırlar. Klastojenler ise kromozom kırıkları oluşturarak MN oluşumuna  katkıda 

bulunmaktadırlar (8). 

Bölünen hücrelerdeki MN’nin oluşumu; 

           1-onarılmamış ya da eksik onarılmış DNA bozukluklarına bağlı olarak 

kromozom kırılmaları  

          2- mitoz sırasındaki mitotik iğ ipliklerindeki hatadan dolayı oluşan kromozom 

kırıkları 

          3-apoptozis sonucudur. 

Bu olaylar oksidatif stres, klastojene maruz kalma ve hücre siklusunun kontrol 

noktalarındaki genetik defektler ile induklenebilir (8,42). 
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  MN endüksiyonu ve kanser gelişimi arasındaki ilişki, yapılan çalışmalar ile 

desteklenmektedir. En somut örnekleri; 

i) Tedavi edilmemiş kanser hastaları, Bloom sendromu ya da Ataksi 

telenjiektazi gibi konjenital kansere eğilimli hastalarda 

mikronukleusun yüksek sıklığı; 

ii) Yanak mukozasındaki yüksek MN sıklığı, klinik kimyasallar 

kullanarak hastalığı engelleme denemelerinde kanserin bir göstergesi 

olarak kullanılması ;  

iii) İyonize ve ultraviyole radyasyon gibi kanserojen ve genotoksik 

faktörlerin MN-tetikleyici faktörler arasında yer alması ve korelasyonu 

(42) dur. 

            MN testi, kromozom analizine göre daha kolay uygulanabilmesi, düşük maliyeti, 

daha fazla sayıda hücre sayılması ve bunların sonucunda istatistiksel yönden daha 

anlamlı sonuçlar elde edilmesi ile yaygın olarak kullanılan bir teknik olmuştur (8). 

MN sayısındaki artış, çeşitli ajanların hücrelerde oluşturduğu sayısal ve yapısal 

kromozom düzensizliklerinin indirekt göstergesi olarak değerlendirilmektedir.  

Heddle ve Countryman’in kriterlerine göre mikronukleus diyebilmek için: 

1. MN çapının esas çekirdeğin 1/3’inden küçük olması; 

2. Boya alma yoğunluğunun esas çekirdek ile aynı olması; 

3. Nukleusun parçalanmaması  

4- Diğer hücrelerle füzyon oluşturmaması  gerekir  (8). 

 

Şekil 2.4: Bloom sendromlu bir hastanın mikronukleus örneği (44) 
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2.4.2 Kardeş kromatid değişimi 
            Kardeş kromatid değişimi, kardeş kromatidler arasında segmentlerin karşılıklı 

değişimi olarak belirtilmektedir (45). Kardeş  kromatid değişimi sıklığı, kromozom 

aberasyonu gibi tek başına genotoksisiteyi belirlemede yeterli olmasa da deneysel 

çalışmalarda sitogenetik bir gösterge olarak kullanılmaktadır (45,46).  

Bloom sendromu gibi kromozom kırık sendromları (Fankoni anemisi, Ataksi 

telanjiektazi ve Kseroderma pigmentosum) ve neoplazinin gelişimine yatkınlık gösteren 

çeşitli kalıtsal hastalıkların klinik tanısının konmasında yardımcı bir rol üstlenmektedir. 

Ayrıca  akut lösemiler, artmış kardeş kromatid değişim sıklığı ile ilişkilendirilmiştir (45, 

47). Viral enfeksiyonlar, radyasyon, malign hastalıklar, kimyasal maddeler, ultraviyole 

ışığına maruz kalma ve diğer genotoksik çevresel faktörlerin KKD sıklığını arttırdığı 

gösterilmiştir. Oluşum mekanizması tam olarak bilinmese de, DNA hasarı ve DNA 

tamir defektlerinin KKD oluşumunda önemli bir role sahip olduğu açıktır  (45,48).  

KKD, DNA’ya eşdeğer olarak bağlanılması ya da  DNA tamir mekanizmasına 

müdahale edilmesiyle gerçekleşmektedir. Kardeş kromatid değişimi sıklığında, DNA 

sarmalındaki değişiklikler ile DNA’nın kırılması ve yeniden birleşmesi esnasında 

fiziksel ve kimyasal ajanlara maruziyet nedeniyle artış görülebilmektedir. Bütün bu 

aşamalar hücre siklusunun S fazında gerçekleşmektedir.  KKD analizinin 

genotoksisitenin ölçülmesinde diğer yöntemlere göre daha hassas olduğu 

belirtilmektedir (49,50).  

KKD, ilk defa 1958 yılında J.H Taylor tarafından geliştirilmiştir. Taylor,  bir 

siklus H3 timidin birleşmesine uğrayıp nonradyoaktif ortamda kromozomların kardeş 

kromatidlerini incelemiştir. Bu  KKD çalışmaları ile kromozom yapısını, DNA nın nasıl 

düzenlendiğini ve kromatidlerin nasıl dağılım gösterdiğini anlamada da ilerleme 

sağlanmıştır (9,47,50). Fakat bu yöntem zaman kaybına neden olduğu için, 1972 de  A. 

F. Zakharov ve NA. Egolina kimyasal olarak birbirinden farklı iki kardeş kromatid 

olarak görünmesini sağlayan radyoaktif 5-bromodeoksiuridin(BrdU) boyama tekniğini 

kullanmışlardır (9). 

 BrdU bir timidin analoğudur ve  kültürde çoğalan hücrelerdeki timidin yerine 

geçmektedir. Hücreler in vivo bir replikasyon siklusu, in vitro koşullarda ise bir veya iki 

replikasyon siklusu BrdU’ya maruz bırakılmaktadır (47). BrdU, çeşitli floresan 

boyalarla görünür hale getirilir. Örneğin; benzimidazole, akridin orange, giemsa ve 
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hoescht kombinasyonu (9). İki DNA zincirinde BrdU bulunan kromatid, Hoechst ile 

soluk boyanacaktır. Bu durum BrdU metodunun avantajıdır çünkü floresan sindirimi 

BrdU miktarına ve yerine geçtiği zincire bağlı olarak çok veya daha az parlayacaktır. 

Boyamada kolaylık açısından Floresan + Giemsa (FPG) boyama tekniği kullanılır. 

Hoechst aydınlık bölgesi koyu, Hoechst soluk boyanan bölgesi Giemsada açık boyanır. 

KKD sıklığı; BrdU konsantrasyonu, kültür medyumu, serumu, ısı derecesi, ışık ve 

harvest zamanından etkilenebilir (47,50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.5: Bloom sendromlu bir hastanın kardeş kromatid değişimi örneği (51) 

 

2.4.3 Kromozom aberasyonu 
          Kromozomlarda oluşan kırık, gap, sayısal ve yapısal aberasyonlar; tedaviye 

yanıtın değerlendirilmesinde, tanının doğrulanmasında, remisyonun takibinde ve kemik 

iliği transplantasyonunun başarılı olup olmadığını değerlendirme amaçlı  

kullanılmaktadır (3).  

          Kromozom aberasyonu genotoksik kimyasallar ve iyonize radyasyona maruz 

kalmış insanlarda önemli bir gösterge olarak kabul edilmiştir (9). Yapısal veya sayısal 

aberasyonlar; neoplazi  ve yeni doğanda konjenital anomaliler ile ilişkilendirilmiştir (9). 

Bloom sendromu , Fankoni anemisi ve Ataksi telenjiektazi gibi birkaç otozomal resesif 

hastalık artmış kromozomal instabilite ile ilişkilendirilmiştir (9). 
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2.4.3.1 Miyelodisplastik sendromda sık karşılaşılan sitogenetik anomaliler ve 
prognostik önemleri 

MDS de görülen birçok sitogenetik anomali dengesizdir. En çok görülen 

anomaliler ise kromozomun bir parçasının delesyona uğraması veya bütün kromozomun 

kaybıdır. MDS de  en sık karşılaşılan sitogenetik anomaliler del5q, -7, +8 dir. Bu veriler 

Uluslar arası  Prognostik Skorlama Sistem (International Prognostic Scoring System- 

IPSS) kuruluşu tarafından saptanmıştır. +8 kromozomunun kazanımı, genelde MDS de 

AML hastalarından daha sık görülür (1).  

Spesifik sitogenetik anomalilerden bazıları;  del5q, 17p-, -17 ve izodisentrik X  

kromozomu ( AML ye transforme olması yüksek olasılıkta)dur. Nadir vakalarda, 

dengeli translokasyon ve kompleks derivatif kromozomlara da rastlanmıştır. Eskiden 

miyelodisplastik  faz olmadan doğrudan akut lösemi ile ilişkili olan  karakteristik 

t:(15;17), inv(16) ve t(8;21) anomalileri MDS de nadiren de olsa görülebilmektedir. 

Ayrıca  t(9;22) Kronik Miyeloid Lösemi’nin sık görülen translokasyonu olsa da MDS 

vakalarında da rapor edilmiştir (1).  

1997 yılında uluslar arası risk analiz çalışma grubunda geliştirilmiş risk analiz 

sistemi olan IPSS  oluşturulmuştur. Sitogenetik bulgularla klinik bulguların birleşimi 

olarak prognostik bir model geliştirilmiştir. IPSS,  yaşam süresi ve AML’ye dönüşüm 

riski baz alınarak iyi, orta ve kötü olmak üzere sınıflandırma yapmaktadır (52) (Tablo 

2.3). 
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Tablo 2.3: SİTOGENETİK BULGULARA GÖRE  MİYELODİSPLASTİK   
SENDROMUN PROGNOZU (53) 

 

             PROGNOZ                                                                                    KORELASYON 

 

             KÖTÜ                                                                                                 

t(1;3)(p36;q21)                                                     Dismegakaryopoez AML M1 ve M4 

             inv(3)(q21;q26)    veya   t(3;3)(q21;q26)             Anormal megakaryopoez AML M1,M6 

             t(6;9)(p23;q24)                                                     Bazofili AML M4 ve M6 

             der(1;7)(q10;q10)                                                 t-AML; AML M4 

             -5/del(5q)/der(5) ve/veya -7/del(7q)                     t-AML 

             Kompleks karyotip / i(17q)                                   t-MDS 

 

DEĞİŞKEN 

             del(11q)                                                                    düşük progresyon oranı, 

             del(13q)                                                                    ek submikroskobik mutasyonlarla 

del(9q)                                                                      AML’ ye transformasyon 

+8                                          

  

t(3;21)(q26;q22)                                            t-AML(tedavi ile remisyon görülebilmekte) 

t(11;var)(q23;var)                                          t-AML(tedavi ile remisyon görülebilmekte) 

 

İYİ 

del(5q)                                                                   Makrositik anemi 

del(20q)                                                                 Sideroblastik anemi  

             +21  
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            NORMAL KARYOTİP 

MDS’lu hastaların  %30 ile %60’ında normal karyotip görülmektedir.  Bu hasta 

grubu genetik olarak heterojendir. Teknik faktörler kromozomal olarak anormal 

hücreleri tespit etmeyi imkansız kılabilir veya değişimin molekuler düzeyde meydana 

gelmesi standart sitogenetik metodlarla tespit edilememesine neden olur (1). Bununla 

birlikte, bu heterojeniteye rağmen bu vakalar, sonuçların karşılaştırılması için standart 

bir referanstır. Uluslar arası MDS risk değerlendirme çalışması normal karyotipe sahip 

hastaları olumlu risk grubuna dahil etmişlerdir (3,52). 

 -Y 

Y kromozomu kaybının klinik ve biyolojik önemi bilinmemektedir (1). Y 

kromozomu kaybı sadece malign hastalıklarda gözlenmemiş, bir de yaşlanma ile ilişkili 

bir olguda rapor edilmiştir. Böylece yalnızca –Y varlığı malign sürecin bir kanıtı olması 

bakımından güvenilir bulunmamıştır (3,13,52). 

del20q 

20. kromozomun uzun kolunun delesyonu MDS vakalarının yaklaşık %5’inde 

ve t-MDS vakalarının %7 sinde görülür (1). İzole del(20q), MDS hastalarının 

karakteristik klinik özellikleri ile düşük riskli gruba dahil edilmektedir. (genellikle RA 

grubu, AML geçişi düşük derecede ve  hayatta kalım süreci uzun). Uluslar arası MDS 

risk analiz çalışması, ortalama hayatta kalma süreci kısa olan del(20q) anomalisini 

içeren kompleks karyotipe sahip hastayı kaydetmiştir. Oysa ki izole del(20q) olan 

hastaların prognozu olumlu olmaktadır (13,52). Delesyona uğrayan bu bölgede 

topoizomeraz 1, fosfolipaz C, hepatosit nükleer faktör 4 ve adenozin deaminaz genleri 

ile son yıllarda özellikle malign miyeloid hastalıklarda KRML transkripsiyon regülatör 

geninin bulunduğu tespit edilmiştir (54). 

 -5/del5q 

5. kromozomun kaybı veya uzun kolunun delesyonu (-5/del5q) de novo AML ve 

MDS hastalarının %10 ile %20’sinde görülmektedir. Fakat t-MDS/t-AML hastalarının 

%40’ında saptanmıştır (1,55). 

Primer MDS de, kromozom 5 anomalileri tipik olarak 5q sendromunda ve 

kompleks karyotipin bir parçası olarak RAEB de görülmektedir. Klinik olarak, del(5q) 

diğer sitogenetik anomalilerle birlikte löseminin erken gelişimine, tedaviye dirence ve 
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kısa yaşam süresine sahip olması nedeniyle kötü bir prognozdur.  5q anomalileri, 

immunsupressif ilaç kullanımı, benzen, terapötik iyonize radyasyon ve yüksek doz 

alkilleyici ajana maruz kalma ile MDS’unda risk faktörü olarak ortaya çıkmaktadır 

(1,55). 

            5q- SENDROMU 

5q- görülen her olgu 5q- sendromu olarak tanımlanmamaktadır. 5q- sendromu 5. 

kromozomun uzun kolunda interstisyel delesyon ile karakterize refrakter anemiyi 

oluşturur ve ayırıcı tanı olarak farklı klinik ve morfolojik bulguları vardır. 5q- sendromu 

kadınlarda daha sık görülür ve ortalama başlangıç yaşı 60’dır (Oran 3:1). Laboratuvar 

bulguları trombositopeni, dismegakaryopoez ve makrositik ağır anemi ile seyir 

etmektedir. Kemik iliği incelemesinde, megakaryositik seride anormallikler ( özellikle 

mikromegakaryosit)  göze çarpar (1,56). Bu hastalar uzun bir yaşam süresine sahip 

olması bakımından iyi prognoz göstermektedirler ve lösemiye ilerleme oranı düşüktür.  

RPS14 geninin tek bir kopyasının kaybı bu sendromun patogenezini aydınlatabilir (1, 

52). 

 +8 

MDS’unda +8 anomalisinin insidansı %10 dur. Bu anomali bütün MDS alt 

gruplarında görülmektedir. Yaşa, cinsiyete, eskiden radyasyon veya sitotoksik ajanlarla 

tedaviye bağlı olarak görülme sıklığı değişkenlik göstermektedir (1,13). Genelde 

prognostik öneme sahip olan del5q/-5 veya  -7/del7q gibi anomaliler ile birlikte 

görülmektedir. MDS hastalarında kromozom 8 kazanımının prognostik önemi tam 

olarak bilinmese de Uluslar arası MDS risk analizi çalışması orta seviyedeki risk 

grubuna dahil etmiştir (1). 

 -7/del(7q) 

-7/del(7q), de novo MDS yetişkin hastaların %5’inde izole anomali olarak 

görülmektedir. Ama bu anomali de novo MDS’lu  çocuk hastaların %50’sinde ve t-

MDS’lu hastalarının %55’inde saptanmıştır. IPSS, -7/del(7q)’yu kötü prognostik özellik 

gösteren bir anomali olarak değerlendirmektedir (1,13,52). 7q’da en sık gözlenen kırık 

noktaları q22 ve q32-34 bölgeleridir. Lökomogenezde rol oynayan pek çok gen bu 

bölgede lokalizedir. Bu genlerden bazıları; ACHE (asetil kolinesteraz), EPO 

(eritropoietin), MET ve ASNS (asparagin sentetaz)  genleridir (57). 
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Monozomi 7, AML’de iyi, MDS de kötü prognoz gösteren çocuklarda 

tanımlanan bir anomalidir (1,12). Hepatosplenomegali, lökositoz, trombositopeni ile 

karakterizedir. Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML, önceden juvenil kronik 

miyelogenous lösemi olarak bilinen) WHO sınıflandırmasına göre miyelodisplastik / 

miyeloproliferatif bir hastalık olarak tanımlanmıştır (1). -7  tanıda ya da hastalığın 

prognozunda yeni bir sitogenetik bulgu olarak görülmektedir. Örnek olarak; -7 , JMML 

nin patogenezinde RAS yolu üzerinden sinyali engelleyici ortamı ortadan kaldırır. RAS 

yolağının aktivasyonu, kodlayıcı NF1 geninde inaktivasyon mutasyonu , RAS 

proteininin  negatif bir regulatörü veya NRAS veya KRAS gen mutasyonlarının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kodlayıcı PTPN11/SHP2 fosfotaz geninde 

aktive edilmiş mutasyon ile ortaya çıkmaktadır. Miyeloid neoplazmaya eğilimli olması 

ile birlikte, Fankoni Anemisi, Nörofibramotozis tip 1 ve birkaç konjenital nötropeni 

dahil konstitusyonel hastalıklarda  del(7q)/-7 en sıklıkla rastlanan sitogenetik anomali 

olarak saptanmıştır. -7/del(7q) ve -5/del(5q) anomalileri; kemoterapi, radyoterapi, 

benzen, çevresel faktörlere maruz kalma ve aplastik anemi vakaları (düzenli olarak 

yalnızca immunsupressif ajanlarla tedavi edilen) ile ilişkilendirilmiştir (1,57). 

17p- SENDROMU 

17p delesyonu MDS hastalarının % 10’unda rapor edilmiştir (1). Bu delesyon;  

dengesiz translokasyonlardan , disentrik yeniden düzenlenmelerden (özellikle 

kromozom 5 ile birlikte) ve izokromozom formunu  içeren çeşitli anomalilerden 

kaynaklanabilir. Örneğin; dic (5;17)(q11.1-13;p11.1-13) sıklıkla görülen bir 

translokasyondur. Bu anomaliye sahip hastaların üçte biri t-MDS’dur ve çoğu kompleks 

karyotip özelliğine sahiptir. En sık görülen başlıca ek anomaliler -7/del(7q) ve +8 dir 

(1). 

Klinik olarak hastalık kısa yaşam süresi ve tedaviye dirençli olması bakımından 

kötü prognoza sahiptir. TP53 (p53) geni, 17p13.1 de konumlanmış, DNA hasarından 

sorumlu önemli bir tümör baskılayıcı gendir. P53 geninin allelerinden birinin delesyona 

uğraması  diğer allelin de mutasyona uğraması sonucunda hastalık ortaya çıkmaktadır. 

17. kromozomun normal karyotipe sahip olduğu vakaların %70’inde p53 mutasyonu 

saptanmıştır (58). 
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İnv(3)(q21q26), t(3;3)(q21;q26) 

Kromozom 3’te görülen parasentrik inversiyon ve homolog translokasyonlar 

AML’de, MDS’de ve KML’de rapor edilmektedir. (3)(q21q26) inversiyonu diğer 

anomaliler ile birlikte görülebilmektedir. Anormal hematopoiezin her üç 

jenerasyonunda görülen inv(3)(q21q26)’ün  pluripotent kök hücreleri etkileyen geni 

içerdiği düşünülmektedir. 3q21 den  ve 3qter e lokalize olan genler; q21 üzerinde demir 

metabolizmasında rol oynayan transferin, q21-q23 te lactoferrin, q26.2-qter de 

transferin reseptör, melanotransferrin q27-29, CALLA-CD10 genleri q21-q27’te ve q26 

da EVI1 (esotropic virus integration 1) dir (1,11,13). AML ve MDS’de inv(3)(q21q26) 

kötü bir prognoz olarak görülmektedir (1). Therapy-Related Hematologic Disease 

Uluslar arası Çalışmasına göre inv(3q)/t(3;3), 3q anomalileri arasında en sık görülen 

anomalilerdir (1).  

11q23  

MLL (mixed lineage leukemia) geni ( ALL1, HTRX, HRX olarak da bilinen)  akut 

lösemilerde 50’nin üzerinde resiprokal translokasyonu kapsamaktadır. Daha çok t-

MDS/ t-AML’de görülmektedir (1). Hem primer hem de t-MDS’de görülen 11q23 

anomalisi sıklıkla -7/del(7q) ve kompleks karyotip ile birlikte görülmektedir (1). 11q23 

bölgesini tutan ve MDS de görülen translokasyonlar t(11;19) ve t(11;16); MLL/MEN 

(ELL) ve MLL/CBP kimerik genlerin oluşumuna sebep olur. MLL/MEN ile oluşan 

hibrid protein RNA polimerazın inhibisyon etkisini bozarken onkogenik potansiyel 

oluşturarak özellikle myeloid hücrelerin malign transformasyonuna neden olduğu 

gösterilmiştir (59). 

t(11;16)  

t(11;16) öncelikle t-MDS’de meydana gelmektedir, ama nadir durumlarda  t-

AML’de de  görülmektedir 11. kromozom üzerindeki  MLL geni, kromozom 16 

üzerindeki CREBBP (CREB binding protein) geni ile füzyon oluşturmuştur (1). MLL  

proteini,  gen transkripsiyonunu düzenleyen bir histon metiltransferazdır. MLL 

proteinine bağlı HOX genleri ve bir histon asetiltransferaz olan  CREBBP geni çeşitli 

hematolojik hastalıklarda multipl translokasyona sahiptirler. Bu iki genin 

fonksiyonlarının aydınlatılması, lösemi araştırmalarında yeni kavramların bulunmasını  

da sağlamaktadır (1,13). 
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            X KROMOZOMU 

Kromozom X için monozomi, kadın hastalarda sonradan kazanılmış bir anomali 

olarak bulunmuştur. Xq13 kırık noktası, halka sideroblastlı sideroblastik anemi için 

tipik bir anomali olarak gösterilmiştir. Xq13, halka sideroblastı olmadan da  MDS’da 

görülen translokasyonlardan olabilmektedir. Xq13’de AFX olarak adlandırılan aday 

gen, akut lösemideki MLL ile birleşmektedir ve homeobox proteinleri olarak bilinen bir 

protein homoloğu için kodlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda kısa yaşam süresine ve 

lösemiye gelişimi olması nedeniyle kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir (13, 60). 

           t(8;21)/inv 16/ t(9;22)  

t(8;21)(q21;q21) kromozom 21 üzerindeki AML1 ve kromozom 8 üzerindeki 

ETO arasında füzyon gen oluşmaktadır (13). Bu anomali MDS’da kötü bir prognoz ile 

ilişkilendirilmektedir (61). 

Eozinofil M4 löseminin inv(16)(p13q22)’sı 16q daki CBFB  ve 16p’deki 

MYH11 arasında tipik bir füzyona yol açan MDS’da görülmektedir (13). 

BCR/ABL rearrangement ile t(9;22)(q34;q11) ya p190 ya da p210 proteininin 

eksprese edildiği MDS vakalarının birkaçında tanımlanmıştır (13). 

            t(5;12) 

t(5;12); özellikle KML/KMML’de görülen eosinofili veya monositoz ile 

karakterize MDS’da spesifik bir bulgu olarak bilinmektedir. KMML hastalarının 

%1’inde görülür. Hastalar genellikle erkektir (6). TEL, transkripsiyonel bir  reseptör 

kodlar ve hematolojik malignant olan 40 gen içerir (1). PDGFRB(platelet derived 

growth faktör beta) geni 5q33’te lokalizedir  ve 12p13’te lokalize olan TEL (ETV6)  

geni ile füzyon oluşturmasıyla  ETV6-PDGFRB hibrid geni oluşmaktadır. Bu kimerik 

genin oluşturduğu proteinin hücre içi sinyal ileti moleküllerine bağlanma özelliği vardır. 

Ayrıca RAS mutasyonuna bağlı olarak, PDGFRB tirozin kinaz aktivitesini arttırdığı 

düşünülmektedir. TEL/PDGFRB füzyonunda, TEL PDGFBRnin aktivasyonu için kritik 

olan bir aminoterminal oligomerizasyon domainine katkıda bulunur. 3, 6 ve 10. 

alternatif partner olarak tanımlanan kromozomlar TEL/ETV6 için  varyant 

translokasyonlar olabilmektedir. t(5;12),  kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir (1,6,9). 
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            del(13q) 

MDS’lu olguların %2 veya daha azında görülen bir anomalidir. Bu bölgede 

Retinoblastoma (RB1) geni kodlanır. RB1; tümör süpressör bir gendir. Hücre siklusunu 

kontrol etmektedir ayrıca hücre diferansiyasyonuna da etkisi vardır. Primer MDS’da ve 

sekonder MDS/AML’de görülmektedir. Del(13q), +8 ve del(5q) ile birlikte yer aldığı 

gibi başka kompleks karyotiplerle de görülmektedir (29, 62). 

            KOMPLEKS KARYOTİP 

Kompleks karyotip değişken olarak tanımlanır, ancak  genel olarak en az  3 

kromozomal anomalinin  varlığını gerektirmektedir. Kompleks karyotipli major vakalar 

kromozom 5, 7 veya her ikisini de içeren genetik materyal kaybına yol açan dengesiz 

kromozom anomalilerini kapsar. Kompleks karyotipler primer MDS’lu hastaların 

%20’sinde ve t-MDS hastalarının %90’ında görülür ve kötü prognoz göstergesidir (1). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç  : 
Çalışmamızda 2007-2009 tarihleri arasında İ.Ü, İstanbul Tıp  Fakültesi, İç 

Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı ve Genel Dahiliye  Bilim Dalı 

poliklinik ve servislerine başvuran, takip ve tedavileri  yapılan olgular ile değişik 

hastanelerin hematoloji birimlerinde takip edilen yeni tanı konulmuş, tedaviye 

başlanmamış toplam 27 Miyelodisplastik sendrom ön tanısıyla gelen hastaların, İ.Ü, 

İstanbul Tıp  Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalı 

laboratuvarına rutin sitogenetik analiz için gönderilmiş  kemik iliği örnek olarak 

kullanılmıştır. 

    İ.Ü, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim 

Dalı ve Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda kemik iliği transplantasyonu için hazırlanan 

alıcıların donörlerinden alınan 13 kemik iliği materyalinin bir kısmı kontrol grubu 

olarak kullanılmıştır. 

Hasta ve kontrol grubundan alınan kemik iliği örnekleri kromozom aberasyonu, 

kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus sıklığı açısından incelenmiştir. 

3.2.Kardeş Kromatid Değişim Yöntemi : 

3.2.1.Solüsyonlar : 
Kültür Medyumu ; 

RPMI 1640                       100 ml. 

Fetal Calf Serumu             %25 

L-Glutamin                        %2,5 

Penisilin-Stereptomisin      %1 

Stok Bromodeoksiuridin (BrdU) Solüsyonu ; 

50 ml. distile suda 0.035 gr. BrdU eritildi. Mikropor filtreden geçirilerek derin 

dondurucuda saklandı.   
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            Harvest Solüsyonları ; 

Kolsemid                         10µg/ml. 

Hipotonik solüsyon          0,075 mol/l. KCl 

Fiksatif                          3:1;  metanol : asetik asit       

3.2.2.Kültür : 
-100 ml. RPMI 1640 medyumuna %25 fetal calf serum, %2,5 L-Glutamin, 

%1’lik Penisilin-steroptomisin konularak hazırlanan kemik iliği kültüründen 10 cc. 

alınarak kültür kabına konuldu.  

-Kültüre hastanın hemogramına bakılarak 4 ile 14 damla arasında kemik iliği 

eklendi.   

-0,1 ml. BrdU ilave edilerek 37 0C’lik etüvde kültüre edildi. 

3.2.3.Harvest : 
-Kültürün 48. saatinde 0.1 ml kolsemid ilave edilerek 25 dk. beklendi.  

-3000 RPM’ de 5 dk. santrifüj edildi.  

-Süpernetant atıldı ve pelletin üzerine 37 0C’de ısıtılmış KCl eklenip 3 dk. 

bekletildi.  

-Tekrar santrifüj edilip, pellet üzerine damla damla fiksatif eklenip, vortekste 

çalkalandı. Fiksasyon işlemi en az 3 kez tekrar edildi.  

- Fiksasyon işleminden sonra lamlar üzerine pipetle yayma işlemi yapıldı. Bir 

gün oda sıcaklığında bekletildi. 

- Pasteur fırınında 900C’de 2-3 saat yaşlandırıldı. Son işlem olan fluoresan-

giemsa işlemine geçildi. 

3.2.4.KKD İncelenmesi için Fluoresan + Giemsa Tekniği (FPG) : 
Solüsyonlar ; 

PBS ;             NaCl                    8 gr. 

                       KCl                   0.2 gr. 

                       Na2HPO4            0.92 gr. 
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                   KH2PO4              0.2 gr.   / 1 lt. distile suda 

Stok Hoechst 33258 solüsyonu ; 10ml. PBS’de 0.05 gr. Hoechst 33258 eritilerek 

stok solüsyon hazırlandı. 

Hoechst 33258 çalışma solüsyonu;  99.9 ml. PBS’de 0.1 ml stok Bisbenzemid 

(Hoechst 33258) solüsyonu dilüe edildi. 

2×SSC solüsyonu ;      NaCl                        17.5 gr. 

                                      Na3C6H5O7               8.82 gr.   /  1Lt. distile suda 

Buffer ;                   1 tablet buffer (Gurr’s buffer)  / 1lt distile suda 

Giemsa boya  ;          1 :4  Leishman : Buffer 

3.2.4.1.Metod : 
• Yaşlanmış olan preparatlar 5dk. PBS’de tutuldu. 

• 10 dk. Hoechst 33258 çalışma solüsyonunda bekletildi. 

• Çıkarılan preparatlar 3-4 damla Hoechst 33258-PBS konup üzeri 24×50 

mm lamelle kapatıldı. 

• 1 saat 30 dakika siyah ışığa (GE Black light F20 T12-BLB) maruz 

bırakıldı. 

• Preparatlar distile su ile şalede yıkandı. 

• 65-68 0C’deki 2 × SSC’de 1 saat 45 dk bekletildi. 

• Leishman çalışma solüsyonunda 3 dk. boyandı  

• Preparatlar tekrar distile suda yıkandı ve mikroskopta incelendi. 

3.2.5.Mikroskop İncelemesi 
Kardeş Kromatid Değişimi Floresan + Giemsa tekniği ile boyanan preparatlarda, 

kardeş kromatid değişimi sayıları ve kromozomlara dağılımı Lucia karyotipleme 

sistemindeki Nikon eclipse 80i ışık mikroskobunda preparatlar uygun metafazlar 

seçilerek incelendi. Terminal değişimler bir, interstisyel değişimler iki değişiklik olarak 

sayıldı. Bir olguda sayılan toplam KKD sayısı incelenen metafaz sayısına bölünerek bir 

hastanın metafaz başına düşen ortalama KKD sayısı tespit edildi. Hasta ve kontrollerde 

ortalama 20 metafaz sayıldı ve görüntüleme sisteminde görüntüler kaydedildi. 
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3.2.6.İstatistiksel Analiz 
Hasta ve kontrollerde tespit edilen kardeş kromatid değişimleri Graphpad İnstat 

programında unpaired, nonparametrik testi ile hesaplandı. 

p < 0,05 istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. 

 

3.3.Kromozomal Elde Etme Yöntemi:  

3.3.1.Solüsyonlar: 
Kültür Medyumu ; 

            RPMI 1640                       100 ml. 

            Fetal Calf Serumu             %25 

            L-Glutamin                        %2,5 

           Penisilin-Stereptomisin      %1 

            HRB Solüsyonu 

Flurodeoksiuridin   10-5 mol/L Hank’s BSS 

Thymidine              10-3 mol/L Hank’s BSS 

Harvest Solüsyonları ; 

Kolsemid                           10µg/ml. 

Hipotonik solüsyon          0,075 mol/l. KCL 

Fiksatif                          3:1 metanol : asetik asit       

 

3.3.2. Kültür 
-100 ml. RPMI 1640 medyumuna %25 fetal calf serum, %2,5 L-Glutamin, 

%1’lik Penisilin-steroptomisin konularak hazırlanan kemik iliği kültüründen 10 cc. 

alınarak kültür kabına konuldu.  

- Hazırlanan kültüre hastanın hemogramına bakılarak 4 ile 14 damla arasında 

kemik iliği eklenerek 37 0C’lik etüvde kültüre edildi. 
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3.3.3.Harvest  
Kültüre edilmiş medyuma aynı gün saat 16:00’da 0.05ml. flurodeoksiuridin  

eklendi. Flurodeoksiuridin ekiminden  17 saat sonra ( ertesi sabah saat 9.00- 10.00 

arası) 0.05 ml timidin medyuma eklendi ve tekrar 37 0C’ de 5 saat kültürde muhafaza 

edildi. 5 saatin sonunda kültüre 0.05 ml  kolsemid ilave edildi. 25  dk. sonunda  5dk. 

3000 RPM’de santrifüj edildi. Süpernetant atıldı ve pellet üzerine 37 0C’de ısıtılmış KCl 

eklenip, 2-4 dk. beklendi. Tekrar santrifüj edildi. Süpernetant kısmı atıldıktan sonra 

pellet üzerine damla damla fiksatif eklenip, vorteksle çalkalandı. Fiksasyon işlemi en az 

3 kez tekrar edildi. Daha sonra hazırlanan lamlar üzerine yayma işlemi yapıldı. Bir gün 

oda sıcaklığında bekletildi. Ertesi gün 2 saat 900C Pasteur fırınında yaşlandırıldı ve 

giemsa bantlama yöntemiyle bantlandı. 

3.3.4. Giemsa Bantlama (G Bantlama) 
Stok Solüsyonlar 

Tripsin;          50mg/2 ml. Distile suda 

PBS ;             NaCl                    8 gr. 

                       KCL                    0.2 gr. 

                       Na2HPO4            0.92 gr. 

                       KH2PO4              0.2 gr.   / 1 lt. distile suda 

Çalışma Solüsyonları ; 

Tripsin              0.5 ml stok tripsin                   50 ml. PBS’de 

Leishman          1 kısım stok Leishman + 4 kısım Buffer solüsyon 

İşlem: 

-Yaşlandırılmış preparatlar tripsin çalışma solüsyonunda 10-25 saniye bekletildi. 

            - Preaparatlar PBS’de yıkandı. 

            - Leishman çalışma solüsyonunda 2-4 dk. boyandı. 

            - Preparatlar distile suda yıkandı ve analiz işlemi için kurutuldu. 
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3.3.5.Mikroskopik inceleme 
                    Lucia  Karyotipleme sistemindeki Nikon eclipse 80i ışık mikroskobunda 

preparatlar değerlendirildi. En az 20 metafaz figürü sayısal ve yapısal anomaliler 

açısından değerlendirildi. Görüntülenip, karyotipleme yapıldı.  

 

3.4. Mikronukleus Yöntemi 
-Ficoll üzerine  kemik iliği materyali 1:1 oranında eklendi ve 20 dk. 1500 RPM’de 

santrifüj edildi. 

-Beyaz hücreler alınarak kemik iliği kültürü ile 10 dk. 1500 RPM’de santrifüj edildi. 

Süpernatant atıldı, geri kalan dip materyalinin üstüne 0.05 Mol/L’lik soğuk KCl 

solüsyonu eklenerek, 5 dk. bekletildi. 

-Tekrar 10 dk. 1500 RPM’de çevrildi ve süpernatant atılarak, geriye kalan pellet üzerine 

1:5 oranında soğuk asetik asit : metanol ilave edildi. 

-Dip materyali birkaç damla alınarak lamlara yayıldı ve oda sıcaklığında bir gece 

yaşlandırıldı. 

-Giemsa boyası ile boyandı ve 1000 hücre analiz edildi. 

3.4.1.Mikroskop İncelemesi 
Giemsayla boyanmış preperatlar Lucia  Karyotipleme sistemindeki Nikon 

eclipse 80i  ışık mikroskobunda incelendi. Hasar görmemiş, füzyon oluşturmamış, 

büyüklüğü ana nukleusun 1/3’ü kadar büyüklükte olan 1000 hücre sayıldı. Aynı 

boyanma özellikleri gösteren mikronükleuslar değerlendirildi.   

3.4.2.İstatiksel Analiz 
Hasta ve kontrollerdeki mikronükleus sıklıkları Graphpad İnstat programında 

unpaired, nonparametrik testi ile hesaplandı. 

p < 0,05 istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda İ.Ü, İstanbul Tıp  Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Hematoloji Bilim Dalı ve Genel Dahiliye  Bilim Dalı poliklinik ve servislerine 

başvuran, takip ve tedavileri  yapılan olgular ile değişik hastanelerin hematoloji 

birimlerinde takip edilen yeni tanı konulmuş, tedaviye başlanmamış toplam 27 

Miyelodisplastik Sendrom ön tanısıyla gelen hastanın İ.Ü, İstanbul Tıp  Fakültesi, İç 

Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalı laboratuvarına rutin sitogenetik 

analiz için gönderilmiş  kemik iliği örneklerinde KKD, MN sıklığı ve kromozom 

aberasyonları açısından değerlendirilme yapıldı.     

İ.Ü, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 

ve Genel Dahiliye  Bilim Dalı’nda kemik iliği transplantasyonu için hazırlanan alıcıların 

donörlerinden alınan kemik iliği materyalinin bir kısmı kontrol grubu olarak kullanıldı. 

13 kontrol olgusunun kemik iliği örnekleri, KKD, MN sıklığı ve kromozom 

aberasyonları açısından değerlendirildi. 

Mikronukleus  sıklığı 27 hastada incelendi fakat materyal yetersizliğinden 3 

hasta değerlendirmeye alınamadı. KKD sıklığı 27 hastanın ancak 20’sinde analiz 

edilebildi. 3 olguda üreme olmadığı için KKD analizi yapılamadı ve kalan 4 olguda ise 

yeterli sayıda metafaz elde edilmesine rağmen KKD gösterilemedi.  

KKD sıklığının gösterilememiş olması, BrdU’nun toksik etkisinden dolayı bazı 

hastalarda yeterli metafaz elde edilememiş olmasından ve KKD sıklığının kromozom 

boyu uzunluğu ile paralellik göstermesinden dolayı, periferik kan kromozomlarına  göre 

kemik iliği kromozomlarının nispeten kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Kemik iliği 

kromozomlarından KKD analizi için metafaz elde etme oranı %74 olarak belirlenmiştir. 

Çalışma grubunu yaş ortalaması  61,55± 14,40 (21-82 arasında değişen) olan 

10’u kadın toplam 27 yeni tanı konmuş, tedaviye başlanmamış miyelodisplastik 

sendrom olgusu oluşturdu; kontrol grubunu ise yaş ortalaması  25±10,56 olan ( 14-44 

arasında değişen ), 1’i kadın 13 donör oluşturdu.  
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          MDS grubunda 20 hastanın metafaz başına KKD sıklığı  4.06±0.41 (3,14-4,61) 

iken kontrol grubunda ise 3,49±1,32 (1,8-5,8) olarak bulundu. İki grup arasında metafaz 

başına düşen KKD sıklığı açısından anlamlı bir fark saptandı (p=0.0297) . 

 

Tablo 4-1: Hasta ve Kontrol Grubunun Metafaz Başına Kardeş Kromatid Değişimi 
Sıklıkları 

 

KKD 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum Maksimum Toplam 

Hasta 4.06 0.41 3.14 4.61 20 

Kontrol 3.49 1.32 1.8 5.8 13 

 

 

 

P=0.029 

 

 

             MDS grubunda 24 hastanın MN sıklığı  6,95± 3,54 (2-16) kontrol grubunda 

3.92 ± 1.75 (1-7) olarak saptandı. Hasta grubunda MN sıklığında istatistiksel olarak 

anlamlı bir artış belirlendi (p=0.0086). 

 

Tablo 4-2: Hasta ve Kontrol Grubunun Mikronükleus Sıklıkları 

 

MN 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Minimum Maksimum Toplam 

Hasta 6.95 3.54 2 16 24 

Kontrol 3.92 1.75 1 7 13 

 

 

p=0.0086 

 

Çalışmamızdaki istatistik analizler nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi 

kullanılarak yapıldı. 
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27 Miyelodisplastik sendromu olguda yapılan konvansiyonel sitogenetik 

incelemesinin sonucunda %33.3 oranında kromozom aberasyonu saptandı. 

Tablo 4-3: MDS hasta grubundaki Kromozom Yapısı, Kardeş kromatid değişim ve       
Mikronukleus sıklıkları 

Olgu 

sayısı 

Olgu Yaş/ 

Cinsiyet 

Kromozom Yapısı MN 

sıklığı 

KKD sıklığı 

1 E.A 75/K 46,XX 4 4.61 

2   İ.B 79/E 46,XY 3 4.40 

3  M.E 63/E 46,XY 5 4.07 

4 M.K 70/E 46,XY 8 4.25 

5 M.K 54/E                               46,XY 10 3.74 

6 A.Ö 82/E 46,XY/ 46,XY,del(16)(q22→qter) [18/2] 16 3.95 

7   Ş.U 55/K 46,XX 4 3.14 

8 M.V 62/E 46,XY 12 3.47 

9   E.G 30/E 46,XY 3 4.41 

10   E.B 72/K 46,XX / 47,XX,+mar [47/3] 11 3.65 

11 K.A 57/E 46,XY 10 4.38 

12  H.A 50/E 46,XY 7 4.15 

13 E.K 53/K 46,XX 5 4.50 

14  A.S 70/E 46,XY,del(20)(q11.2→qter) 6 4 

15   C.Ş 74/K 46,XX 2 4.06 

16 G.S 65/K                 46,XX/ 45,XX,-7 [17/3] 8 4.04 

17 O.P 70/E 46,XY 4 4.45 

18 F.Ö 45/K 46,XX 4 4.6 

19 E.S 64/K 46,XX 7 3.4 
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20 A.K 61/E 46,XY 5 4 

21 D.G 50/E 46,XY 7 - 

22 A.K  68/K 46,XX,del(11)(q13q23) 8 - 

23 Ü.G 21/E 45,XY,-7 13 - 

24 H.K 78/E 46,XY 5 - 

25 Ö.C.K 56/E 46,XY / 46,XY,i(7)(q10) [12/8] - - 

26 M.Ü 78/K             46,XX,del(20)(q11.2→qter) - - 

27  S.K 60/E               46,XY / 47,XY,+8  [14 /6] - - 

 

Tablo 4-4: Kontrol grubunun Kardeş Kromatid Değişim ve Mikronukleus değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olgu Yaş/Cinsiyet MN sıklığı KKD sıklığı 

E.A 32/E 5 3.25 

M.T 39/E 2 5.8 

S.T 14/E 7 2.64 

G.T 26/E 5 5.5 

Z.T 37/E 3 4 

E.U 17/E 3 2.75 

E.T 17/E 5 5.5 

R.K 22/E 5 2.85 

Ö.K 16/E 1 2.16 

O.S 44/E 2 1.8 

Ö.Y 14/K 3 3.6 

B.K 34/E 4 3 

B.Ç 18/E 6 2.54 
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Şekil 4-1: Hasta Metafazında İzlenen Kardeş Kromatid Değişim Örneği (Olgu 20) 

 

 

Şekil 4-2: Donör Metafazında İzlenen Kardeş Kromatid Değişim Örneği (Olgu 11) 
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Şekil 4-3: Hasta Metafazında İzlenen Kardeş Kromatid Değişim Örneği (Olgu 8) 

 

 

Şekil 4-4: Hasta Metafazında İzlenen Kardeş Kromatid Değişim Örneği (Olgu 12) 
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Şekil 4-5: Hasta Metafazında İzlenen Kardeş Kromatid Değişim Örneği (Olgu 11) 

 

 

 

  Şekil 4-6: İki mikronukleuslu bir hücre (Olgu 11)  
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 Şekil 4-7: Mikronukleuslu bir hücre ve normal hücre (Olgu 13) 

      

 

  Şekil 4-8: Normal hücreler (Donör  2) 
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Şekil 4-9: Mikronukleuslu bir hücre (Olgu 1) 

                     

 

Şekil 4-10: 46,XY,del(20)(q11.2→qter) karyotip bulgusuna sahip 14 No’lu olgu 
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Şekil 4-11: 45,XY, -7 karyotip bulgusuna sahip 23 No’lu olgu 

 

 

Şekil 4-12: 46,XY / 46,XY,i(7)(q10) karyotip bulgusuna sahip 25 No’lu olgu 
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 Şekil 4-13: 46,XX / 47,XX,+mar karyotip bulgusuna sahip 10 No’lu olgu 
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5. TARTIŞMA 

Miyelodisplastik sendrom, akut lösemiye ilerleme gösteren pluripotent kök 

hücrelerinin monoklonal bir hastalığıdır. MDS, inefektif hematopoiez ve hücresel 

elemanların displazisi ile karakterizedir. MDS’un etiyolojisi hala bilinmemektedir 

(1,2,10) Bununla birlikte, MDS’un  kromozomal anomaliler (delesyon, inversiyon, 

translokasyon, trizomi ve monozomi) ile bu hastalığın ilerlemesi ve patogenezinde rol 

oynayan onkogen veya tümör supresör genler ile ilişkisi düşünülmektedir (56). 

Sitogenetik anomaliler MDS’un yaklaşık %50’sinde ve sekonder MDS (radyoterapi 

veya kemoterapi) un %80’inde görülür. Bu anomaliler genel olarak kromozomun kısmi 

delesyonu, monozomisi ya da trizomisi ile oluşmaktadır [del(5q),-7,+8,-Y-del(20q)]. 

Ayrıca MDS’unda dengeli veya dengesiz translokasyonlar nadiren de olsa 

görülmektedir (63). 

Sayısal ve yapısal kromozom anomaliler ile DNA hasarının indirekt göstergesi 

olarak kabul edilen kardeş kromatid değişimi sıklığı ve mikronukleus analizi,  çeşitli 

fiziksel ve kimyasal ajanların sitogenetik etkilerini belirlemek için kullanılan biyolojik 

göstergelerdir (8,9). Yapı ve boyanma özellikleri bakımından  nukleusa benzeyen ancak 

büyüklüğü bakımından değişkenlik gösteren mikronukleus , ana çekirdeğin dışında 

kalan fakat ana çekirdekten köken alan yuvarlak bir cisimciktir. Hücre bölünmesi 

sırasında yeni oluşan çekirdeklerden dışarı atılan bütün kromozom veya asentrik 

kromozom fragmanlarından köken alan oluşumlardır. Kardeş kromatid değişimi (KKD), 

iki kardeş kromatid arasında olan karşılıklı segment değişimi olarak tanımlanır ve 

kromozomda herhangi bir morfolojik değişikliğe neden olmaz. KKD, DNA hasarına 

neden olan ajanların erken biyolojik etkilerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan 

sitogenetik göstergeler arasında yer alır. KKD ve MN, çeşitli mutajenik ve karsinojenik 

etkenlerin genotoksik potansiyelini değerlendirmede kullanılan hassas ve pratik 

sitogenetik testlerdir. Artan KKD ve MN sayısı  mutajenik etkinin ve genomik 

instabilitenin varlığını göstermektedir (8,42,48). 

            Öztürk Ş. ve ark.ları FAB grubuna göre refrakter anemi tanısı konulmuş 16 

Miyelodisplastik Sendrom’lu hastanın periferik kan lenfositlerinde kardeş kromatid 

değişim sıklığını analiz etmişlerdir. KKD sıklığı  yaş ve cinsiyetle uyumlu olan kontrol 

grubu ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; MDS hasta grubunda (8.3 +/- 11) yaş ve 
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cinsiyetle eşleşmiş olan kontrol grubuna göre (6.83 +/- 1.07) anlamlı bir artış 

bulunmuştur (p=0.0046). Çalışmanın sonucunda, DNA hasarındaki artış ile 

ilişkilendirilen kardeş kromatid değişimindeki artışın MDS etiyopatogenezinde önemli 

bir rol oynayabileceği öne sürülmüştür (45). 

Yapılan diğer bir çalışmada, MDS ve AML hastalarının kemik iliğinde KKD 

sıklığı araştırılmıştır. 19 AML , 23 MDS ile 16 donorun kemik iliğinde kardeş kromatid 

değişimi sıklığı karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu ile MDS veya AML hastaları arasında 

KKD sıklığı sonuçlarında önemli bir fark gözlenmemiştir (64). 

Murthy PB. ve arkadaşları tarafından prelösemik MDS hastalarının periferik ve 

kemik iliği hücrelerinde KKD dağılımı ve sıklığı tanımlanmıştır. Refrakter anemi, blast 

fazlası refrakter anemi, halka sideroblastlı refrakter anemi ve transforme refrakter 

aneminin kemik iliği hücrelerinde KKD sıklığının 2-3 kat arttığı gözlenmiştir. Fakat bu 

hastaların periferik kan hücrelerinde KKD sıklığında düşük bir artış gözlemlenmiştir 

(65). 

Werynska B ve ark.ları ise MDS olgularında mitotik indeks, hücre siklusu ve 

KKD sıklığı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada mitoz yüzdesine göre lenfosit 

hücre siklusu süreleri uzun bulunmuş ve hücre siklusu bölünmelerindeki süre 

farklılıklarının yüksek KKD ve yavaş proliferasyon ile ilişkili olabileceği 

düşünülmüştür. Bu bilgiye göre daha uzun sürede bölünme geçiren hücrelerde DNA 

hasarının ve defektif onarım faaliyet açısından daha önemli  olabileceği düşünülebilir 

(66). 

Çalışmamızda, tanısı yeni konulmuş ve henüz tedaviye başlanmamış 20 MDS 

olgusunun kemik iliği hücrelerindeki KKD sıklığı kontrollerin kemik iliği sonuçları ile 

karşılaştırılmış ve MDS’li olguların kardeş kromatid değişimi sıklığında anlamlı bir 

artış bulunmuştur (p=0,029). Çalışmamızla literatür bilgileri arasındaki farklılık, 

MDS’un heterojen bir grup olması nedeniyle sınıflandırmadan bağımsız 

değerlendirilme yapılmasından kaynaklanabilir.   

           Becker R. ve ark.ları tedaviye başlanmamış 12 KML hastasının kısa süreli 

kültüre edilmiş kemik iliği hücrelerinde KKD sıklığını analiz etmişlerdir. 9 kontrol 

grubunun kemik iliği hücreleri ile karşılaştırıldığında KML hastalarının KKD sıklığında 

istatistiksel olarak azalma görülmüştür. Kontrol grubunun KKD sıklığı oranı 3.64 +/- 
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5.15, KML hastalarının KKD sıklığı oranı 2.32+/- 3.44 bulunmuştur. Düşük KKD 

sıklığının lösemik hücrelerin bir özelliği olabileceği öne sürülmüştür (67). 

Yapılan bir  çalışmada yeni tanı konulmuş, tedaviye başlanmamış 36 lösemi (16 

ALL, 10 ANLL ve 10 KML) hastasının fitohemaglütininle uyarılmış periferik kan 

hücrelerinde KKD sıklığı araştırılmıştır. Hastalarda kromozom anomalisi görülmemiş 

ve her grup için metafaz başına 6.8 +/- 0.4 (ALL), 6.6 +/- 0.3 (ANLL), 7.0 +/- 0.6 

(KML) kardeş kromatid sıklığı bulunmuştur. 30 kontrol grubuyla (8.7+/- 0.2) 

karşılaştırıldığında KKD sıklığının düşük olduğu görülmüştür. ALL, ANLL ve KML 

grubunun toplam KKD sıklığında 6.8+/- 0.3 gibi bir artış belirlenmiştir. KKD sıklığında 

bu düşüklüğün, lösemi süreci ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür (68). 

 Tuna M. ve ark.’ları KKD yöntemi ile sitostatik ilaç terapisinin akut lösemi 

hastalarının kromozomları  üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışmışlardır. 15 akut 

lösemi hastasının tedavi öncesi ve tedavi sonrası periferik kan lenfositlerinde KKD 

sıklığını araştırmışlardır. Tedavi öncesi ortalama KKD sıklığı 12.07 +/- 0.15, tedavi 

sonrasında 14.04 +/- 0.32, kontrol grubunda ise 7.87 +/- 0.60 bulunmuştur. KKD 

değerleri akut lösemi hastalarında kontrollere göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. KKD sıklığının anti kanser tedavisinde daha çok artmış olduğu 

gözlenmiştir (69). 

 Stoll C. ve arkadaşları tarafından 16 KML hastasında KKD sıklığı çalışılmıştır. 

Kontrollere göre karşılaştırıldığında ise KML hastalarının kontrollere göre daha düşük 

KKD sıklığına sahip oldukları saptanmıştır (70). 

Miyelodisplastik sendrom’un etiyolojisi tam olarak bilinememekle beraber 

hastalığın çevresel toksinler, kemoterapi, radyoterapi ve çeşitli mutajenik kimyasallara 

maruz kalma sonucu ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu yüzden de novo AML, KML, 

ALL olgularının KKD sıklığından daha yüksek çıkması çalışmamızın sonuçlarını  

desteklemektedir. 

Hamurcu Z. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yeni tanı konulmuş ve henüz 

tedaviye başlanmamış 20 lösemi (4 ALL, 10 AML ve 6KLL) hastasında mitojenle 

uyarılmış periferik kan lenfositlerinde MN sıklığı araştırılmıştır. MN sıklıkları ALL 

hastalarında 3,65+/-1,47, AML hastalarında 3,55+/-1.24, KLL hastalarında 3.03+/-1.05 

bulunmuştur. Lösemi hastaları arasında sıklığı açısından bir fark gözlenmemiştir. 

(p=0.503) Kontrol grubuyla  (1,87+/-0,75) karşılaştırıldığında anlamlı bir artış tespit 
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edilmiştir. (p=0,0001). Bu MN sıklığı yüksekliğinin, genomik instabilite ile ilişkili 

olabileceği veya DNA onarım sistemindeki bozukluğun bir yansıması olabileceği ve 

hastalığın oluşumunun bir sonucu olabileceği belirtilmiştir (71). 

   Başer D. ve arkadaşları KML hastalarında sitokalasin B ile bloke edilmiş MN 

sıklığını araştırmışlardır. 10 KML tanısı konmuş hastada iki farklı kültür ortamında, kan 

ve kemik iliği hücrelerinde MN sıklığı analiz edilmiştir. Hastalar arasında kemik iliği ve 

periferik kan kültürlerindeki MN değerleri karşılaştırıldığında önemli bir fark 

görülmemiştir. Bu değerler kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında MN sıklığının KML 

hastalarında anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir (72). 

 Bir çalışmada ise ALL li 15 çocuk hastada tedavi sırasındaki MN sıklığı (19.96 

± 12.96) kontrollerle karşılaştırıldığında (3.67 ± 1.55) anlamlı derecede yüksek 

saptanmıştır. Tedavi sonrasında MN değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise 

(13.16 ± 8.44) daha düşük MN değeri elde edilmiştir. Bu bulgular somatik genetik 

hasarın oluşumunda antilösemik ajanların rol oynadığı konusunda dikkatin çekilmesine 

neden olmuştur (73).  

           Teerenhovi ve arkadaşları 147 MDS hastasının kemik iliği eritroblastlarında 

mikronukleus sıklığını araştırmışlardır.  -7 veya 7q- anomalisine ve major karyotipik 

anomaliye sahip olguların MN değerlerinin kontrol grubuna (31 kişi) göre anlamlı 

derecede yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sadece 5q- anomalisine sahip bireylerde 

mikronukleus sıklığı kontrol grubuna göre anlamlı bulunmuştur. Diğer  MDS 

hastalarında ise istatistiki bir fark gözlenmemiştir (74). 

 Yapılan bir çalışmada, MDS gelişiminin kromozomal instabilite veya DNA 

onarım defektiyle ilişkili olup olmadığını araştırmak için X-ray ışınlarının çeşitli 

dozajlarına maruz bırakılarak periferik kanda MN sıklığı araştırılmıştır.  Bu yöntemde 

sitokinez blok mikronukleus assay kullanılmıştır. RAEB ve RAEB-T hastalarının  

spontan MN sıklığı kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.(p=0,0224 ve p=0,008) 

X-ray ile  induklenen MN sıklığı da (RA/RARS , RAEB ve RAEB-T grupları için) 

kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. (p=0,007, p=0,003 ve p=0,003) Araştırmanın 

sonucuna göre, kromozomal instabilite ve DNA onarım defekti, MDS progresyonunun 

patofizyolojisi için önemli bir anlam taşıyabilir (75). 
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Çalışmamızda yeni tanı konmuş ve henüz tedavi başlanmamış MDS olgularının, 

MN sıklığında kontrollere göre anlamlı bir artış  bulunmuştur (p=0.029). MN 

sıklığındaki anlamlı artış, genomik instabilite için MN’nin informatif bir biyolojik 

gösterge olduğunu göstermektedir. Ayrıca kromozomal anomaliye sahip vakaların 

dışında normal karyotipe sahip MDS olgularında da MN değerlerinin yüksek çıkması 

bazı vakalarda molekuler düzeyde bir anomalinin olabileceğini düşündürmektedir. 

Çalışmamız literatürlerdeki verilerle uyum göstermektedir. 

KKD ve MN yöntemleri karşılaştırıldığında, MN yöntemi direk kültüre edilmesi 

bakımından hızlı ve pratik bir yöntemdir.  Biz de bu yöntemle 27 hastanın 24’ünde 

kaliteli preparat elde ettik, 3 hastada materyal yetersizliğinden dolayı 1000 hücre 

sayısına ulaşamadık; KKD yönteminde ise 27 hastanın ancak 20’sinde 

değerlendirilebilir kalitede metafaz elde edebildik. Bu da yöntemin hassasiyetinden ileri 

gelmektedir. Çalışmamızın sonucunda, MDS hastalarında genomik instabilitenin 

araştırılmasında iki yöntemin de informatif  olabileceğini öne sürmekteyiz.  

Hasta grubunun kemik iliği hücrelerindeki  MN ve KKD sıklığı kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu artışın DNA onarım sistemindeki 

hatadan veya  terapi ile ilişkili radyasyon, sitotoksik ajan kullanımı, viral enfeksiyonlara 

maruz kalma gibi çevresel etmenlerden kaynaklı olabileceği düşünülebilir. Fakat 

hastaların dosya bilgilerinden bu yönde bir bulguya rastlanmamıştır. MN sıklığı analizi 

daha çok radyoaktif maddelere maruziyeti araştırmada kullanılan bir yöntemdir. Hasta 

grubundaki KKD ve MN sıklığının artışı MDS’un etiyopatogenezinde çevresel 

faktörlerin MDS’una yatkınlığa neden olduğunu düşündürmektedir. Bunun yanında, bu 

yükseklik hastalığın doğal sürecinin bir parçası da olabilir. Bununla birlikte daha kesin 

bir yargıya varabilmek için daha çok sayıda MDS olgusunu  kapsayan çalışmalara 

ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.  

Pozdnyakova O. ve arkadaşları 1029 MDS hastasında sitogenetik inceleme 

yapmışlardır ve IPSS’e göre gruplandırmışlardır.  458 hastada (%45) kromozom 

aberasyonu saptanmıştır (76). 

Gmidene A. ve arkadaşları tarafından de novo MDS hastalarının kemik iliğinde 

sitogenetik çalışma yapılmıştır. Hastaların  %51’inde kromozom aberasyonuna 

rastlanmıştır (77). 
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Eğriboz A. tarafından yapılan çalışmada 15 olgunun kemik iliği 

aspirasyonundan ve periferik kandan sitogenetik  inceleme yapılmıştır. Kemik iliği ile 

yapılan sitogenetik çalışmada %53’ünde klonal kromozom aberasyonu tespit edilmiştir 

(78). 

Çalışmamızda 27 miyelodisplastik sendromu olgunun sitogenetik incelemesi 

yapılmıştır. 9 hastada kromozom anomalisine rastlanmıştır. Çalışmamızda klonal 

olduğu tespit edilen yapısal ve sayısal kromozom anomali yüzdesi %33.3 olarak tespit 

edilmiştir. Kromozom aberasyonu ISCN (79) 2005’e göre yazıldı. Bu oranın literatüre 

göre düşük bulunması hasta sayısının az olmasından ve sitogenetik olarak tespit 

edemeyeceğimiz gen düzeyinde bir anomalinin olmasından kaynaklanmaktadır. Bütün 

bunların ışığında bilgi vermesi açısından bu hastaların kemik iliği materyalinde 

sitogenetik değerlendirme yapılması klinikte gerekli hale gelmiştir. Yapılan bu çalışma 

hem tanıyı doğrular hem de sendromun patobiyolojisi  için  ipuçları verir. Yine de kesin 

bir yargıya varabilmek için daha kapsamlı bir çalışma gerekmektedir.  
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   FORMLAR 

T.C 
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
 

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI 

 

 SİTOGENETİK  İNCELEMELER İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU  

Proje Adı: Miyelodisplastik sendromlu olgularda genomik instabilitenin farklı 
sitogenetik yöntemlerle (kromozom aberasyonu, kardeş kromatid değişimi, 

mikronukleus) araştırılması 
Tarih:  
  

Miyelodisplastik sendrom akut miyeloid lösemiye eğilim oluşturan edinsel klonal bir 

hastalık grubundan olup etkisiz hematopoez, hücresel elemanların displazisi ve kemik 

iliğinin aşırı proliferasyonu ile karakterize anormal multipotent hücrelerden 

kaynaklanan heterojen bir hematopoietik sistem hastalığıdır. 

Miyelodisplastik sendromun oluşumunda genomik instabilitenin rolünün olup olmadığı 

araştırmak için farklı yöntemler mevcuttur. Klasik sitogenetik yöntemler, DNA hasarını 

indirekt göstergesi kabul edilen kardeş kromatid değişiminin ve mikronukleus sıklığının 

araştırılması gibi. Bu araştırmada miyelodisplastik sendrom ön tanısıyla gelen kişilerin 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi 

Genetik Bilim Dalı Laboratuvar’ına  rutin kromozom analizi için gönderilen kemik iliği 

örneğinde DNA’daki bu değişiklikleri araştırmak için kromozomal anomali, kardeş 

kromatid değişimi ve mikronukleus sıklığı adı verilen incelemeler yapılacaktır.  

Aşağıdaki  Sitogenetik  İncelemeler için Bilgilendirilmiş Onay Formunu okuduktan 

sonra  çalışmaya katılma kararı verirseniz formu lütfen imzalayınız. 

1.Yapılacak işlemin tanımı: Miyelodisplastik sendromu oluşumunda  pek çok etmen 

(radyasyon, ilaçlar, benzen türevleriyle etkileşim, genetik yatkınlık) sorumlu tutulmakla 

birlikte hala hastalığın tam olarak nedeni bilinmemektedir. 
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Hastalığın oluşum nedenlerine yönelik bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu 

çalışmalar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  

Tıbbi Genetik Bilim Dalı tarafından yürütülecektir.  

Miyelodisplastik sendrom şüphesi olan hastalardan elde edilen kemik iliği örneklerinde 

hastalığın çevresel etkileşimle veya genetik nedenlerle ilişkili olup olmadığı, eğer 

ilgiliyse ne kadar ilişkili olduğu, kromozom hasar belirleme yöntemleri kullanılarak test 

edilecektir. Bu analizlerin yapılması için tanı amacı ile alınmış olan mevcut doku kemik 

iliği örnekleri kullanılacaktır. Eldeki örneklerin yetersiz olması ya da kullanılamaması 

durumunda sizden yeniden doku (kemik iliği) örnekleri istenmeyecektir, sadece rutin 

analiz için gönderilecek olan materyalde araştırmalar yapılacaktır.     

Bu çalışmaya katılmak  için hastadan  herhangi bir ücret istenmeyecektir. Bu 

incelemeler için  alınan kemik iliği materyalinden  elde edilecek örneklerin saklanması 

konusunda hastalardan  aşağıdaki  seçeneklerden birini işaretlemesi istenecektir;  

a.Elde edilen doku örneğimin çalışma  bittikten sonra  bölümünüz örnek bankasında 

saklanmasına izin veriyorum …………….. 

b.Elde edilen  doku örneğimin çalışma bittikten sonra imha edilmesini istiyorum ......... 

Doku örneği saklandığı takdirde  hastaya sorulmadan, izni alınmadan  hiçbir şekilde 

başka bir çalışma için kullanılmayacaktır.    

 

2. Olası  riskler ve faydalar :  

Yapılacak genetik testin getirebileceği olası riskler: Hastaya ait genetik bilgi kesinlikle 

gizli kalacaktır. Genetik bilginin kullanılmasına bağlı olarak sosyal, ekonomik ve 

psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.  

İnceleme sonunda elde edilecek sonuçlar istediği takdirde hastaya bildirilecektir. Ancak 

bu bilgiyi öğrenmeyi reddetmek her zaman hastanın hakkıdır. Bu bilgiyi hastanın 

dışında birisi ile paylaşmak sadece hastanın izninize bağlı olacaktır.  

Olası yararlar : Bu incelemelerin esas amacı hastalık sırasında ortaya çıkan/çıkma 

olasılığı bulunan anomalileri araştırmaktır. MDS gelişimi/oluşumu konusuna ışık 

tutabilir.  

Diğer seçenekler: Hasta  çalışmaya katılmayı reddedebilir. Bu araştırmaya katılmak 

tamamen isteğe bağlıdır ve reddedildiği taktirde hastaya uygulanan tedavide bir 

değişiklik olmayacaktır. Yine çalışmanın  herhangi bir aşamasında onayı çekme hakkına 

da sahiptir.  
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Uygulanacak işlemin yapısı ve amacı hakkında, olası riskleri ve yararları  tarafımdan ,   

 

                           -------------------------------------------------------------------- 

                                                          (Doktor Adı) 

 

hastaya,                 --------------------------------------------------------------------- 

                                                             (Aile Adı) 

                          

                         -------------------------------------------------------------------- 

(Tanık Kişi) 

 

anlatılmıştır. Sorulan sorular  tarafımdan cevaplandırılmış ve cevaplandırılmaya devam 

edilecektir. 

Çalışmanın devamı sırasında ortaya çıkabilecek yeni riskler ve/veya yararlar tarafımdan 

katılımcıya iletilecektir.  

 

Tarih :   

Doktorun imzası: 

 

Kontak kurulabilecek kişiler: Prof. Dr. Şükrü PALANDUZ 

                                                Bio. Esra Nazlıgül 

 

Ulaşılabilecek Tel. No.’ları: 

 Dahili hat: (0 212) 414 20 00 - 31371   

           Ulaşım Adresi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  

                                    İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalı 

                                    Millet Cad. 34390 Çapa – İSTANBUL 

           Elektronik Posta Adresi:…...esranazzz@hotmail.com........................... 

 

İzin : Yukarıda tanımlanan ileri düzey incelemenin uygulanması, riskleri ve yararları ile 

ilgili yeterince bilgi aldım. Bu çalışmaya kendimin (çocuğumun ) katılmasına izin 

veriyorum. Çalışmanın herhangi bir aşamasında şayet vazgeçersem onayımı çekmek 

hakkında özgür olduğumu biliyorum. Bu nedenle kendimin/çocuğumun bir zarar 
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görmeyeceğini anladım. Araştırma bulguları, ailemdeki genetik hastalığın klinik ve 

moleküler tanısına, tedavisine faydalı sonuçlar vermesi durumunda bana rapor 

edileceğini kabul ettiğimi bildirmek istiyorum. 

   

 

 

           Adı Soyadı              Doğum tarih                        İmza                 

(Ebeveyn) 

Aile üyesi        ----------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aile üyesi        ----------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aile üyesi        ----------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aile üyesi        ----------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aile üyesi        ----------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aile üyesi        ----------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aile üyesi        ----------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aile üyesi        ----------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Aile üyesi        ------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                             ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 
Adı  Esra Soyadı  Nazlıgül 
Doğ.Yeri  İstanbul Doğ.Tar.  18.03.1984 
Uyruğu  T.C TC Kim No 35620691024 
Email esranazzz@hotmail.com Tel 05557115501 

Eğitim Düzeyi 
 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 
Doktora   

Yük.Lis. İstanbul Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Tıbbi 
Genetik Ortak program 2006-….. 

Lisans İstanbul Üniversitesi/ Fen Fakültesi/ Biyoloji        2006 
Lise  Ataköy Yabancı Dil Ağırlıklı Lise        2002 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 
 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 
2.   - 
3.   - 

 
Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 
Ingilizce   iyi   iyi  iyi 54  
      
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 
LES Puanı     
(Diğer) ALES    Puanı 72.618 70.423 66.497 

Bilgisayar Bilgisi 
Program Kullanma becerisi 
Office programları (Word, Excel, Power Point)  İYİ 
  
  

 
 




