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ÖZET 

Satkın N.B. Kronik Myeloid Lösemi (KML)’ li olgularda konvansiyonel sitogenetik ve FISH 

yöntemiyle Ph1 kromozomu ve varyant translokasyonların tespiti. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Tibbi Genetik ABD. Yüksek Lisans Tezi.İstanbul. 2009. 

Bu çalışmada, Kronik Miyeloid Lösemi (KML)’li olgularda %80 sıklıkla rastlanan 

Philadelphia kromozomunun varlığının ve %5-10 sıklıkla rastlanan varyant Phildelphia 

translokasyonlarının konvansiyonel sitogenetik ve FISH tekniği ile araştırılması hedeflendi. 

Çalışmada yaş ortalaması 51±12,55 (29-76) olan ve İmatinib Mesilat (Gleevec) tedavisi 

altındaki varyant translokasyonlu 7, sitogenetik olarak Philadelphia kromozomu (Ph1) 

pozitif 12 , negatif 6 olmak üzere toplam 25 olgu değerlendirildi. 

Çalışmaya alınan varyant translokasyonlu olguların translokasyon mekanizmasını açıklamak 

ve kromozom anomalisini daha detaylı incelemek amacı ile translokasyona katılan 

kromozomlara özgün tüm kromozom boyama probları (wcp) ve kozmid problar kullanılarak 

FISH çalışmaları yapıldı. 

Çalışmalar sonucunda; 

KML’li olgular için Ph1 kromozomunun varlığının tedavi seçiminde ve prognozun tayininde 

en önemli kriter olması nedeni ile özellikle sitogenetik olarak Ph1 negatif saptanan olgularda 

mutlaka FISH tekniği ile sonuçların onaylanması gerektiği kararına varıldı.Varyant 

translokasyonlu olgularda ise translokasyon mekanizmasını açıklayabilmek ve sitogenetik 

olarak görülemeyen ancak prognostik açıdan önemli olabilen, translokasyona katılmış diğer 

kromozomların varlığını araştırabilmek için FISH tekniği ve konvansiyonel sitogenetiğin bir 

arada kullanılması gerektiği sonucuna ulaşıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Miyeloid Lösemi, Philadelphia Kromozomu,Varyant 

Translokasyonlar, Konvansiyonel Sitogenetik, Fluoresans İn Situ Hibridizasyon (FISH) Bu 

çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
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ABSTRACT 
 

Satkın N.B. Identification of Ph1 chromosome and variant translocations in cases with Chronic 

Myeloid Leukemia ( CML) with conventional cytogenetics and FISH analysis. 

Istanbul University, Institute of Health Science, Deparment of Medical Genetics. Master 

Thesis. Master Thesis. Istanbul. 2009. 

In this study, we aimed to investigate the presence of the Philadelphia chromosome 

encountered in 80% of the Chronic Myeloid Leukemia cases, and the Philedelphia 

translocations seen in 5-10% of the cases via conventional cytogenetic and FISH 

technologies. 

25 patients with mean age of 51±12,55 (29-76), treated with Imatinib Mesylate (Gleevec), 

with translocations (7), with cytogenetically positive Philedelphia chromosome (12) and 

controls (6) were included to this study. 

Wcp and cosmid probes specific to the chromosomes participating to the translocations were 

used for FISH studies to interpret the mechanism of translocation and to analyze in detail the 

chromosome anomaly in cases with variant translocations. 

The obtained results are: 

We concluded that the presence of Ph1 chromosome should be investigated via FISH 

technique for CML patients determined cytogenetically as Ph1 negative, since the presence of 

Ph1 chromosome is the criteria with utmost importance for the selection of the treatment and 

the determination of the prognosis. We also came through that FISH technique should be used 

in conjunction with conventional cytogenetics, for cases with variant translocation, to 

explicate the translocation mechanism and also to investigate the presence of further 

chromosomes participating to the translocation which couldn’t be seen cytogenetically but 

may be important for prognostic evaluation. 

Key Words: Chronic Myeloid Leukemia, Philadelphia Chromosome, Variant Translocations, 

Conventional Cytogenetic, Fluorescence in situ Hybridization (FISH) The present work was 

supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No. 2434   

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kronik Myeloid Lösemi (KML) multipotent kök hücrelerinin neoplastik 

transformasyonu sonucunda ortaya çıkan klonal myeloproliferatif bir hastalıktır. Akut 

Lösemiden farklı olarak lösemi hücreleri farklılaşma yeteneklerini kaybetmemişlerdir. 

Başlangıçta kronik olan hastalık ileride akut hale dönüşebilir. Sıklıkla 40-50 yaş 

arasında yaygındır. KML’nin sitogenetik belirtisi hastaların yaklaşık %90’ında bulunan 

Philadelphia (Ph1) kromozomudur. Ph1 kromozomu oluşurken ABL onkogeni 9 

numaralı kromozom üzerinde bulunan 9q34.1 bölgesinden 22 numaralı kromozom 

üzerindeki 22q11.2 BCR bölgesine aktarılmaktadır [t(9;22)(q34;q11)]. Bu 

translokasyon sonucunda KML’nin patogenezinde merkezi rol oynadığı düşünülen 

BCR/ABL füzyon geni oluşur. Yeni gen, artmış tirozin kinaz aktivitesine sahip bir 

onkoprotein şifreler.  

Bazı KML olgularında ise, varyant translokasyonlar olarak adlandırılan 9, 22 ve 

diğer bir kromozomu içeren kompleks translokasyonlar veya 9 veya 22 nin dahil olduğu  

ve bu kromozomların diğer bir kromozomla arasında gerçekleşen basit translokasyonlar 

gözlenmiştir. Hastaların %5-10’unda görülen varyant yeni düzenlenmeler ve Ph1 (-) 

hastalarda görülemeyen bcr/abl füzyon geni varlığı  konvansiyonel sitogenetik 

analizlerde görünmeyebilir ve bu nedenle moleküler sitogenetik ve moleküler  

yöntemler kullanılarak ileri araştırmalar yapılmalıdır. 

Bu tezin amacı; KML ön tanısıyla gelen vakalarda Ph1 kromozomunun varlığını 

konvansiyonel sitogenetik yöntem ve FISH yöntemiyle tespit etmek ve sitogenetik 

olarak gösterilen/gösterilemeyen varyant translokasyonları ve bu translokasyonların 

oluşum mekanizmalarını çözümleyebilmek için FISH yöntemiyle çalışmalar yaparak 

hastalığın tanısının konmasına, teyit edilmesine, prognoz tayini ve tedavi seçimine 

yardımcı olmaya çalışmaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. MİYELOİD FARKLILAŞMA VE LÖSEMİ OLUŞUMU 

2.1.1. Lösemi 

Lösemi terimi, Yunanca “leukos” (beyaz) ve “haima” (kan) sözcüklerinden 

oluşan “Leukemia” adından gelmektedir ve 1845 yılında ilk kez Virchow tarafından 

kullanılmıştır (1, 2). 

Lösemiler, kemik iliğinde köken aldığı hücrenin tipine göre miyeloid veya 

lenfoid ve etkilenen hücrelerin farklılaşma derecesine göre de akut veya kronik olarak 

sınıflandırılırlar (3). 

Dünyada her yıl 250.000 yeni lösemi vakasının tanımlandığı ve lösemiye bağlı 

195.000 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir (1). 

 Lösemiye yol açan faktörler çok iyi bilinmemektedir. Ancak iyonize 

radyasyonun lösemiye neden olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Örneğin; Japonya’da 

atom bombası patlamalarından sonra lösemi olgularında artış gözlenmiştir (2). 

Kimyasal maddeler ve ilaçlar da lösemiye yol açan mutasyonları oluşturabilmektedir. 

Özellikle benzen ve türevlerinin Akut Miyeloid Lösemi (AML) insidansını arttırdığı 

belirtilmiştir (4,5). Alkilleyici ajanlarla tedavi gören hastalarda ise AML ve 

Myelodisplastik Sendrom (MDS) oluşma riskinin arttığı bildirilmiştir 

(4).Retrovirüslerin hayvanlarda lösemiye neden olduğu bilinmektedir (6). Bu virüslerin 

insanlarda da lösemiye neden olabileceği ileri sürülmüştür. HTLV1 ve HTLV2 gibi 

retrovirüsler konak hücrenin DNA’sında spesifik yerlere entegre olarak normal 

hücrelerin farklılaşmasını ve çoğalmasını düzenlemekte rol alan ve onkojenik potansiyel 

taşıyan proto-onkogenlerin aktivasyonuna yol açarak lösemiye neden olabilirler (6,7). 

Genetik predizpozisyonun rolünü destekleyen kanıtlar da bulunmaktadır. Örneğin tek 

yumurta ikizlerinden birinde 6 yaşın altında Akut Lösemi görülmüş ise, ikizlerden 

diğerinin aynı hastalığa yakalanma riski %20’dir. Akut Lösemili olguların kardeşlerinde 

de lösemi görülme sıklığı topluma oranla 2-4 kat fazladır. Down sendromlu olgularda 

da lösemi insidansı normalden 20 kat fazladır. (8). 

 Lösemi, olgunlaşmamış hematopoetik hücrelerin, fonksiyonel ve olgun 

hücrelere giden yolda blokaja uğraması ile olgunlaşamadan neoplastik klon şeklinde 

çoğalarak bu hücrelerin kemik iliğinde birikmesi ve daha sonra periferik kan dolaşımı 
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sistemine  dağılmasıyla oluşur (9). Tekrarlayan enfeksiyonlar, kilo kaybı, yorgunluk, 

burun kanaması v.b. gibi şikayetler löseminin ilk klinik bulgularıdır. Periferik kan ve 

kemik iliğinden hazırlanan yayma preparatlarında lökositlerde hastalığın 

etyopatogenezinde rol oynayan patolojik hücre gruplarının varlığı tanı koydurucu bir 

kriterdir. Histolojik inceleme çoğunlukla lösemi tipini belirlemede de yardımcıdır (2).  

Lösemi olgularında kromozom anomalilerini ortaya çıkaran sitogenetik ve moleküler 

sitogenetik çalışmalar daha kesin tanı koymaya, tedavi için en uygun seçeneğin 

bulunmasına ve tedavinin başarılı olup olmadığını tespit etmemize yardımcı olur. 

Günümüzde mikroarray ve gen anlatım teknolojilerinin kullanımı da hastalığın genetik 

temelini anlamamıza, prognozun tayinine ve ilaca duyarlılığının ölçülmesine olanak 

tanımaktadır (1, 2, 6). 

Lösemilerin moleküler yapısının daha iyi anlaşılması ile “hedeflenmiş 

kemoterapi” olarak adlandırılan ve malin fenotipin oluşmasına neden olan sinyal iletim 

yollarının tespiti ve değiştirilmesine dayanan bir  tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Kronik 

miyeloid lösemi tedavisinde STI 571 (Gleevec) kullanımı, bu terapinin 

uygulanmasındaki en başarılı örnektir (1, 2). 

 

2.1.2.Miyeloid farklılaşma 

 

Kemik iliğinde baskın olarak bulunan miyeloid hücreler yunanca “marrow” 

kelimesinden türetilmiştir. Kronik miyeloid löseminin kökenlendiği miyeloid hücreler 

(granülosit ve monositler), multipotent hematopoetik kök hücrelerinden farklılaşır. 

Granülosit ve monositler immün cevapta kilit rol oynarlar (10).  

Hematopoetik kök hücreler, doğrusal ve hiyerarşik bir düzende periferik kan 

hücrelerine farklılaşırlar (Şekil 2.1.). Gen transkripsiyonu, hematopoetik farklılaşmada 

kritik bir role sahiptir. Miyeloid gen ekspresyonu pek çok anahtar transkripsiyon 

faktörünün kombine etkisi ile kontrol edilir (10,11). 

Transkripsiyon faktörlerinin güçlü etkisi hematopoez sırasında progenitor 

hematopoetik hücrelerinin kaderinde değişiklik yapabilir (11). PU.1 ve 

CCAA/Enhancer-bağlayıcı protein α (C/EBPα) hücresel gelişimde ve miyeloid gen 

ekspresyonunun kontrolünde kritik rol oynayan transkripsiyon faktörleridir. Son yıllarda 

yapılan çalışmalar, PU.1 ve C/EBPα trankripsiyon faktörleri ve miyeloid  lösemiler  

arasında doğrudan ve güçlü bir bağlantının olduğunu desteklemektedir (11). Miyeloid 
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lösemi  vakalarında yapılan moleküler çalışmalarda, olguların %11’inde C/EBPα’nın 

karboksi terminal ve amino terminal mutasyonları (12) ve %7’sinde de PU.1 

mutasyonları saptanmış ve hastalığın bu transkripsiyon faktörleri ile ilişkisi 

gösterilmiştir (13). 

Normal miyeloid farklılaşmayı düzenleyen transkripsiyon faktörlerinden bir 

diğeri Retinoik Asit Reseptör (RAR), miyeloid hücre serilerinin oluşumu ve miyeloid 

hücre farklılaşmasına giden uzun yolda önemli bir role sahiptir. RAR, α, β, γ olmak 

üzere üç izotipten oluşur. RARα’nın dominant negatif mutasyonu granülositik 

farklılaşmayı inhibe eder. Akut Promiyelositik Lösemi (APL)’de görülen t(15;17) ise,  

15. kromozom üzerindeki Promiyelositik Lösemi (PML)  geni ile 17.kromozom 

üzerindeki RARα geninin füzyonu sonucunda oluşan onkojenik füzyon reseptör 

proteininin oluşumuna neden olur (14).  

 

 
Sekil-2.1: Hematopoetik farklılaşma. Hematopoetik kök hücreler, lenfoid öncül, miyeloid 

öncül ve olgun kan hücreleri (11). 

 

2.2. KRONİK MiYELOİD LÖSEMİ (KML) 

 

2.2.1. Kronik Miyeloid Lösemi ’nin Tanımı  

Kronik Miyeloid Lösemi (KML), Kronik Granülositik Lösemi (KGL) ya da 

Kronik Miyelojenik Lösemi olarak da bilinen kemik iliğindeki granülositlerin 
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neoplastik bir hastalığıdır (15). 

KML tüm lösemilerin %20’sini oluştururken, insidansı 1-1,5/100.000’dir. 20 

yaşın altında nadir olarak , en sıklıkla ise  40-50’li yaşlarda görülür (16). 

 Hastalığın 3 temel aşaması vardır. 

 Kronik faz: Sessizdir ve genellikle yıllar sürer. Lökosit sayısı giderek artar. 

Uygun tedavi ile dalak büyüklüğü kontrol altına alınabilir. Hematolojik, sitogenetik, 

hatta moleküler remisyon (Bcr-Abl füzyon transkriptinin kaybolması) sağlanabilir. 

 Hızlanmış faz: Hızlanmış faza geçişte belirti ve bulgular giderek artar. Lökositoz 

trombositopeni veya trombositoz ve splenomegali görülür. Ph1 kromozomuna ek olarak 

yeni sitogenetik anomaliler oluşur. 

 Blastik faz: Blastik faz, KML’nin terminal fazıdır. Kemik iliği ve kanda 

promiyelositler %30’dan fazladır (16,17). 

KML belki de günümüzde en iyi araştırılmış ve anlaşılmış kanserdir. 1845 

yılında ilk kez lösemik hastalık kavramının, muhtemelen KML’nin tanımlanmasından 

bir yıl sonra bir olguya ilk lösemi teşhisi konulmuştur. 1880’lerde yayma 

preparatlarındaki kan hücrelerini boyama yönteminin gelişmesi tanıyı kolaylaştırmıştır. 

KML’nin tedavisinde 1865 yılında arsenik, 1895 yılında ise X ışını, 1946 ,1956 ve 1975 

yıllarında sırayla Nitrojen Mustard, Busulfan ve Hidroksiüre  kullanılmaya başlanmıştır. 

1960 yılında derivatif  22 nolu kromozom ilk kez Philadelphia kromozomu olarak 

tanımlanmıştır. 1973 yılında t(9;22), 1984 yılında 22.kromozom üzerindeki  “breakpoint 

cluster region” (bcr) geni, 1985 yılında ise  p210 Bcr-Abl ve BCR-ABL füzyon geninin 

keşfi  Ph1  kromozomunun KML’nin  patogenezindeki rolünü açıklamaya yardımcı 

olmuştur. Bu arada 1982 yılında İnterferon–alfa’nın kullanımı, 1998 yılında ise BCR-

ABL kinaz aktivitesinin İmatinib Mesilat (Glevec) ile  inhibisyonu KML’nin 

remisyonunun sağlanmasında ve  KML tedavisindeki en önemli adımlar olmuştur. (18). 

KML çalışmalarındaki en önemli dönüm noktası 1960’da Philadelphia (Ph1) 

kromozomunun keşfedilmesidir. Daha sonra  bu kromozomun, KML’ye neden olan bir 

onkogenden sorumlu Bcr-Abl füzyon geniyle bağlantısı gösterilmiştir. KML, spesifik 

bir sitogenetik anomaliyle bağlantısı gösterilen ilk kanserdir (17). 

Kromozom 9 ve 22’nin resiprokal (q34;q11) translokasyonu ile oluşan derivatif 

22. kromozom Ph1 kromozomu olarak adlandırılır. KML hastalarının % 80’ninde klasik 

Ph1 kromozomu tanımlanırken, hastaların yaklaşık %10’nunda 9. veya 22. 

kromozomları içeren “basit” ya da, 9. ve 22. kromozomlara ek olarak diğer başka bir 
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kromozomu da içeren “kompleks” varyant translokasyonlar görülmektedir. Hastaların 

% 8’inde ise klasik klinik ve hematolojik KML özellikleri görülmesine rağmen Ph1 

kromozomu gözlenmez. “Ph1 negatif” olarak adlandırılan bu hastaların yaklaşık 

%30’unda moleküler çalışmalar ile Bcr-Abl füzyon ürünleri gösterilebilirken, 

diğerlerinde gösterilememiştir (15). 

 

2.2.2. Philadelphia Kromozomu 

KML’nin orijininin 1845’te tanımlanmasını takiben bir sonraki en önemli adım, 

1960 yılında Peter Nowell ve David Hungerford’un  “Philadelphia Kromozomu” adını 

verdikleri spesifik bir kromozomun KML’nin diagnostik özelliklerini belirlemede 

kullanılması olmuştur. 1973 yılında Janet Rowley KML’nin moleküler kaynağının Ph1 

kromozomunda bulunduğuna dikkat çekmiştir. 1980’lerde Gerard Grosveld 

önderliğindeki  Hollandalı bir araştırma grubu, Ph1 kromozomunda tanımladığı kritik 

bir onkoproteinle  bağlantılı onkogen ile, bu hastalığın moleküler yapısının 

anlaşılmasına imkan sağlamıştır (15). 

 Ph1 kromozomu KML olgularının %90’nında görülen sitogenetik bir bulgudur 

ve yetişkin ALL olgularında %15-30, çocukluk çağı ALL’lerinde %5 ve yeni tanı almış 

AML olgularında %2 oranında görülmektedir (19). 

 Ph1 kromozomu, 9. ve 22. kromozomların uzun kolları arasındaki resiprokal 

translokasyon t(9;22)(q34;q11) sonucu oluşan derivatif  kromozom 22’dir.(Şekil 2.2) 

 

  
Şekil 2.2.: 9. ve 22. kromozomların resiprokal translokasyonu (18). 
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Oluşan bu translokasyon, kromozom 9q34’teki 3’ Abl gen segmentini, kromozom 

22q11’deki 5’ Bcr gen segmentine ekler ve kimerik Bcr-Abl messenger RNA 

(mRNA)’ya transkripsiyonu olan füzyon Bcr-Abl geni oluşur (18). Bir protoonkogen 

olan c-Abl normalde tirozin kinaz aktivitesi olan bir protein kodlamaktadır ve Bcr-Abl 

füzyon geninde bu tirozin kinazın aktivitesi oldukça artar. Bu özelliğin hastalığın 

prognozunda etkili olduğu düşünülmektedir (19). 

 

2.2.3. Varyant Philadelphia Kromozomu 

KML  vakalarının %5-10’unda, bir veya daha fazla kromozomun olaya karıştığı 

kompleks translokasyonlar sonucu variant Ph1 kromozomu oluşur. Varyant  Ph1 

kromozomları basit ve kompleks olmak üzere iki alt tipe ayrılır. Basit tip 

translokasyonlarda 22q dan bir segment, 9 dan farklı bir kromozomla translokasyona 

uğramaktayken, kompleks translokasyonlarda 3 veya daha fazla kromozom yer 

almaktadır. 22q11 ile birlikte translokasyona katılan diğer kromozomlarda en sık 

görülen diğer kromozom kırık noktaları: 1p36, 3p21, 6p21, 9q22, 11q13, 12p13, 17p13, 

17q21, 17q25, 19q13, 21q22, 22q12 ve 22q13’tür. Varyant Ph1 ve standart Ph1 

translokasyonuna sahip olguların fenotipik ve prognostik özelliklerine dair literatürde 

yer alan bilgiler, varyant translokasyonların  standart translokasyonlarla aynı klinik 

gidişata yol açıp, aynı sonuçları doğurup doğurmadığı konusunda çelişkilidir (20).  

Varyant translokasyonların nasıl oluştuğuna dair tartışmalı görüşler vardır. 

Çoğunluğu oluşturan bir grup, 3 ayrı kromozomda aynı anda meydana gelen 

kırılmalarla oluşan, üçlü translokasyon  ile yine aynı anda birbirleriyle eşleşmelerinden 

oluşan tek aşamalı mekanizmayı savunurken; diğer grup, klasik ikili Philadelphia 

translokasyonunu takip eden, diğer kromozomları da içine alan, birbirini izleyen 

translokasyonlardan oluşan iki aşamalı mekanizmayı savunmaktadır (20, 21).(Şekil 

2.3.) 
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Şekil 2.3.: Kronik miyeloid lösemide varyant translokasyonların oluşum mekanizmaları 

(20). 

 9. kromozom gri ile 22. kromozom siyah ile ve varyant kromozomlar beyazla gösterilmiştir. 

Üstteki diyagram tek aşamalı mekanizmayı temsil etmektedir. Açık renkli kutulardaki 

segmentlerin madde alışverişleri kıvrık oklarla gösterilmiştir. Harfler FISH çalışmalarında 

kullanılan prob renklerini belirtmek amacıyla kullanılmıştır: ABL1 geninin sekans bölgesini 

işaretlemek için kullanılan R kırmızıyı, BCR gen sekans bölgesini işaretlemek için kullanılan G 

yeşili ve F ise füzyonu temsil etmektedir. Normal kromozom homologları gösterilmemiştir. 

 

2.2.4.Bcr-Abl  Füzyon Geni  

Onkogenler; kanser etkileşim ve gelişim sürecinde dominant etki gösteren gen 

grubudur. Proto-onkogenler normal hücre gelişiminde rol oynarlar ancak mutasyonlar 

sonucu onkogene dönüşebilirler. Protonkogenler; 

• gen regülasyonunun bozulması sonucu o gen ürününün fazla sentezlenmesi ile 

• retroviral DNA entegrasyonu ile  

• kromozomal translokasyonlar sonucu genlerin yeniden düzenlenmesi ile 

• nokta mutasyonları ile 

• ve tümör baskılayıcı genlerin delesyonları ile onkogene dönüşebilirler. 

Tümör baskılayıcı genler; normal koşullarda hücrelerin gereğinden fazla 

çoğalmasını baskılarlar. Kanserleşme üzerinde resesif etkisi vardır. Bu genler 

üzerindeki herhangi bir mutasyon onları inaktifleştirerek kanserleşmeye yol açar  (22).  

KML’nin genetiğinde, protoonkogenlerin kromozomal translokasyonları sonucunda 
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aktifleşen genlerin artmış aktivasyonu söz konusudur. Yapısı değişerek aktifleşen Abl 

ve Bcr genlerinden oluşan füzyon gen KML’nin patolojisinden sorumludur (22, 23). 

 

2.2.4.1. c-Abl Geni 

c-Abl geni, Abelson Murine Lösemi Virusunun taşıdığı  v-ABL (viral ABL) 

geni ile homolog bir yapı gösterir. Gen, evrimsel bakımdan korunmuş, 9 nolu 

kromozomun q34 bant bölgesine lokalize olmuş bir proto-onkogendir. Reseptör 

olmayan tirozin kinaz ailesine bağlı, 230 kb uzunluğunda, 11 ekzon içeren bir gendir. c-

Abl geninin ilk ekzonunun ekzon 1a ve ekzon 1b olmak üzere iki alternatifi vardır.1. 

ekzon 2. ekzonun hemen distaline yerleşmiştir. Ekzon 2, ekzon 1a’dan 19 kb, ekzon 

1b’den ise 200 kb uzaklıktadır. Bu oluşumun sonucu olarak 6 kb (1a kaynaklı) ve 7 kb 

(1b kaynaklı) iki farklı büyüklükte  mRNA transkripti oluşur ve proteine 

çevrildiklerinde 1a Abl proteini 1b Abl proteininden 19 amino asit daha kısadır. c-Abl 

proteini ise yaklaşık 145 kilo Dalton (kd)’dur (23). 

 

 2.2.4.2. BCR (breakpoint cluster region) Geni 

Bcr geni 22 nolu kromozom üzerinde q11.2 bant bölgesine lokalize olmuştur. 

Yaklaşık 20 ekzonu vardır ve 130 kb uzunluğundadır. Bcr geninde üç farklı kırık 

noktası vardır. Gen, Ph1 kromozomu oluşurken  major break point cluster region (M-

bcr)  bölgesinden kırılır, daha sonra bu bölge c-Abl geninin 5’ bölgesi ile birleşir (18).  

 Bcr geninde kırılmalar özellikle ekzon b2 ve b3 veya ekzon b3 ve b4 arasında 

olmaktadır. Bunun sonucunda oluşan ürünlerde M-bcr’ın 3. ekzonu ile c-Abl geninin 2. 

ekzonu veya  Bcr geninin 2. ekzonu ile c-Abl geninin 2. ekzonu birleşerek füzyon 

proteinin amino asit dizisinde bir değişikliğe yol açar (23). Bu iki tip Bcr-Abl 

değişiminin hastalığın kliniğinde bir farklılığa yol açmadığı söylenmektedir (20). (Şekil 

2.4.) 

Oluşan iki ayrı hibrid mRNA birbirinden 25 amino asit bakımından farklıdır (18). 
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Şekil 2.4.: Bcr ve Abl genlerinin yapısı (18). 

 

2.2.4.3.Hibrid P210 Bcr-Abl proteini 

P210 Bcr-Abl Proteini, Bcr-Abl füzyon geni transkriptinin çevirisi sonucunda 

oluşur. KML hücrelerinde b2a2 veya b3a2 birleşimi şeklinde oluşan Bcr-Abl füzyon 

geni 8.5 kb mRNA’ya transkribe olur. Oluşan mRNA’nin translasyonu sonucu 210 

kodonluk kimerik p210 proteini  oluşur. KML vakalarının çoğunda b2a2 veya b3a2  

transkriptleri olur, fakat %5 vakada alternatif birleşmeler sonucu farklı füzyon 

proteinleri oluşur. ALL’li erişkinlerin %50’sinde ve çocukların %80’ninde ve nadiren 

KML’li vakaların 22. kromozomundaki kırılma, M-Bcr’nin 5’ ucunda yer alan ve minor 

breakpoint cluster region (m-bcr) olarak adlandırılan bölgede olur. Bu yeni genin 

transkripti sonucu 190 kodonluk füzyon proteini P190 olarak adlandırılır  (23, 24). 

 

2.2.5. Bcr-Abl Sinyal Yolakları 

Abl Proteinleri sinyal transdüksüyonunda ve hücre büyümesinin regülasyonunda 

önemli rolleri olan reseptör olmayan tirozin kinazlardır. Abl’nin N-terminal 

segmentindeki 2 adet SRC homolog bölge (SH2 ve SH3 ) Abl’nin tirozin kinaz regüle 

eden katalitik bölgeleridir. N-terminal ucundaki Myristoylation sekansı Abl’yi plazma 

membranındaki proteinlere bağlar (25). 

SH2’deki mutasyonlar fosfotirozin bağlanma kapasitesini düşürür. Tirozin kinaz 

fonksiyonu üzerine SH3’ ün negatif düzenleyici etkisi vardır. SH3’ün delesyonu 
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Abl’nin transformasyonunu kolaylaştırır. Abl ve Bcr’nin çeşitli yapısal değişimleri Bcr-

Abl’nin lökomojenik transformasyonunu neden olur. Bcr’nin serin-tirozin kinaz bölgesi, 

Abl’nin  tirozin kinaz ve p210 tarafından düzenlenen yolaklarını aktive eder (25, 26). 

P210’un yapısı multipl protein etkileşimine neden olur ve farklı intrasellüler 

sinyal yolaklarına katılımı sağlar. Bir adaptör protein olan Growth Factor Receptor-

Bound Protein-2 (GRB2)’nin SH2 bölgesi p210’un Bcr kısmındaki bir protein 

rezidüsüne (Y177) bağlanır ve bu olay p210’un RAS’a bağlanmasını sağlar. RAS bir 

guanozin trifosfat bağlayıcı proteindir. Hücre bölünmesini ve farklılaşmasını düzenler 

ve KML oluşumundaki en önemli sinyal yolaklarının merkezinde yer alır. Bcr-Abl’deki 

bir çok bölge RAS için kontrol görevi yapar. RAS’ın aktivasyonu ise GRB2, CBL, 

SHC, ve CRKL adaptör proteinler üzerinden olur. Adaptör proteinler aynı zamanda 

p210’u PI-3 kinaz gibi fokal adhezyon komplekslerine ve JAK-STAT gibi haberci 

sistemlere bağlar (18, 26). (Şekil 2.5.) 

 

 
Şekil 2.5.:Bcr-Abl Sinyal Yolağı (18). 

 

2.2.6. KML’de Tedavi 

KML tedavisinde son yüzyıl içinde büyük değişiklikler olmuştur. Tedavideki ilk 

amaç lösemik hücre kitlesini kontrol altına almaktı. Bu tedavi konvansiyonel tedavi 

olarak adlandırıldı. Yüzyılın ilk yarısında bu amaçla iyonize radyosyon ve bazı seçilmiş 

sitotoksik ajanlar, özellikle busulfan, yüzyılın ikinci yarısında ise esas olarak 
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hidroksiüre kullanıldı. Fakat  bu tedavilerin hastalığın ilerlemesine negatif bir etkisinin 

olmadığı ve sağkalımı uzatmadığı görüldü. Böylece konvansiyonel tedavinin etkin 

olmayan bir tedavi olduğuna karar verildi (27, 28).  

1980’lerin ortasında interferon tedavi seçeneği sunuldu. İnterferon esaslı 

rejimlerin, sağkalımı uzattığı, hızlanmış ve blastik faza geçişi yavaşlattığı ve hastaların 

bir kısmında sitogenetik remisyon sağlanmasına yardım ettiği saptandı. Aynı 

dönemlerde kullanılmaya başlanan allojenik kök hücre transplantasyonunun kür 

sağlayan tek tedavi biçimi olduğu bildirildi (27). 

1998 yılında ise ilk kez İmatinib klinik çalışmalarda kullanılmaya başlandı (27, 

28). 

 

2.2.6.1. İmatinib (Gleevec, Novartis,STI-571)  

İmatinib, Platelet-derived growth factor (PDGF) reseptörünü hedef alan spesifik 

bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Ph1 pozitif  KML’li hastaların füzyon ürünlerini ve 

gastrointestinal stromal tümörlerde artmış ekspresyonu olan C-Kit (CD117)’yi inhibe 

ettiği bulunmuştur. Food and Drug Administration (FDA) tarafından Mayıs 2001’de 

IFN tedavisine refrakter KML tedavisi ve Şubat 2003’te primer KML tedavisi için FDA 

onayı almıştır (27, 28).  

 İmatinib, PDGF reseptörünün veya c-Kit’in spesifik inhibitörü olarak 

geliştirilmiştir. İmatinib, fosfatın substrata Bcr-Abl bağımlı transferini bozar (Şekil2.6). 

1996’da Druker ve arkadaşları  invitro Bcr-Abl içeren ve prolifere olan miyeloid 

hücrelerin İmatinib ile spesifik olarak inhibe edildiğini ama İmatinibin normal hücrelere 

minimal zarar verdiğini göstermişlerdir (28).  
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Şekil 2.6. BCR-ABL’nin etki mekanizması ve İmatinib tarafından inhibisyonu 

(27) 

 

2.2.7. KML Olgularında Kullanılan Sitogenetik Yöntemler 

KML olgularında  hastalığın içinde bulunduğu faza göre sitogenetik anomaliler de 

değişim göstermektedir. 

  Akselere ve blastik fazda hastaların % 60-80’de yeni sitogenetik ve moleküler 

değişiklikler oluşur. KML’li hastaların % 5’inden fazlasında en sık görülen sekonder  

değişiklikler; +8 (% 34), +Ph1 (ek Ph1 kromozomu) (% 30), izokromozom i(17q) (% 

20), +19 (%13), -Y  (% 8), +21 (% 7), +17 (% 5) ve -7 (% 5)’tir. Ayrıca bu fazlarda 

varyant translokasyonlar da görülür (29). 

 KML tedavisi almakta olan hastaların tedaviye cevaplarının değerlendirilmesinde 

ve relapsın erken farkına varılmasında minimal rezidüel hastalığın (MRH) 

monitorizasyonu önemlidir. Sitogenetik relaps genellikle hematolojik relapsa öncülük 

eder, bu nedenle relapsın erken saptanmasıyla erken müdahale imkanı doğar. MRH’ın 

saptanmasında sitogenetik ve moleküler teknikler kullanılır. Kullanılan moleküler 

yöntemler arasında Southern blot (SB), Western blot (WB) ve Reverse-transcriptase 

polymerase chain reaction (RT-PCR) yöntemleri bulunmaktadır. Kullanılan sitogenetik 

yöntemler ise konvansiyonel sitogenetik ve moleküler sitogenetik yöntemler olarak ikiye 

ayrılır (30). 
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2.2.7.1.  Konvansiyonel Sitogenetik Araştırmalar 

Hematopoetik tümörlerin büyük bölümünde, hem yapısal (translokasyonlar,  

inversiyonlar, delesyonlar v.b) hem de sayısal  sitogenetik anomaliler meydana gelir. İlk 

kez 1960 yılında Philadelphia kromozomunun keşfiyle, kromozomlar ve kanser 

arasındaki ilişkinin araştırılması konvansiyonel sitogenetik yöntemlerin geliştirilmesiyle 

hız kazanmıştır (31,32). 

Kanserde sitogenetik çalışmaların klinik uygulamalara katkıları aşağıda 

özetlenmiştir.  

1. Maling bir klonun varlığını saptamak. 

2. Tanıyı netleştirmek. 

3. Prognozu tayin etmek. 

4. Bir tedavi stratejisi seçimine yardım etmek. 

5. Tedaviye yanıtı izlemek. 

Hematolojik çalışmalar için en çok tercih edilen doku kemik iliğidir. Kemik ilikleri 

malignansinin tipine göre direkt  veya overnight kültür aşamasına tabii tutulur. Over 

night kültürde hücreler S-fazında blokaja uğratılarak hücre bölünmesinin 

senkronizasyonu kontrol altına alınmaya çalışılır. Daha sonra blokajı sağlayan kimyasal 

ajanı çıkartmak için gerekli metaboliti ortama eklemek çok sayıda erken metafaz ve 

profaz hücreleri elde etmeyi sağlar. En sık kullanılan senkronizasyon ajanları arasında 

Methotrexate (Amethopterin), Fluorodeoxyuridine (FdU), Thymidine sayılabilir. İlk iki 

ajan miyeloid lösemiler, son  ajan ise lenfoid lösemiler için daha uygundur. En son olarak 

eklenen kolşemid, iğ ipliklerinin protein yapısının bozulmasını sağlayarak kromatidlerin 

ayrılmasına engel olur. Ancak kolşemidin kültürde tutulma süresinin uzaması, 

kromozomların boylarının kısalmasına sebep olabilir. En son olarak hipotonik solüsyon 

uygulaması ve hücrelerin fiksasyonundan sonra elde edilen kaliteli metafazlar, kromozom 

bantlanma yöntemleri ile mikroskobik olarak görünür hale gelirler. Bundan sonraki adım 

kromozomların mikroskobik incelemesinde sayısal ve/veya yapısal bir anomalinin olup 

olmadığının araştırılmasıdır (31). 
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2.2.7.2.Moleküler Sitogenetik Araştırmalar 

Moleküler sitogenetik metodlar (ISH: In situ hibridizasyon, FISH: Floresan in 

situ hibridizasyon, CGH: Comperative genomic hybridization) klasik sitogenetik 

yöntemlerle belirlenemeyen yeniden düzenlenmeleri ve kromozomal mikrodelesyonları 

belirleme olanağı sağlamaktadır. Sitogenetik rutin GTG bantlama tekniginde >4Mb, HRB 

(2000 band düzeyinde) tekniginde de >2Mb’ye kadar olan düzensizlikler 

belirlenebilmektedir. FISH tekniği ile ise çok daha küçük (1-3 Mb’a kadar) olan yapısal 

düzensizlikler belirlenebilmektedir (32). 

FISH, denatüre haldeki kromozomlara floresan ile işaretli probların bağlanması 

temeline dayanan bir tekniktir. Moleküler tekniklerin sitolojik preparatlara 

uygulanabileceği gerçegi ilk olarak 1969 yılında Gall ve Pardue tarafından ortaya 

atılmıştır (33). 

Bugün FISH tekniği tıbbın pek çok alanında değişik amaçlarla rutin olarak 

uygulanabilmektedir. Bunlar; 

• Klinik sitogenetik 

• Prenatal tanı 

• Kanser sitogenetiği 

• Mikrodelesyon sendromlarının tanısı 

• Tek gen hastalıklarında taşıyıcı ve hasta tanısı 

• Onkogen aktivasyon tayini (mRNA düzeyinde) 

• Enfeksiyon ajanlarının tanısı olarak gruplandırılabilir (33). 

FISH, interfaz nükleusunda analize imkan vermesi nedeniyle kanser 

sitogenetiğinde kullanılan en önemli tekniktir. FISH analizi tümöre özgü karyotipik 

anomalilerin saptanmasında sitogenetik yöntemlere kıyasla çok daha hızlı, hassas ve 

güvenilirdir (32). 

Hemotolojik malignensilerde FISH tekniğinin kullanım amaçları şunlardır; 

• Hastalık tipine ait spesifik karyotipik anomaliyi belirlemek ( diagnostik amaçlar) 

• Tedaviye paralel olarak karyotipik değişikliği belirlemek, izlemek, 
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• Klinik remisyon ile karyotipik remisyonun paralelliğini belirlemek, 

• Kemik iliği nakli sonrası, hastanın kemik iliğinde olusan hücre populasyonunun 

orijininin belirlenmesi (33). 

Prob; örneklerde aranan genetik materyale (DNA veya RNA) komplementer, 

radyoaktif veya nonradyoaktif madde ile işaretli DNA veya RNA segmentidir. FISH 

tekniğinin uygulamasında prob seçimi çok önemlidir. Kullanılacak probun incelenecek 

materyale, değerlendirilecek anomali tipine ve bölgesine uygun olması gerekir. Ayrıca 

probun hangi yöntemle işaretlendiği, uzunluğu, RNA veya DNA kaynaklı olması, tek 

veya çift sarmallı olması sinyal kalitesini etkileyebilir (31). 

FISH tekniğinde sitogenetik alanında kullanılan başlıca problar şunlardır; 

• Lokusa özgü problar: İnterfaz nukleusunda ya da metafaz kromozomlarında bir gene 

veya genin içindeki bir bölgeye ait özgün DNA dizilerinden oluşan ortalama 15-500kb 

büyüklüğünde problardır. 

• Tekrarlayan dizi probları: Tekrarlayan dizilere özgün problar; “sentromerik”, “beta 

satellit”, “klasik satellit” ve “telomerik” problar olarak gruplandırılır. 

• Translokasyon veya kırık noktası yeniden düzenlenme probları 

• Tüm kromozomu boyayan problar : Bir kromozomun tümünü kapsayacak şekilde 

farklı bölgelerine özgün DNA dizilerinden oluşturulan prob karışımı hazırlanır ve 

kromozomun p terminalinden q terminaline kadar tümünün boyanması sağlanır (34). 

  FISH tekniğinin temel mekanizması iki komplementer daldan çift sarmal 

oluşmasıdır. DNA-DNA hibridizasyonunda prob ve hedef DNA’ların denatürasyonunu 

takiben oluşan DNA fragment karışımı, tek dal halindeki fragmentlerin tekrar 

birleşmesini sağlayacak koşullarda gerçekleştirilir (35). Direkt yöntemle işaretlenmiş 

floresan problar kullanıldığında, preparatlar hibridizasyon sonrası yıkamaların hemen 

ardından floresan mikroskopta değerlendirilebilir. İndirekt yöntemle işaretlenmiş problar 

ise immunositokimyasal reaksiyonlardan sonra görüntülenebilir hale gelirler. Floresanla 

işaretlenmiş DNA’yı görüntülemek için kullanılan karşı-boyalar (antifade) genellikle 

kırmızı floresan veren PI ya da mavi floresan veren DAPI (4,6-Diamino-2-fenil-indol) 

’dir (36). 

FISH prosedürü 6 aşamada gerçekleştirilir. 
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1.Preparatların Hazırlanması 

2.Preparatların Ön Yıkaması 

3.Prob ve Hedef DNA Denatürasyonu 

4.Prob ve Hedef DNA Hibridizasyonu 

5.Hibridizasyon sonrası Yıkamalar 

6.Görüntüleme ve inceleme (35). 

FISH sonrası problardan elde edilen sinyallerin incelenmesinde epifloresan 

mikroskop yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan florokromların gözlenebilmesi için 

doğru prob setleri ve uygun filtrelerin seçilmesi gerekmektedir.  

KML’li hastalarda özellikle Bcr-Abl füzyon geninin interfaz hücrelerinde ve 

metafazlarda gösterilmesi, bu füzyonlar için özel olarak tasarlanmış ticari probların 

oluşturulmasıyla çok daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir (37). 

Bcr/Abl yeniden düzenlenmelerini tespit etmek için, farklı sinyal özelliklerine 

sahip (ekstra sinyal probları gibi) problar da kullanılmasina rağmen en çok  lokus 

spesifik Bcr/Abl Dual color Dual füzyon kosmid probları kullanılmaktadır. 22q11.2’de 

lokalize olan Bcr probunun, biotinle işaretlenerek yeşil (Y) renkte sinyal vermesi 

sağlanmaktadır ve bu prob yaklaşık 500 kb uzunluğunda olup ekzon 12-16 civarındaki 

majör bölgeyi ve ekzon 2’nin 5' bölgesinde meydana gelen daha çok sentromerik minör 

bölgeyi içermektedir. 9q34.1’de lokalize olan Abl  probunun, digoxigeninle işaretlenerek 

kırmızı (K) renkte sinyal vermesi sağlanmaktadır ve bu prob yaklaşık 600 kb’lık bir 

kısmı Abl’nin 200 kb’lik kırık nokta bölgesine tutunmaktadır (38).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Materyal : 
Çalışmamızın materyalini 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 toplam 25 Kronik Myeloid Lösemili 

hastanın kemik iliği örnekleri oluşturmuştur. 

3.2.Gereçler :  
• Laminal Air Flow 

• Etüv (Heraeus) 

• Zaman ayarlı santrifüj 

• Mikrosantrifüj (Heraeus) 

• Işık-Floresan Mikroskobu ve 365/480 ve 540/550 dalga boyunda floresan 

filtreleri (Zeiss, Olympus) 

• Hassas terazi (Metzler) 

• Derin dondurucu (Bosch) 

• Mikropipet (Eppendorf) 

• pH metre 

• Su banyosu 

• Vortex 

• Konik beher 

• Plastik gode 

• Hibridizasyon cihazı (Dako Hibridizer) 

• Pasteur Fırını (Heraeus) 

• Hot- Plate 
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3.3. Konvansiyonel Sitogenetik Yöntem 

3.3.1. Solüsyonlar: 
Kültür Medyumu ; 

RPMI 1640                       100 ml. 

Fetal Calf Serumu             %15 

L-Glutamin                        %2 

Penisilin-Stereptomisin      %1 

HRB Solüsyonu 

Ametopterin           10-5 mol/L Hank’s BSS 

Thymidine              10-3 mol/L Hank’s BSS 

Harvest Solüsyonları ; 

Kolşisin                          10µg/ml. 

Hipotonik solüsyon          0,075 mol/l. KCL 

Fiksatif                          3:1 metanol : asetik asit       

3.3.2. Kültür 1 
100 ml. RPMI 1640 medyumuna %15 fetal calf serum, %2 L-Glutamin, %1’lik 

Penisilin-streptomisin konularak hazırlanan kemik iliği kültüründen 10 cc. alınarak 

kültür kabına konuldu. Olguların dosyalarından temin edilen Lökosit, Eritrosit, 

Trombosit, Hemoglobin, Hct, MCV’lerine ait bilgiler doğrultusunda kültüre, optimum 

hücre yoğunluğunu sağlayabilmek amacı ile  2-10 damla arasında kemik iliği eklenerek 

37 0C’lik etüvde kültüre edildi. 

3.3.3. Harvest  
• Kültüre edilmiş medyuma aynı gün saat 16:00’da 0.05ml. Ametopterin 

eklendi. 

• Ertesi sabah saat 8:00-9:00 arası kültür 1000 rpm.’de santrifüj edildi. 

Süpernetant atıldıktan sonra üzerine 4.5 ml. Thymidinli ‘release’ 

medyumu eklendi ve tekrar 37 0C’ de 5 saat kültüre edildi. 

• 5 saatin sonunda kültüre bir damla kolşisin ilave edildi. 
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• 20  dk. sonunda  5dk. 1500 rpm.’da santrifüj edildi. Süpernetant atıldı ve 

pellet üzerine 37 0C’de ısıtılmış KCL eklenip, 2 dk. beklendi. 

• Tekrar santrifüj edilip, süpernetant atıldıktan sonra pellet üzerine damla 

damla fiksatif eklenip, vokteksle çalkalandı. Sonrasında +4 0C’de en az 

yarım saat beklendi ve duruma göre fiksasyon işlemi 2-3 kez tekrar 

edildi. 

• Bu aşamaları takiben hazırlanan lamlar üzerine yayma işlemi yapıldı. 2 

saat 900C Pasteur fırınında yaşlandırıldı ve G bantlama yöntemiyle 

bantlandı. 

3.3.4. Giemsa Bantlama (G Bantlama) 
Stok Solüsyonalar 

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 

• Yaşlandırılmış preparatlar tripsin çalışma solüsyonunda 15-30 

saniye bekletildi. 

• Preaparatlar PBS’de yıkandı. 

• Leishman çalışma solüsyonunda 2-3 dk. boyandı. 

• Preparatlar distile suda yıkanıp, havada kurutuldu. 

3.3.5. Mikroskopik inceleme 
Applied İmaging Karyotipleme sistemindeki Olympus BX51 ışık 

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

anomaliler açısından değerlendirildi,karyotipleri yapıldı.  
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3.4. FISH (Floresan In Situ Hibridizasyon) Yöntemi  
3.4.1 Solüsyonlar 

• 20xSSC (Standart Saline Citrate) (pH 7): 175.3 g NaCl (Merck) + 88.2 Nasitrat 

(Merck) + 1000 ml distile su (1 yıl +4 °C’de saklanabilir) 

• 5M HCl: 20,8 ml HCl (Merck) + 29,2 ml distile su 

• 0.25N HCl: 5 ml 5M HCl + 95 ml distile su 

• Stok pepsin solüsyonu: 0.1 g pepsin (Merck) + 1000 µl distile su 

• 0,4xSSC: 2 ml 20xSSC + 98 ml distile su 

• 2xSSC: 10 ml 20xSSC + 90 ml distile su 

• Tween 20 stok solüsyonu (%10’luk) : 10 ml Tween 20 (Sigma) + 90 ml 

distile su 

• Tween 20 yıkama solüsyonu (1000 ml) : 400 ml 2 x SSC + 590 ml distile su 

+ 10 ml (%10’luk) Tween 20 stok solüsyonu 

• Oda ısısındaki % 70, % 85 ve % 100 absolut etanol (Merck) serisi 

• Hibridizasyon solüsyonu (Oncor Hybrisol VI - %65 formamid, 2XSSC) 

• DAPI Antifade (0.125 µg/ml, +4 °C’ de saklanır). 
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3.4.2. FISH Probları:  

3.4.2.1. Cytocell BCR-ABL Translokasyon Probu Dual Füzyon 

 

 

 
Şekil 3.1.: BCR/ABL translokasyon probunun kapsadığı bölgeler (38). 

 

Bu probta 9. kromozomun ABL1 gen bölgesi kırmızı (K) renkte sinyal verirken 

22. kromozomun BCR gen bölgesi yeşil (Y) renkte sinyal vermektedir. BCR/ABL 

füzyon geninin oluşmadığı durumlarda 2K2Y sinyal paterni görülmektedir. BCR/ABL  

füzyon geni oluştuğunda ise 9. Kromozom üzerinde 5’ABL-3’BCR füzyonu, 

22.kromozomun üzerinde ise 5’BCR-3’ABL füzyonu oluşmaktadır. Füzyon sinyalleri 

ya sarı renkte ya da birbirine çok yakın ve iç içe geçmiş kırmızı yeşil sinyaller şeklinde 

görülmektedir.  
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Şekil 3.2.: D-FISH proplarındaki normal ve translokasyonlu nükleuslar üzerindeki sinyal 

biçimleri (38). 

3.4.2.2. DiGeorge probu (D22S75) 

 

Şekil 3.3. DiGeorge Probunun kapsadığı bölgeler (38). 

Cytocell DiGeorge probu, 22q11.2 N25 bölgesine lokalize kırmızı renkli 

fluoresan ve 22 qter subtelomer (N85A3) bölgesine lokalize yeşil renkli fluoresan ile 
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işaretlenmiş ve DiGeorge Mikrodelesyon Sendromu ve ilişkili hastalıkların varlığını 

araştırabilmek amacı ile dizayn edilmiş bir proptur. Ph kromozomunda 22. 

kromozomun kırık noktası 22q11.2’de olduğu için özellikle varyant traslokasyonlarda  

22.kromozomun diğer kromozomlarla translokasyonunun mekanizmasının 

araştırılmasında  kullanılması uygun görülmüştür. 

3.4.2.1.  Whole Kromozom Painting probları (WCP) 
5., 4., 14, ve 22. kromozomlar için tüm kromozom boyama propları kullanıldı. 

   3.4.2.4. Cytocell Multiprobe System OctoChrome 

 

Şekil 3.4. Cytocell Multiprobe Sistem OctoChrome (38). 

Cytocell’in Chromoprobe Multiprobe System Octochrome probu, toplam 8 kare 

içeren ve her bir karede birbirinden farklı 3 kromozom için 3 farklı renkte işaretlenmiş  

tüm kromozom boyama probu içeren bir probtur. Bu prop aynı anda 24 kromozomu 

tanımlamaya izin verir.  

3.4.3. Kültür 2 

100 ml. RPMI 1640 medyumuna %15 fetal calf serum, %2 L-Glutamin, %1’lik 

Penisilin-steroptomisin konularak hazırlanan kemik iliği kültüründen 10 cc. alınarak 

kültür kabına konuldu. Kültüre 6-7 damla kemik iliği eklenerek 37 0C’lik etüvde kültüre 

edildi. 

3.4.4.Harvest  
Kültürün 24. saatinde 0.1 ml kolşisin ilave edilerek 20 dk. beklendi. 1500 rpm 

de 5 dk. santrifüj edildi. Süpernatant atıldı ve pelletin üzerine 37 0C’de ısıtılmış KCL 
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eklenip 5 dk. bekletildi. Tekrar santrifüj edilip, pellet üzerine damla damla fiksatif 

eklenip, çalkalandı. Fiksasyon işlemi 2-3 kez tekrar edildi.  

3.4.5. Preparatların Hibridizasyona Hazırlanması 

• Preparat seçilirken, mitotik indeksin yüksek olmasına ve sitoplazmanın 

olmamasına dikkat edildi. 

• Octochrome multiprobe sistem çalışmasında bu prob için özel olarak 

hazırlanmış 8 kutucuklu preparatın her bir kutusuna obsiyonel (hücre 

yoğunluğuna bağlı) olarak mikropipet yardımıyla yaklaşık 3 µl materyal 

damlatıldı. 

• Seçilen preparat ilk önce oda ısısında bekleyen %70, %85 ve %100’lük 

etanol serisinden 2’şer dakika geçirildi. 

• Havada kurutulduktan sonra, 37°C de bulunan 0.1N HCl, %0.05 pepsin 

solüsyonunda 10 dakika bekletildi. 

• Preparat pepsinden çıktıktan sonra kurutulmadan, oda ısısındaki etanol 

serisinden yeniden 2 şer dakika geçirildi. Alkol serisinden çıkan preparatlar oda 

ısısında kurumaya bırakıldı. 

3.4.5.1.  Füzyon, DiGeorge ve Painting Probların Hazırlanması 

• 4 µl’lik prob, 16 µl hibrizol solüsyonu ile karıştırıldı. Kısa santrifüjden 

geçirilerek problar  kullanıma hazır hale getirildi. 

3.4.5.2.  Octochrome  Multiprobunun Hazılarlanması 

•  Prob üzerindeki her bir kutucuğa 2 µl hibrizol solüsyonu mikropipetle 

damlatıldı ve prob, hazırlanan preparatın üzerine kapatıldı. 

3.4.6. Denatürasyon ve Hibridizasyon 

• Hazırlanan Octohrome dışındaki problar preparat üzerine damlatılarak üzerleri 

lamelle kapatıldı. Denatürasyon ve hibridizasyon basamaklarının ikisi de hibridizasyon 

cihazında gerçekleştirildi. 
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• Cihaza denatürasyon ve hibridizasyon için optimum değerler girildi ve 

programlandı. Prob eklenmiş preparat cihaz aracılığıyla önce 75 °C’ de 2 dakika 

boyunca denatüre edildi. Denatürasyondan sonra cihaz otomatik olarak 37 °C’ye 

gelerek hibridizasyon sıcaklığını ayarladı. Hedef DNA ve prob 37 °C’ de 18 saat 

hibridize oldu. 

• Octochrome problu preparat ise 75 °C’ye ayarlanmış hot plate üzerinde 

karanlık ortamda 2 dakika bekletilerek denatüre edildikten sonra 37 °C’ye ayarlanmış 

sıcak su banyosunda kapalı ve nemli bir kutu içinde 18 saat hibridize edildi. 

3.4.7. Hibridizasyon Sonrası Yıkamalar 

• Yıkamalar için 0,4 x SSC ve 2 adet Tween 20 solüsyonları hazırlandı. Su 

banyosu 72–75 °C’ ye ayarlandı ve 0,4 x SSC su banyosuna koyuldu. Tween 20’ler oda 

sıcaklığında bekletildi. 

• Hibridizasyon süresinin tamamlanması ile preparatlar cihazdan çıkarıldı 

ve üzerlerindeki lameller yavaşça kaldırıldı. Su banyosu içerisindeki 0,4 x SSC’de 2 

dakika bekletildi. Sürenin sonunda preparatlar karanlık bir ortamda Tween 20 

solüsyonunda 2 dakika süreyle bekletildi. 

• Bu arada preparatlar için lameller hazırlandı ve her bir lamel üzerine 20 µl 

0.125  nanogram/ mililitre konsantrasyonundaki DAPI çözeltisinden damlatıldı. Tween 

20’ den çıkan prepapatların arkası silindi ve ters çevrilerek DAPI damlatılmış lameller 

üzerine yerleştirildi. Bu basamakla birlikte tüm işlemler tamamlanmış oldu ve 

preparatlar incelenmeye hazır hale geldiler. 
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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 17 KML’li olgu ile değişik hastanelerin hematoloji 

birimlerinde takip edilen 8 KML’li olgu değerlendirilmiştir. Bu 25 olgunun rutin 

kromozom analizi için gönderilmiş olan kemik iliği örneklerinde, Philadelphia 

kromozomu ve varyant translokasyonlar, konvansiyonel sitogenetik ve FISH yöntemleri 

ile araştırılmıştır.  

4.1. Olguların demografik bulguları 
Olgularımızın yaş ortalaması 51±12,55  (29-76), erkek/kadın oranı ise 12/13 

olarak saptanmıştır. Olguların hastalık evresine göre dağılımları, inceleyen hekimlerden 

alınan bilgilere göre sınıflandırılmış ve sırası ile 21 olgu Kronik faz, 3 olgu Akselere faz 

ve 1 olgu Blastik faz olarak değerlendirilmiştir. Olguların yaş, cinsiyet ve hastalık 

fazlarına ait bilgiler Tablo 4.1. de verilmiştir. 

Tablo 4.1. KML olgularının  yaş, cinsiyet bilgileri ve hastalık fazlarına göre dağılımları  

(K:Kadın, E: erkek)(KF:Kronik faz,AK:Akselere faz,BF:Blastik faz) 

Hasta No Yaş Cinsiyet Faz 

01 58 E KF 

02 37 K AF 

03 48 K KF 

04 76 E KF 

05 40 K KF 

06 52 K AF 

07 49 E KF 
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08 54 E KF 

09 64 K BF 

10 47 K KF 

11 57 K KF 

12 33 K KF 

13 56 E KF 

14 50 K KF 

15 57 K KF 

16 44 E KF 

17 63 E AF 

18 76 E KF 

19 71 K KF 

20 29 K KF 

21 35 E KF 

22 47 E KF 

23 49 E KF 

24 42 K KF 

25 41 E KF 
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4.2. KML  Tanılı ve İmatinib Mesilat (Gleevec) Tedavisi Alan Olgulardaki Ph1 

Kromozomunun Yüzdesinin Yıllar İçindeki Durumu 

2006-2009 yılları arasında bölümümüzde rutin sitogenetik analizleri yapılan 25 

olguda, Ph1 kromozomunun sayılan hücrelerdeki yüzdesinin listelenmiş hali tablo 

4.2’de verilmiştir. Tablodan da anlaşıldığı gibi 2 olgu İmatinib Mesilat’a karşı direnç 

gösterirken 13 olgudan olumlu yönde sitogenetik cevap alınmıştır. KML tanısı almış ve 

Philadelphia Kromozomu varlığı açısından değerlendirilmiş hastaların, sitogenetik 

bulgularının yıllar içindeki değişimi, bu hastaların İmatinib Mesilat (Gleevec)’e karşı 

dirençliliği konusunda, tartışma bölümünde de bahsi geçeceği gibi  istatistiki bir önem 

taşımaktadır. 

Tablo 4.2. 2006-2009 yılları arasında İmatinib Mesilat (Gleevec) tedavisi altındaki KML 

olgularının Ph1 Kromozomu yüzdesi açısından değerlendirilmesi 

*FISH ve konvansiyonel sitogenetik çalışmamızda kullandığımız materyal 

Not: Tüm  hastalar 400 mg Imatinib Mesilat (Gleevec) tedavisi altındadır. 

Hasta no 2006 2007 2008 2009 

01 - *%30 varyant Ph1 %30 varyant Ph1 - 

02 - %100 varyant Ph1 *%100 varyant Ph1 - 

03 - %100 varyant Ph1 *%100 varyant Ph1 - 

04 - Ph1 negatif Ph1 negatif *Ph1 negatif 

05 - - *%100 varyant Ph1 - 

06 - - *%100 varyant Ph1 Ph1 negatif 

07 - - %100 varyant Ph1 *%100 varyant Ph1 

08 - %60 varyant Ph1 

%40 Ph1 negatif 

%35 varyant Ph1 

%65 Ph1 negatif 

*%15 varyant Ph1 

%85 Ph1 negatif 

09 %100 Ph1 pozitif %100 Ph1 pozitif %100 Ph1 pozitif *%100 Ph1 pozitif 
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10 - %100 Ph1 pozitif Ph1 negatif *%60 Ph1 pozitif 

11 %100 Ph1 pozitif %80 Ph1 pozitif *%90 Ph1 pozitif Ph1 negatif 

12 - - %100 Ph1 pozitif *%100 Ph1 pozitif 

13 - - - *%100 Ph1 pozitif 

14 - %100 Ph1 pozitif %20 Ph1 pozitif *%45 Ph1 pozitif 

15 %30 Ph1 pozitif - *%35 Ph1 pozitif %10 Ph1 pozitif 

16 - - *%100 Ph1 pozitif %100 Ph1 pozitif 

17 - %100 Ph1 pozitif %100 Ph1 pozitif *%60 Ph1 pozitif 

18 - - %100 Ph1 Pozitif *%10 Ph1 pozitif 

19 %100 Ph1 pozitif %100 Ph1 pozitif *%100 Ph1 pozitif %100 Ph1 pozitif 

20 - - %100 Ph1 pozitif *%5 Ph1 pozitif 

21 %20 Ph1 pozitif Ph1 negatif Ph1 negatif *Ph1 negatif 

22 %100 Ph1 pozitif %100 Ph1 pozitif Ph1 negatif *Ph1 negatif 

23 Ph1 negatif %20 Ph1 pozitif - *Ph1 negatif 

24 - Ph1 negatif Ph1 negatif *Ph1 negatif 

25 - - %100 Ph1 pozitif *Ph1 negatif 

 

4.3. Olguların Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH  Bulgularının 
Değerlendirilmesi 
Olgularımızın An International System for Human Cytogenetic Nomenclature 

(ISCN 2005) (39) kurallarına göre yazılmış karyotip sonuçları Tablo 4.3’de 

verilmiştir.Bu tabloda aynı zamanda BCR-ABL füzyon probu kullanılarak  FISH 



 31 

incelemeleri ile değerlendirilmiş, Ph kromozomunu işaret eden füzyon sinyalleri sayısı 

yüzde olarak verilmiştir. 

Tablo 4.3.Olguların karyotip sonuçları 

Hasta no Karyotip sonucu-Ph (+) % 
İnterfaz -

FISH 

Ph (+) % * 

01 46,XY,t(5;22)(q13;q11)[6]/46,XY[14](%30) 85 

02 46,XX,t(14;22)(q32;q11)[20](%100) 75 

03 46,XX,t(9;10;22)(q34;q11.2;q11)[20](%100) 67 

04 46,XY,t(4;22)(q21.1;q22)[20] 1 

05 46,XX,t(4;22)(p16;q11)[20](%100) 85 

06 46,XX,t(1;9;22)(p36;q34;q11)[20](%100) 88 

07 46,XY,t(20;22)(p13;q11)[20](%100) 75 

08 46,XY,t(1;9;22)(q21;q34;q11)[3]/46,XY[17](%15) 35 

09 46,XX,t(9;22)(q34,q11)[29](%100) 87 

10 46,XX,t(9;22)(q34,q11)[12]/46,XX[8](%60) 55 

11 46,XX, t(9;22)(q34,q11)[18]/46,XX[2](%90) 65 

12 46,XX, t(9;22)(q34,q11)[20](%100) 60 

13 46,XY, t(9;22)(q34,q11)[20](%100) 70 

14 46,XX, t(9;22)(q34,q11)[9]/46,XX[11](%45) 35 

15 46,XX, t(9;22)(q34,q11)[7]/46,XX[13](%35) 45 

16 46,XY, t(9;22)(q34,q11)[20](%100) 82 
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17 46,XY, t(9;22)(q34,q11)[12]/46,XX[8](%60) 45 

18 46,XY, t(9;22)(q34,q11)[2]/46,XX[18](%10) 25 

19 46,XX, t(9;22)(q34,q11)[20](%100) 80 

20 46,XX, t(9;22)(q34,q11)[1]/46,XX[19](%5) 10 

21 46,XY[20](Ph1 negatif) 4 

22 46,XY[20](Ph1 negatif) 15 

23 46,XY[20](Ph1 negatif) 3 

24 46,XX[20](Ph1 negatif) 1 

25 46,XY[20](Ph1 negatif) 36 

* Her olgu için 400 hücre sayılmıştır. 

Not: BCR-ABL füzyon probu için cut off değeri %2’dir.  

Tablo 4.3.’ten de anlaşılacağı gibi 16 olgu nonmozaik, 9 olgu mozaik karyotip özelliği 

göstermektedir. 7 olguda varyant Ph1 (+), 12 olguda Ph1 (+), 6 olguda Ph1 (-) 

bulunmuştur. FISH çalışmasında ise konvansiyonel sitogenetik yöntemle Ph1 (-) 

bulunan 6 olgunun 4’ünde Ph1 (+)’liği görülmüştür. 

 

4.3.1.Varyant Translokasyonlu Olguların Sitogenetik bulgularının 

değerlendirilmesine yönelik yaklaşım 

4.3.1.1. Olgu 1: E.U. 

Bölümümüze ilk kez 2007 yılında KML ön tanısı ile gelen olgunun kemik iliği 

materyalinde yapılan konvansiyonel sitogenetik analizde değerlendirilen 20 metafazda 

mozaik 46,XY,t(5;22)(q13;q11)[6]/46,XY[14] karyotip sonucu elde edilmiştir. 

Translokasyon mekanizmasını açıklamak ve kromozom anomalisini daha detaylı 

incelemek amacı ile  translokasyona katılan kromozomlara özgün wcp ve kozmid 

problar kullanılarak yapılan FISH çalışmasında konvansiyonel sitogenetikte 5. ve 22. 
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kromozomlar arasında saptanan resiprokal translokasyon doğrulanmış, D22S75 probu 

ile 22.kromozomun telomerinde yer alan yeşil renkli kontrol bölgesi (N85A3) sinyali  

derivatif 5.kromozom üzerinde izlenmiş, BCR/ABL probu ile de 22. kromozom  

üzerinde füzyon sinyali görüntülenmiştir. Bu sonuç, 22q11.2 bölgesinin 

22.kromozomda kaldığını ve füzyonun 22.kromozom üzerinde gerçekleştiğini 

göstermektedir. Bu translokasyonun olası oluşum senaryosu Şekil 4.1.’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.1.Olgu 1’e ait translokasyonun oluşum mekanizması 

9. kromozom üzerindeki submikroskobik 3’ ABL gen bölgesinin 22. kromozom üzerine 

taşınması ile derivatif 22.kromozom üzerinde 5’BCR-3’ABL füzyon geni oluşmuştur. 

22.kromozomun, DiGeorge probunun kontrol sinyal bölgesini de içine alan parçası ile 

5. kromozom arasındaki resiprokal translokasyon sonucu ortaya çıkan sinyal paterni 

1F1K1Y şeklinde olmaktadır. Bu mekanizmada 5’BCR-3’ABL füzyonu oluşurken  

9.kromozomun 5’ ABL bölgesi ve 22. kromozomun 3’ BCR bölgesi delesyona 

uğramaktadır. Derivatif 9.kromozom karyotipte normal görünmekte ancak  5’ABL 

genine ait sinyal alınamamaktadır. Bu olgu tek aşamalı translokasyon oluşum 

mekanizmasına örnek teşkil etmektedir (20, 40, 41). 
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Şekil 4. 2. Olgu 1’e ait karyotip görüntüsü 

 

Şekil 4.3.Olgu 1’e ait  22.kromozomun kontrol bölgesinin  derivatif 5.kromozoma 

taşındığını gösteren şekil (DiGeorge probu) 
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Şekil 4.5. Olgu 1’e ait 5. Kromozomu wcp probu ile boyama 

 

Şekil 4.6. Olgu 1’e ait interfaz FISH füzyon gen sinyali  
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4.3.1.2. Olgu 2: H.K. 

Bölümümüze ilk kez 2007 yılında KML ön tanısı ile gelen olgunun kemik iliği 

materyalinde yapılan konvansiyonel sitogenetik analizde değerlendirilen 20 metafazda 

nonmozaik 46,XX,t(14;22)(q32;q11) karyotip sonucu elde edilmiştir. Translokasyon 

mekanizmasını açıklamak ve kromozom anomalisini daha detaylı incelemek amacı ile  

translokasyona katılan kromozomlara özgün wcp probları kullanılarak yapılan FISH 

çalışmasında, 22.kromozomun 14.kromozom üzerindeki parçasına ait sinyal görülürken 

14.kromozomun translokasyona katılan parçasından çok küçük olduğu için sinyal 

alınamamıştır. BCR/ABL füzyon probu ile de füzyonun 22.kromozom üzerinde 

gerçekleştiği görülmüştür. 

Bu translokasyon için muhtemel senaryo Şekil 4.7’de gösterilmiştir. Mekanizma 

tek adımda gerçekleşmektedir (20). 

 

Şekil 4.7.Olgu 2’ye ait translokasyonun oluşum mekanizması 

Bu translokasyonun mekanizmasında, 22.kromozom üzerinde 5’BCR -3’ABL füzyonu 

oluşurken 9.kromozomuna giderek orada füzyon oluşturmak yerine  3’ BCR’nin 

14.kromozoma gitmesi ve 14.kromozomun q32 bölgesinin 9. kromozoma yerleşmesi 

sonucu 1F2K2Y sinyal paterni oluşmuştur.Bu translokasyonda 5’ABL ve 3’BCR 

sinyalleri ayrıldığı için ikinci bir füzyon görülmemektedir.9.kromozoma yerleşen 

14.kromozoma ait parça çok küçük olduğu için 9.kromozom karyotipte normal 

görünmektedir (20, 41). 
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Şekil 4.8. Olgu 2’ye ait karyotip görüntüsü 

 

Şekil 4.9. Olgu 2’ye ait  22.kromozom wcp boyaması 
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Şekil 4.10. Olgu 2’ye ait 14.kromozom wcp boyaması 
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Şekil 4.11.: Olgu 2’ye ait füzyon gen sinyalinin metafaz görüntüsü 

 

Şekil 4.12. Olgu 2’ye ait füzyon sinyalinin interfaz görüntüsü 
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4.3.1.3. Olgu 3: H.A. 

Bölümümüze ilk kez 2007 yılında KML ön tanısı ile gelen olgunun kemik iliği 

materyalinde yapılan konvansiyonel sitogenetik analizde değerlendirilen 20 metafazda 

nonmozaik 46,XX,t(9;10;22)(q34;q11.2;q11) karyotip sonucu elde edilmiştir. 

Translokasyon mekanizmasını açıklamak ve kromozom anomalisini daha detaylı 

incelemek amacı ile BCR-ABL füzyon probuyla  yapılan FISH çalışmasında 2F1K1Y 

sinyal paterninin gözlenmesi Şekil 4.13’deki senaryo ile açıklanabilir. Mekanizma 2 

aşamalı olarak meydana gelmiştir. 

 

Şekil 4.13.: Olgu 3’e ait translokasyonun mekanizması 

Bu translokasyonun oluşumunda ilk olarak 9. ve 22. kromozomlar arasında klasik 

t(9;22)(q34;q11.2) translokasyonu meydana gelmektedir. İkinci basamakta 9.kromozom 

üzerinde oluşan füzyonu içeren  bölge ve  10q11.2 bölgesi arasında meydana gelen 

resiprokal translokasyon sonucu bu sinyal paterni oluşmuştur (40).  
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Şekil 4.14. Olgu 2’ye ait karyotip görüntüsü 
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Şekil 4.15. Olgu 3’e ait  füzyon gen sinyalinin metafaz görüntüsü 
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Şekil 4.16. Olgu 3’e ait  füzyon gen sinyalinin bir başka metafaz görüntüsü 
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4.3.1.4. Olgu 4: E.D. 

Bölümümüze ilk kez 2007 yılında KML ön tanısı ile gelen olgunun kemik iliği 

materyalinde yapılan konvansiyonel sitogenetik analizde değerlendirilen 20 metafazda 

nonmozaik 46,XY,t(4;22)(q21.1;q22)[20] karyotip sonucu elde edilmiştir. 

Translokasyon mekanizmasını açıklamak ve kromozom anomalisini daha detaylı 

incelemek amacı ile  BCR-ABL füzyon probuyla yapılan FISH çalışmasında 2K2Y 

sinyal paterninin gözlenmesi ve konvansiyonel sitogenetik analizde 22.kromozomda 

görülen kırılmanın BCR gen bölgesinde bulunmaması da göz önüne alınarak bu 

translokasyon varyant Ph1 açısından dışlanmıştır. Bu olguyu tez çalışmamıza  

koymamızın nedeni varyant translokasyon şüphesi taşıyan olguları, BCR-ABL füzyon 

geni açısından FISH ile araştırarak  dışlayabileceğimizi göstermektir. 

 

Şekil 4.17.:Olgu 4’e ait karyotip görüntüsü 
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Şekil 4.18. Olgu 4’e ait Octochrome prob uygulaması görüntüsü 

Octochrome sistem probuyla elde edilen bu şekilde, kırmızı sinyal 4. kromozomu, aqua 

sinyal 14.kromozomu, yeşil sinyal 18.kromozomu göstermektedir.  
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4.3.1.5. Olgu 5: M.U. 

Bölümümüze ilk kez 2008 yılında KML ön tanısı ile gelen olgunun kemik iliği 

materyalinde yapılan konvansiyonel sitogenetik analizde değerlendirilen 20 metafazda 

nonmozaik 46,XX,t(4;22)(p16;q11) karyotip sonucu elde edilmiştir. Translokasyon 

mekanizmasını açıklamak ve kromozom anomalisini daha detaylı incelemek amacı ile 

BCR-ABL füzyon probuyla  yapılan FISH çalışmasında 1F1K1Y sinyal paterninin 

gözlenmesi muhtemel mekanizmanın açıklanmasında Olgu 1’de sunulan senaryonun bu 

olgu için de geçerli olduğunu göstermektedir.Ancak bu sefer füzyon sinyali 22. 

kromozom üzerinde görülmektedir. Translokasyon tek aşamalı mekanizmaya örnek 

teşkil etmektedir (20, 40, 41). 

 

 

Şekil 4.19. Olgu 5’e ait translokasyonun mekanizması 

9. kromozom üzerindeki submikroskobik 3’ ABL gen bölgesinin 22. kromozom üzerine 

taşınması ile derivatif 22.kromozom üzerinde 5’BCR-3’ABL füzyon geni oluşmuştur. 

Böylece derivatif 9.kromozom karyotipte normal görünmekte ancak  5’ABL genine ait 

sinyal alınamamaktadır. Bu mekanizmada 5’BCR-3’ABL füzyonu oluşurken  

9.kromozomun 5’ ABL bölgesi ve 22. kromozomun 3’ BCR bölgesi delesyona 

uğramıştır (20).  
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Şekil 4.20. Olgu 5’ ait karyotip görüntüsü 

 

4.21. Olgu 5’e ait  füzyon gen sinyalinin metafaz görüntüsü 
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4.3.1.6. Olgu 6: H.D. 

Bölümümüze ilk kez 2008 yılında KML ön tanısı ile gelen olgunun kemik iliği 

materyalinde yapılan konvansiyonel sitogenetik analizde değerlendirilen 20 metafazda 

nonmozaik 46,XX,t(1;9;22)(p36;q34;q11) karyotip sonucu elde edilmiştir. 

Translokasyon mekanizmasını açıklamak ve kromozom anomalisini daha detaylı 

incelemek amacı ile  translokasyona katılan kromozomlara özgün kozmid problar 

kullanılarak yapılan FISH çalışmasında D22S75 probu ile 22.kromozomun telomerinde 

yer alan yeşil renkli kontrol bölgesi (N85A3) sinyali  derivatif 1.kromozom üzerinde 

izlenmiş, BCR/ABL probu ile de 22. kromozom  üzerinde füzyon sinyali 

görüntülenmiştir. Bu sonuç, 5’BCR bölgesinin 22.kromozomda kaldığını ve füzyonun 

22.kromozom üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir. Ortaya çıkan sinyal paterni 

1F2K2Y’dir. Translokasyon tek aşamalı mekanizmaya bir örnektir. Bu translokasyonun 

olası oluşum senaryosu Şekil 4.22’ gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.22. Olgu 6’ya translokasyonun mekanizması 

22. kromozom üzerinde 5’BCR-3’ABL füzyon geni oluşurken, 3’BCR gen bölgesi 

DiGeorge probunun kontrol bölgesini de içine alarak yani 22. kromozomun 22qter 

bölgesi ile 1. kromozomun p terminaline yerleşmiştir. 1.kromozomun p36 bölgesi 

9.kromozoma yerleşmiş, 9.kromozomun q34 bölgesi ise klasik Philadelphia 

kromozomunda olduğu gibi  22.kromozoma yerleşmiştir (20). 
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Şekil 4.23. Olgu 6’ya ait karyotip sonucu 
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Şekil 4.24. Olgu 6’ya ait 22.kromozomun DiGeorge probundaki  kontrol bölgesini de içine 

alan parçasının derivatif 1.kromozoma taşındığının gösterilmesi 
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Şekil 4.25. Olgu 6’ya ait füzyon gen sinyalinin metafaz görüntüsü 
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4.3.1.7. Olgu 7: V.A. 

Bölümümüze ilk kez 2008 yılında KML ön tanısı ile gelen olgunun kemik iliği 

materyalinde yapılan konvansiyonel sitogenetik analizde değerlendirilen 20 metafazda 

nonmozaik 46,XY,t(20;22)(p13;q11) karyotip sonucu elde edilmiştir. Translokasyon 

mekanizmasını açıklamak ve kromozom anomalisini daha detaylı incelemek amacı ile 

BCR-ABL füzyon probuyla  yapılan FISH çalışmasında 1F1K2Y sinyal paterninin 

gözlenmesi Şekil 4.26’ daki senaryo ile açıklanabilir. Mekanizma çok aşamalı olarak 

meydana gelmiştir. 

 

Şekil 4.26.: Olgu 7’ye ait  translokasyonun mekanizması 

Bu translokasyon oluşurken ilk olarak 22. kromozomun 3’BCR bölgesi 

insersiyon ile 9.kromozoma yerleşerek 5’ABL-3’BCR füzyon genini oluşturmuştur. 

9.kromozomun karyotipte normal görünmesinin nedeni 9.kromozomun parça kaybına 

uğramadan 3’BCR bölgesini insersiyon ile içine almasından kaynaklanmaktadır. Bir 

diğer aşamada ise 22.kromozomun 5’BCR bölgesi ile 20. kromozomun p13 bölgeleri 

arasında resiprokal translokasyon meydana gelmiştir (41). 
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Şekil 4.27. Olgu 7’ye ait karyotip sonucu 

   

Şekil 4.28. Olgu 7’ye ait füzyon gen sinyali metafaz görüntüsü 
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4.3.1.8. Olgu 8: H.B. 

Bölümümüze ilk kez 2007 yılında KML ön tanısı ile gelen olgunun kemik iliği 

materyalinde yapılan konvansiyonel sitogenetik analizde değerlendirilen 20 metafazda 

mozaik 46,XY,t(1;9;22)(q21;q34;q11)[3]/46,XY[17] karyotip sonucu elde edilmiştir. 

Translokasyon mekanizmasını açıklamak ve kromozom anomalisini daha detaylı 

incelemek amacı ile BCR-ABL füzyon probuyla  yapılan FISH çalışmasında 1F2K2Y 

sinyal paterninin gözlenmesi Şekil 4.29’ daki senaryo ile açıklanabilir. Mekanizma tek 

aşamalı olarak meydana gelmiştir. 

 

Şekil 4.29. Olgu 8’e ait translokasyonun mekanizması 

Sinyal paterninden yola çıkarak kurgulanan mekanizmada 22.kromozom üzerinde 

5’BCR-3’ABL füzyon geni oluşurken 9.kromozoma gitmesi beklenen 3’BCR gen 

bölgesi 1.kromozoma giderken, 1.kromozomun q21 bölgesi 9.kromozoma yerleşmiştir. 

5’ABL bölgesi ise 9.kromozomda kendi lokusunda kalmıştır (20). 
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Şekil 4.30.: Olgu 8’e ait karyotip görüntüsü 

 

Şekil 4.31.: Olgu 8’e ait füzyon sinyalinin interfaz görüntüsü 
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Tablo 4.4. Varyant translokasyonlu olguların FISH bulgularının değerlendirilmesi  

Hasta No Sinyal Paterni 
Muhtemel 

Mekanizma 

01 1F1K1Y 1 step 

02 1F2K2Y 1 step 

03 2F1K1Y 2 step 

04 2K2Y - 

05 1F1K1Y 1 step 

06 1F2K2Y 1 step 

07 1F1K2Y Multistep 

08 1F2K2Y 1 step 
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5. TARTIŞMA 

KML sitogenetik olarak tanısı koyulabilen ilk malign hastalıktır. Ph1 

kromozomunun , KML ile ilişkisi temel G-band tekniklerinin gelişmesinden önce de 

bilinmekte idi.Bant teknolojilerindeki gelişmeler bu kromozomun 9. kromozom ile 22. 

kromozom arasında oluşan resiprokal bir translokasyonun ürünü olduğunu ortaya 

çıkartarak KML’nin daha iyi anlaşılmasına, tanı ve tedavisine katkıda bulunmuştur (42). 

Özellikle FISH yöntemi çoğu Ph1 negatif KML vakalarında görülen kriptik 

translokasyonların ve nadir görülen varyant translokasyonların açıklanabilmesine  

olanak sağlamıştır (42, 43, 44). Moleküler genetik alanındaki çalışmalar ise  22q11.2 

bölgesi üzerindeki Bcr ve 9q34 bölgesi üzerindeki Abl protoonkogenleri arasında 

oluşan bu füzyon genin, KML’nin patogenezinde yer alan artmış tirozin kinaz 

aktivitesine yol açtığını ortaya çıkarmıştır (18).  

KML’nin tedavisinde, hastalığın sitogenetik  monitorizasyonu, sağ-kalım 

yüzdesini arttıran interferon alfa ve Imatinib Mesilat (Gleevec) tedavisine verilen 

sitogenetik yanıt arasındaki ilişki  nedeniyle giderek daha da  önem taşımaktadır(42). 

KML’nin sitogenetik patofizyolojisini anlamak, Imatinib Mesilat’ın hastalık 

tedavisindeki muhteşem başarısını da beraberinde getirmiştir (18). KML’nin klinik ve 

biyolojik görünümü üzerine son 40 yılda yapılan tüm araştırmalar kanserli hastaların 

tedavisine yaklaşıma önemli ölçüde katkı sağlamıştır (2,18, 42).  

Çalışmamızda KML tanısı almış sitogenetik olarak varyant translokasyon 

saptanmış 7, Ph1 pozitif 13 ve Ph negatif 5 olmak üzere toplam 25 olguda Ph1 

kromozomunu ve varyant translokasyonların oluşum mekanizmalarını ve kırık 

noktalarını araştırmak amacı ile moleküler sitogenetik yöntemler kullanıldı. Bu amaçlar 

ışığında tez çalışmamızı planlarken varyant translokasyonları araştırabilmek için tüm 

kromozom boyama propları kullanmamız gerektiğini düşündük. Ancak karşımıza hangi 

kromozomları içeren translokasyonların çıkacağını bilemediğimiz için tüm 

kromozomları kapsayacak wcp prob seti almamız gerekiyordu. Yüksek maliyet 

nedeniyle, tüm kromozomları aynı anda analiz etmeyi sağlayacak olan ve daha düşük 

maliyetli Multiprob Sistem Octochrome probu almaya karar verdik. Ancak kemik iliği  

materyalinde sitoplazmasız ve açılmış metafaz plakları elde etmek çok zor olduğundan 

bu probu kullanarak çalıştığımız varyant translokasyonlu olgularımızdan verimli 
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sonuçlar alamadık. Çünkü probun 8 karesinin her birinde 3 ayrı kromozom üç farklı 

renkte boyanıyordu ve kaliteli metafazlar elde edemediğimiz olgularda preparat üzerine 

fikse edilmiş probun hibridizasyonu yeterince gerçekleşemediğinden çok dağınık 

sinyaller ve nonspesifik  görüntüler oluştu. Bu sorunun üstesinden gelmek için İ.Ü. 

İ.T.F. Tıbbi Genetik Anabilim Dalın’dan yardım alarak ilgili kromozomlar üzerinde wcp 

ve kozmid proplar kullanarak translokasyon mekanizmalarını araştırmaya yönelik FISH 

çalışmaları yaptık. Özellikle FISH çalışmalarının yüksek maliyeti sebebi ile olgu sayımızı 

düşük tutmak zorunda kaldık. Tez çalışmamızda ortaya çıkan sonuçları ve literatür 

bilgileriyle arasındaki uyumu tartışmaya çalıştık. 

KML 20 yaşın altında nadir olarak , en sık ise  40-50’li yaşlarda görülür (16). 

Çalışmamızdaki hastaların yaş otalamasının 51 olması ve 20 yaş altı olgu bulunmaması 

literatürle uyumlu bulunmuştur. 

KML hastalarının % 80’ninde klasik Ph1 kromozomu tanımlanırken, hastaların 

yaklaşık %10’nunda varyant translokasyonlar görülebilir, % 8’inde ise Ph1 kromozomu 

gözlenmez (1, 15, 20, 22, 40). Çalışmamızda, varyant translokasyonlu hastalar ve 

sitogenetik olarak Ph1 negatif bulunan hastaların seçilen hasta popülasyonundaki sayısı, 

literatür bilgilerindeki yüzdeyi yansıtmamaktadır.Varyant translokasyonlara ve Ph1 

negatif  hastalara sitogenetik yaklaşımın nasıl olması gerektiğine odaklanmamızdan 

dolayı, seçtiğimiz hastalarda  varyant translokasyonların sayısını yüksek tutmaya 

çalıştık.  

Olgularımızın  21’i kronik faz, 3’ü akselere faz, 1’i blastik faz olarak 

değerlendirilmiştir. KML olgularında standart Philadelphia kromozomu ve varyant 

translokasyonlar en sık kronik fazda görülür iken ek kromozom anomalileri (sekonder 

kromozom anomalileri) kronik fazda %10-20, blastik fazda ise %60-80 oranında 

görülmektedir (29). Olgularımızın hiç birinde sekonder kromozom anomalisine 

rastlanmamış olması ve klasik Ph1  kromozomu içeren ve varyant translokasyonlu 

olgularımızın çoğunun kronik fazda olması literatür bilgisiyle uyumludur. 

 Konvansiyonel sitogenetik tüm karyotip hakkında bilgi vermesi açısından FISH 

yöntemine göre daha üstün özellikler taşımaktadır. Ancak konvansiyonel sitogenetik 

belirli bir kromozom anomalisi taşıyan hücrelerin yüzdesinin tespitinde daha düşük 

hassasiyete sahiptir. Bunun olası nedeni kemik iliği örneğindeki toplam hücrelerde, 
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metafazda görülebilen klonal hücre anomalilerinin ancak çok küçük bir yüzdesinin 

değerlendirilebiliyor olmasından kaynaklanmaktadır (45, 46). 

1983 yılında Bartram tarafından bcr-abl füzyon geninin, radyoaktif işaretlenmiş 

problar kullanılarak araştırılması tekniğinin uygulanmaya başlanmasından bu yana pek 

çok çalışma göstermiştir ki FISH yöntemi ile Ph1 kromozomunun ve KML’deki 

derivatif hücre tiplerinin değerlendirilmesi daha hassas sonuçlar elde edilmesini 

sağlamıştır (46). 

Ancak, BCR/ABL yeni düzenlenmelerini tespit eden dual color probları, metafaz 

incelemelerinde tam doğruluk sağlarken, interfaz hücrelerinin değerlendirilmesinde 

sorunlar yaratabilmektedir. Çünkü interfaz hücrelerinde yapılan FISH uygulamalarında 

bazen çapraz hibridizasyon veya spesifik olmayan prob bağlanmalarından dolayı 

artefakt sinyaller görülmektedir. Bu artefakt, sitogenetik düzeyde gösterilemeyen 

kromozomal anomalilerin tespit edilmesinde interfaz-FISH’in spesifitesini sınırlandırır. 

Bu durum Ph1(+) lösemilerin interfaz-FISH ile tespit edilmesinde hata oranını 

yükseltebilir (46). Bu durumu ortadan kaldırmak için kontrol örnekleri analiz edilerek 

bir cut off değerinin oluşturulması gerekmektedir( 45 ,46) Bu çalışmada da 

laboratuvarımızın pozitif hata oranı insidansı olan %2 değeri kullanılarak, bu değerin 

üstündeki tüm yüzdeler Ph1 pozitif olarak değerlendirilmiştir. 

KML’deki varyant translokasyonlar kırık noktası 22q11 olan ancak 9. 

kromozom dışında herhangi bir kromozomun translokasyonu sonucu farklı bir Ph1 

kromozomu olarak da karşımıza çıkabilir. ABL/BCR füzyon geninin 22q11’den farklı 

kromozomal bölgelerde görüldüğü olgular nadir olarak bildirilmiştir (20). 

Konvansiyonel sitogenetik analizler, kompleks yeni düzenlenmeleri açıklamada yetersiz 

kalmaktadır. Konvansiyonel sitogenetik ve FISH çalışmalarının sonuçları, FISH 

tekniğinin KML’de varyant translokasyonları tespit etmek için konvansiyonel 

sitogenetiğe göre daha etkili bir metod olduğunu göstermektedir. İnterfaz-FISH tekniği, 

konvansiyonel sitogenetik analizler için yeterli metafaz elde edilemeyen olgularda 

BCR/ABL füzyon geninin tespit edilmesine de imkan sağlamaktadır (47, 48). 

Çalışmamızda 4 olguda (Olgu 1, 2 , 5 ve 7)  sitogenetik analizde “basit” görünen 

varyant translokasyonların FISH tekniği ile yapılan değerlendirilmesinde 22. 

kromozoma eşlik eden diğer bir kromozom ile beraber 9.kromozomun da katılımının 

olduğunun gözlenmesi, translokasyonların “kompleks” olduğu sonucunu ortaya 
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çıkarmıştır. Bu sonuç, varyant translokasyonlara yaklaşımda literatürle uyumlu olarak 

FISH tekniğinin etkinliğini açıkça ortaya koymaktadır.  

Varyant BCR/ABL yeni düzenlenmelerinin nasıl oluştuğu hakkında literatürde 

farklı görüşler vardır. Bunlardan ilki 9. ve 22. kromozomlar arasında oluşan 

insersiyonal bir translokasyon sonucu füzyon geninin oluştuğu şeklindedir (49, 50, 51, 

52). Bizim çalışmamızda da Olgu 7  birinci görüşü destekleyen insersiyon sonucu 

oluşan translokasyona iyi bir örnektir. İkinci görüş ise ardışık iki farklı translokasyon 

sonucu oluştuğu yönündedir; Philadelphia translokasyonuna (t(9;22)(q34;q11) diğer bir 

kromozomun katılmasıyla ikinci bir translokasyon oluşmaktadır. Bu translokasyonların 

kırık noktası bilinen kırık noktasının distalinden geçiyorsa füzyon genleri kendi normal 

lokuslarında, proksimalinde gerçekleşirse füzyon genleri varyant translokasyona katılan 

diğer kromozomda kalırlar (49, 50, 52, 53). Bizim çalışma serimizde ikinci görüşe 

örnek olarak olgu 3, translokasyonun kırılma noktasının proksimalde, 1, 2, 5 ,6 ve 8. 

olgular ise  kırılma noktasının distalde gerçekleştiğini gösteren örneklerdir. 

Varyant translokasyonların oluşumuna ilişkin öne sürülen diğer bir mekanizma 

ise, füzyon sinyalinin sayısına bağlı olarak geliştirilen bir hipotezi içermektedir. Buna 

göre 3 ayrı kromozomda aynı anda meydana gelen kırılmalarla oluşan, üçlü 

translokasyon sonucu tek füzyon sinyali görülürken, translokasyon ardışık oluşuyorsa 2 

füzyon sinyali görülmektedir (20). Sözü geçen füzyon sinyali sayısına göre 

oluşturulmuş mekanizmaya ek olarak birbirini takip eden pek çok aşamadan oluşan 

varyant translokasyonlarda ise füzyon sinyali sayısı mekanizmayı açıklamakta bir 

gösterge olarak kabul edilmez (41, 42). Bizim çalışmamızdaki Olgu 7 çok  aşamalı, 

olgu 3 iki aşamalı , 1, 2, 5, 6 ve 8. olgular ise tek aşamalı mekanizmaya örnek teşkil 

etmektedir. 

Literatür bilgileri olgu sunumları veya küçük seri çalışmaları ile sınırlı 

olduğundan varyant translokasyonların standart translokasyonlarla aynı prognoza sahip 

olup olmadıkları konusunda çelişkilidir (54, 55). Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda 

varyant translokasyonların, standart translokasyonlarla karşılaştırıldığında kronik 

löseminin gidişatı açısından herhangi bir fark yaratmadığını ve prognozda herhangi bir 

etkisi olmadığı yönünde iken (54, 55, 56), daha yakın zamanda yapılan çalışmalarda ise 

varyant translokasyonların kötü gidişat ile ilişkisi olduğu  öne sürülmektedir (57, 58).  

Son dönemde yapılan iki çalışmada ise varyant translokasyona katılmış olan 

derivatif 9. kromozomda aynı zamanda delesyonlar da bildirilmiştir (59, 60). Bazı 
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çalışmalar, bu tip  delesyonları taşıyan kronik lösemi hastalarının, delesyonu olmayan 

hastalara göre daha az yaşam süresine sahip olduklarını göstermiştir (61). Bu öncül 

çalışmalar der (9) delesyonlarının varyant  Ph1 translokasyonu olan hastalarda daha sık 

olduğunu bildirmiş ve bunu takip eden yıllarda yapılan çalışmalar da bu bulguları 

doğrulamıştır (62). Bu bağlamda varyant translokasyonlu olgularda sık görülen der (9) 

delesyonlarına bağlı olarak daha ağır  prognoz görüldüğü öne sürülmüştür. 

Çalışmamızdaki Olgu 1 ve Olgu 5 bu tür der (9) delesyonlarına örnek teşkil etmektedir. 

Hidroksiüre, interferon ya da ikisiyle birlikte tedavi edilen hastalar üzerinde 

yürütülen çalışmalar, kronik lösemideki BCR/ABL aktivitesine karşı etkili bir tirozin 

kinaz inhibitörü olan imatinib Mesilat (Gleevec; Novartis, East Hanover, NJ) ile yapılan 

etkili tedavinin, der (9) delesyonları gibi kötü gidişata sebep olan faktörlerin üstesinden 

gelmekte etkili olduğunu öne sürmüştür. Günümüzde der (9) delesyonuna sahip 

hastaların İmatinib Mesilat ile tedavisinin gidişatı etkileyip etkilemediği tam olarak 

bilinmemektedir (63, 64). 

Tüm varyant translokasyonlu olgular içinde 1F1K1Y sinyal paterni %28, 

1F2K2Y sinyal paterni %42, 2F1K1Y sinyal paterni %14, 1F1K2Y sinyal paterni ise 

%14 olarak bulunmuştur. Bu konuda K. S. Reddy ve V. Sulcova’nın yapmış olduğu 

çalışmada 39 hasta değerlendirilmiş ve 1F1K1Y %20, 1F2K2Y %40, 2F1K1Y %20, 

1F1K2Y %13, 1F2K1Y %6 olarak bulunmuştur (65). Bu çalışmada bahsi geçen son  

sinyal paternine bizim çalışmamızda rastlanmamış, diğer sinyal paternlerinde ise bizim 

çalışmamızdaki hasta sayısı 7 olmasına rağmen birbirine oldukça yakın yüzdeler 

bulunmuştur. 

Varyant translokasyonlarda, 22q11 ile en sık translokasyon oluşturan 

kromozomlar ve kırık noktaları, 1p36, 3p21, 6p21, 9q22, 11q13, 12p13, 17p13, 17q21, 

17q25, 19q13, 21q22, 22q12 ve 22q13’tür (18,20). Bizim çalışmamızda varyant 

translokasyonlu olgularımızda 22q11 ve 9q34’e eşlik eden diğer kromozomlar ve kırık 

noktaları 1p36, 1q21, 4p16, 5q13, 10q11.2, 14q32, 20p13 olarak saptanmıştır. Bunların 

içinde 1p36 bölgesi listede yer alırken, diğerleri literatürde de nadir görülen varyant 

translokasyonlar grubundandır (18, 20, 21). 

Varyant translokasyonlar grubunda incelenmiş olan bir olguda (Olgu1) saptanan 

translokasyon bizim bilgilerimize göre daha önce literatürde bildirilmemiştir. 
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Klinik tanısı KML olarak konmuş olguların %8’inde sitogenetik olarak Ph1 

kromozomu bulunmamamasına karşın bu olguların 1/3’ünde moleküler sitogenetik ve  

moleküler yöntemler ile bcr-abl füzyonun gerçekleştiği görülmüştür (66).Çalışmamızda 

sitogenetik olarak Ph1 negatif bulunan 6 hastada FISH uygulaması sonucu 4 olgu 

füzyon geni pozitif olarak bulunmuş, 2 olgu ise Ph1 negatif olarak değerlendirilmiştir. 

Ancak pozitif bulunan olguların 2'sinde pozitiflik yüzdesi cut off değerinin çok az 

üstünde çıkmıştır. Bu sonuç FISH tekniğinin daha hassas olduğunu ortaya koymuştur. 

Kemik iliği transplantasyonu süresince hastalar myelotoksik ilaçlar 

aldıklarından, sitogenetik analiz için yeteri kadar metafaz olmayabilir. FISH tekniği 

özellikle bu durumlarda interfaz nükleuslarında değerlendirme yapabilme olanağı 

sunduğu için daha avantajlıdır (67, 68). 

FISH, metafaz ve interfaz hücrelerinin analiz edilmesine imkan sağlar. Basit, 

uygulanması kolay ve oldukça etkili bir tekniktir. İnterfaz-FISH tekniği çalışmaları için, 

incelenecek materyalden kültür yapmak gerekmediğinden daha kısa sürede ve daha 

fazla sayıda hücre, interfaz-FISH’le analiz edilebilmektedir. FISH tekniğiyle, önemli 

belirtileri taşıyan çok kötü prognoza sahip olan KML’li olgularda kısa sürede sonuç 

verilmektedir  (69). 

Sonuç olarak; kemik iliği örneklerinde metafaz elde edilemeyen durumlarda 

BCR/ABL füzyon probları kullanılarak yapılan FISH çalışmalarında Ph1 

kromozomunun  varlığı araştırılabildiği için FISH tekniğinin özellikle bu olgularda çok 

daha avantajlı olduğu fikrine varıldı. 

FISH tekniği konvansiyonel sitogenetik yönteme oranla daha hızlı sonuç elde 

edilebilen bir yöntem olduğu için , özellikle hızlı prognozu olan olgularda yine bu 

tekniğin avantajlı olduğu düşünüldü.   

Ph1 negatif hastalarda ve varyant translokasyonlara yaklaşımda, özellikle 

konvansiyonel karyotiplerde gözlemlenmesi güç olan spesifik anomalilerin tanısında 

FISH tekniğinin daha etkin bir teknik olarak kullanılabileceği görüldü. Ancak sadece 

FISH tekniğiyle yaklaşım, prognostik açıdan önemli diğer sitogenetik değişikliklerin 

varlığını tespit etme kabiliyetini sınırlamaktadır. Örneğin, Olgu 3’te olguya sadece 

BCR-ABL füzyon probu ile FISH çalışması yapılmış olsa idi oluşan 2F1K1Y sinyal 

paterni nedeni ile klasik Ph1 kromozomu yüzdesi verilecekti. Ancak karyotipinde 10. 
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kromozomun da translokasyona karıştığının tespit edilmesi ile varyant Ph1 kromozomu 

olduğu anlaşılmış olması  FISH’in bu sınırlı kabiliyetine örnek teşkil etmektedir. Bu 

yüzden karyotipleme ve FISH tekniğinin birlikte yapılması gerektiğinin uygun olacağı 

kararına varıldı.  

Tez çalışmamızda ortaya çıkan sonuçlar KML hastalarına sitogenetik yaklaşımın 

nasıl olması gerektiği konusunda bize fikir vermektedir. Rutin  sitogenetik araştırma 

amaçlı laboratuvarımıza gönderilmiş bir KML hastasına ait kemik iliği materyaline, 

tasarladığımız algoritma ile yaklaşımın daha bilgilendirici sonuçlar ortaya çıkaracağını 

umuyoruz.(Şekil 5.1.) 

 

Şekil 5.1.KML olgularına sitogenetik yaklaşımın algoritması 
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7. FORMLAR 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI 

 

SİTOGENETİK İNCELEMELER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME FORMU 

Tarih:  

  

Kronik Myeloid Lösemi (KML) kan ve kemik iliğini - kan hücrelerinin yapıldığı 

kemiklerin içindeki süngerimsi doku - etkileyen bir kanser türüdür. Buna kronik lösemi 

denir çünkü akut lösemiden daha yavaş ilerler. Buna miyeloid lösemi denir çünkü 

normalde kırmızı kan hücreleri (alyuvar), beyaz kan hücreleri (akyuvar) ve trombositler 

gibi çok çeşitli olgunlaşmış hücre türlerini oluşturacak olan miyeloid hücreler olarak 

adlandırılan bir grup beyaz kan hücrelerini etkiler.Bu hastalığın en belirgin özelliği 

hastaların %90’nında görülen mutasyona uğramış anormal bir kromozom olan 

Philadelphia Kromozomunun varlığıdır. Ayrıca hastalığın seyri ve tedavisini etkilediği 

varsayılan ve varyant translokasyonlar olarak adlandırılan başka mutasyonların varlığı 

da bu hastalıkta önem taşır. 

Bu incelemede, KML ön tanısıyla gelen vakalarda, meydana gelen kromozomal 

anomalileri başta Philadelphia kromozomu olmak üzere klasik sitogenetik yöntem ve 

FISH yöntemiyle tespit etmek ve sitogenetik olarak gösterilen/gösterilemeyen varyant 

translokasyonların varlığını FISH yöntemiyle saptamaya yönelik çalışmalar yaparak 

hastalığın tanısının konmasına, teyit edilmesine, seyirine ve tedavi seçimine yardımcı 

olmaya çalışmaktır.  

 

Aşağıdaki  Sitogenetik  İncelemeler için Bilgilendirilmiş Onay Formunu okuduktan 

sonra  çalışmaya katılma kararı verirseniz formu lütfen imzalayınız. 



 71 

1.Yapılacak işlemin tanımı : İncelememizde, Kronik miyeloid lösemi hastalarındaki 

kromozomal yeniden düzenlenmeleri iki farklı yöntemle inceleyerek bu yöntemlerin 

birbirine olan avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesini amaçlamaktayız. Bu 

çalışmalar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  

Tıbbi Genetik Bilim Dalı tarafından yürütülecektir.  

 Sitogenetik analizlerin yapılması için sizden tanı amacı ile alınmış olan mevcut doku 

kemik iliği örnekleriniz kullanılacaktır. Bu örneklerde Philadephia kromozomunun ve 

varyant translokasyonların varlığının iki farklı yöntemle araştırılması yapılacaktır. 

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 katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Bu incelemeler 

için sizden alınan kemik iliği materyalinden  elde edilecek örneklerinizin saklanması 

konusunda   lütfen aşağıdaki  seçeneklerden birini seçiniz:  

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 örneğiniz saklandığı takdirde  size sorulmadan, izniniz alınmadan  hiçbir şekilde 

başka bir çalışma için kullanılmayacaktır     

2. Olası  riskler ve faydalar :  

Yapılacak genetik testin getirebileceği olası riskler: Size ait genetik bilgi kesinlikle gizli 

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

sorunlar ortaya çıkabilir.  

İnceleme sonunda elde edilecek sonuçlar istediğiniz takdirde size bildirilecektir. Ancak 

bu bilgiyi öğrenmeyi reddetmek her zaman hakkınızdır. Bu bilgiyi sizin dışınızda birisi 

ile paylaşmamız sadece sizin izninize bağlı olacaktır.  

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

olasılığı bulunan anomalileri araştırmaktır. Löseminin gelişimi/oluşumu konusuna ışık 

tutabilir.  
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Diğer seçenekler: Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak 

tamamen isteğe bağlıdır ve reddettiğiniz taktirde size uygulanan tedavide bir değişiklik 

olmayacaktır. Yine çalışmanın  herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da 

sahipsiniz.  

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.   N.Bilge Satkın 

 

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: ...bilgenihan@hotmail.com........................................... 
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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 

görmeyeceğini anladım. Araştırma bulguları, ailemdeki genetik hastalığın klinik ve 

moleküler tanısına ve 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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9. ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 
Adı  N.Bilge  Soyadı  Satkın 
Doğ.Yeri  Elazığ Doğ.Tar.  01.06.80 
Uyruğu  T.C. TC Kim No 11822638630 
Email bilgenihan@hotmail.com Tel 5365610313 

Eğitim Düzeyi 
 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 
Doktora   

Yük.Lis. İstanbul Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Tibbi 
Genetik programı   2006-2009 

Lisans İstanbul Üniversitesi/ Fen Fakültesi/ Biyoloji 2006 

Önlisans Kocaeli Üniversitesi/Meslek yüksek okulu/bilgisayar 
programcılığı  2001 

Lise Fatih Vatan Lisesi 1997 

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 
İngilizce iyi iyi iyi 76  
      
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 
ALES Puanı  81.360 82.005 81.045 
(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 
Program Kullanma becerisi 
Office programları (Word, Excel, Power Point) iyi 
Adobe Photoshop, Corel Draw, Freehand iyi 
Delphi 4,  C++, Fortran 7  İyi 

 
 




