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ÖZET 

Beşer, A.R. (2006). Meme Kanserli Hastalarda TOP2A Değişiklikleri ile HER-2 

Amplifikasyonunun Floresan in Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Karşılaştırılması. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD. Doktora Tezi. 

İstanbul.  

HER-2 amplifikasyonu trastuzumaba yanıt veren hastaları belirlemede 

kullanılan bir biomarkerdir ve antrasiklinlere yanıtı ön görmede kullanılabilecek bir 

faktör olarak değerlendirilmektedir. HER-2 ve antrasiklin yanıtı arasındaki ilişki 17q’da 

TOP2A’nın yakın yerleşiminden kaynaklanıyor olabilir. Bu iki genin farklı 

amplikonlarda ayrı ayrı mı yoksa TOP2A durumunu HER-2 durumundan 

değerlendirmeyi olası kılacak şekilde beraber mi davrandığı tartışma konusu olmuştur. 

50 meme kanseri hastasında TOP2A, HER-2 ve kromozom 17 anozomisi floresan in 

situ hibridizasyon ile üç renkli bir prob seti kullanılarak incelenmiştir. 11 hastada (%22) 

HER-2 amplifikasyonu ve 6 hastada (%12) TOP2A değişiklikleri (HER-2 amplifiye 

olgularda iki amplifikasyon ve iki delesyon ve HER-2 amplifiye olmayanlarda iki 

delesyon) görülmüştür. TOP2A delesyonu görülen üç olguda polizomi 17 görülmüştür. 

HER-2 kopya sayısı ko-amplifikasyonu olan bir hastada TOP2A kopya sayısından daha 

yüksek bulunmuştur. Olguların 9 tanesinde polizomi (%18) 6 tanesinde monozomi 7 

(%14) gözlenmiştir. 11(%22) olguda anozomi izlenen tek değişiklik olmuştur. Bakılan 

üç parametrenin hormon reseptör durumu ve patolojik verilerle ilişkisi incelenmiş ve 

TOP2A değişiklikleri nükleer grad ve progresteron reseptör durumu ile ilişkili 

bulunmuştur. TOP2A durumu HER-2 durumundan tahmin edilemez ve yalnızca HER-2 

aşırıekspresyonu olan hastalarda TOP2A durumunun değerlendirilmesi tedaviye 

muhtemel direnci olan TOP2A delesyonu olan olguların atlanmasına neden olabilir. 

Topo II alfa aktivitesini düzenleyen farklı parametreleri ve enzimi hedefleyen ilaçlara 

yanıtı değerlendiren çalışmalar gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: HER-2, TOP2A, FISH, meme kanseri, amplifikasyon 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştirma Projeleri Birimi tarafından 

T-392/08032004 no’lu proje olarak desteklenmiştir.  
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ABSTRACT 

Beşer, A.R. (2006). Comparison of HER-2 Amplification and TOP2A Copy 

Number Changes with Fluorescent in situ Hybridization in Breast Cancer Patients. 

Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Basic Oncology. PhD 

Thesis. Istanbul.   

    HER-2 amplification is a biomarker for identifying patients who respond to 

trastuzumab and has been evaluated as a factor predicting response to anthracyclines. 

The relationship between HER-2 and response to anthracycline therapy may be 

resulting from the close localization of TOP2A on 17q. It has been a matter of debate 

whether these two genes, HER-2 and TOP2A behave separately in different amplicons 

or act together thus making it possible to evaluate the TOP2A status from the HER-2 

status. TOP2A, HER-2 and chromosome 17 aneusomy were investigated in this study 

by fluorescent in situ hybridisation (FISH) using a three color probe set in 50 

consecutive breast cancer patients. HER-2 amplification was detected in 11 (22%) and 

TOP2A changes were seen in 6 patients (12%); two amplifications and two deletions in 

HER-2-amplified cases and two deletions in HER-2-nonamplified cases. Three of the 

TOP2A deleted cases had polysomy 17. HER-2 copy number was higher than the 

TOP2A copy number in one patient with co-amplification. Polysomy was observed in 9 

(18%) cases and monosomy in 6 (12%) cases. Aneusomy was the sole anomaly in 

11(22%). TOP2A status cannot be predicted from the HER-2 status and evaluation of 

the TOP2A status only in the patients with Her-2 overexpression may lead to missing 

the cases with TOP2A deletion with possible resistance to therapy. Other factors 

modulating topo IIα activity may also affect response to therapy. Studies evaluating 

different parameters that can modulate topo IIα activity and the response to the drugs 

targeting the enzyme are needed.  

Key Words: HER-2, TOP2A,  FISH, breast cancer, amplification 

This study was supported by The Research Support Unit of Istanbul University 

as the T-392/08032004 

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Meme kanseri %30 sıklıkla kadınlarda en sık görülen kanserdir. Kadınlarda 

kansere bağlı ölümlerin %18’i meme kanseri nedeniyle meydana gelmektedir. Hormona 

bağımlı bir hastalıktır, insidansı üzerinde menarş yaşı, ilk gebelik yaşı ve menapoz 

yaşının etkisi görülmektedir. Ekzojen kaynaklı hormonlar riski etkileyebildiği gibi, 

iyonizan radyasyon ve fizik aktivitenin de etkisi bulunur. Ailesinde meme kanseri 

olanlarda meme kanseri görülme riski daha fazladır (30, 50, 87).   

Tüm diğer kanserler gibi meme kanseri gelişiminde de genetik mekanizmalar rol 

oynar. Sporadik meme kanserinde onkogen amplifikasyonu sık görülen bir değişikliktir. 

Aşırı ekspresyonu görülen onkogenler myc, ras ailesi üyeleri (c-myc, Ha-ras-1), int-2, 

EMS1; ve epidermal büyüme faktör reseptörü ailesi üyeleri HER-2 (erbB-2) HER-3 ve 

HER-4’dür. Özellikle siklin D olmak üzere hücre döngüsü kontrolünde görev alan 

genler de onkogen olarak davranabilir. Bu onkogenlerin aşırı ekspresyonu malin 

fenotipin hem inisiyasyonu hem de devam etmesine katkıda bulunabilir. Meme 

karsinogenezinde tümör baskılayıcı genlerin rolü de önemlidir. BRCA1 ve BRCA2 

ailevi meme kanseri ile ilişkili tümör baskılayıcı genlerdir. Sporadik kanserlerde p53 

mutasyonu sık görülür. Rb, PTEN, CHEK2, CDH1, ATM, NBS1 gibi tümör 

baskılayıcıların değişiklikleri meme kanserinde gösterilmiştir (53, 74, 93, 108). 

Meme kanserinde rolü olan onkogenler içinde en önemlisi HER-2 genidir. 

17q12-21 lokusunda bulunan HER-2 geni bir reseptör tirozin kinaz kodlar ve %20-35 

oranı ile meme kanserinde en sık amplifiye olan gendir. Amplifikasyon nedeni ile aşırı 

ekspresyonu kemorezistans ve kötü prognoz ile korelasyon gösterir. HER-2 reseptörüne 

karşı ekstraselüler kısmına spesifik olarak bağlanan rekombinant monoklonal bir 

humanize murin antikor olan trastuzumab (Genentech South San Francisco, CA) 

geliştirilmiştir. HER-2 geni amplifikasyonu gösteren invaziv meme kanseri tedavisinde 

endikedir. HER-2 gen amplifikasyonunun trastuzumaba yanıt verebilecek hastaları 

belirlemesi dışında başka prognostik parametrelerle ilişkisi de incelenmiştir. HER-2 

pozitifliği tek başına hormon tedavisine direnç ile korelasyon gösterir. HER-2 aşırı 

ekspresyonu görülen tümörlerde östrojen (ER) ve progesteron (PR) reseptörlerinin 

negatif bulunma olasılığı amplifikasyon görülmeyenlere göre daha fazladır. HER-2 

ekspresyonu hormon reseptörü pozitif olan tümörlerde bile hormon reseptörlerinin 
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ekspresyonu ile ters ilişkilidir. Diğer taraftan ER-negatif HER-2 pozitif tümörler 

aromataz inhibitörleri gibi alternatif tedavilere daha iyi yanıt ile ilişkili bulunmuştur. 

HER-2 durumu ile meme kanserinde antrasiklinlere yanıt arasındaki ilişki HER-2 ile 

diğer sitotoksik tedavi formları arasındaki ilişkiye göre daha yoğun olarak çalışılmış ve 

HER-2 aşırı ekspresyonu olan hastaların antrasiklin içeren kemoterapiden antrasiklin 

içermeyenlere göre daha fazla yarar görebileceği gösterilmiştir(68, 93, 95, 117, 152). 

Ancak tüm güncel yayınlar değerlendirildiğinde, HER-2’nin meme kanseri 

tedavisinde antrasiklinlerin seçimindeki prediktif değerinin net olmadığı 

anlaşılmaktadır. Hücrelerde görülen başka genetik değişikliklerin HER-2 ile beraber 

etki ederek kemoduyarlılığa ya da kemorezistansa neden olduğu ileri sürülmüştür. 

Kemoduyarlılık ya da rezistansın önceden bilinmesi, hastaları yarar görmeyecekleri bir 

ilacın yan etkilerinden koruyabilmek açısından önemlidir. HER-2 amplifikasyonu 

görülen hastaların antrasiklinlere duyarlılığı ve ilaçların toksik etkileri değişik 

derecelerde olabilmektedir. Trastuzumabın farklı sitotoksik ilaçlarla beraber 

kullanıldığında sinerjistik ya da aditiv antitümör etkisi olduğu gösterilmiştir ancak bu 

durum ilaç toksisitesinde artışa neden olabilmektedir. Bu nedenlerle HER-2 

amplifikasyonu olan tümörlerin antrasiklin duyarlılığını tedavi öncesi belirleyebilmek 

önemlidir ve bunun için HER-2 ile beraber değişikliğe uğramış diğer genleri göz 

önünde bulundurmakta fayda vardır. TOP2A geni HER-2’ye yakın yerleşimli genlerden 

birisidir ve ürünü topoizomeraz IIα kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç 

grubunu oluşturan topoizomeraz II inhibitörlerinin hedefi olduğu için özellikle önemli 

yere sahiptir. HER-2 durumu ile antrasiklinlere yanıt arasındaki ilişki TOP2A geninde 

eş zamanlı olarak görülen değişikliklerden kaynaklanabilir (68).  

Tümör hücrelerinde görülen amplikonlar birden fazla gen içerebilir (37). Eğer 

TOP2A ve HER-2 genleri aynı amplikon içinde yer alıyorsa HER-2 değişikliğinin 

incelenmesi TOP2A değişikliğinin varlığını belirlemek için yeterli olacaktır. TOP2A 

geninin antrasiklin tedavisine yanıt ile ilişkisi nedeniyle HER-2 durumunun 

belirlenmesi tümörün antrasiklin tedavisine yanıtı hakkında fikir verecektir. Ancak bu 

iki gen aynı amplikonda yer almıyor ve HER-2 amplifikasyona uğrarken TOP2A sayısı 

normal ya da delesyonlu olabiliyorsa antrasiklin tedavisine yanıt hakkında fikir ileri 

sürebilmek için HER-2 gen durumunun belirlenmesi yeterli olmayacak ve TOP2A 

geninin ayrı değerlendirilmesi gerekecektir.  



 3

Diğer yandan kromozom 17 anozomisi meme kanserinde erken ve sık görülen 

bir özelliktir (38). Belirlenmesinin meme kanseri riski taşıyan bireylerin incelenmesinde 

yararlı olabileceği, selim dokuda kromozom 17 değişikliklerinin belirlenmesinin meme 

kanseri riski için yeni bir belirteç olabileceği öne sürülmüştür (168). Kromozom 17 

anozomisi meme kanserinde kötü prognoz ve metastazlarla ilişkilendirilmiş (168) ve 

monozomi görülen hastalarda da ölüm riski daha fazla bulunmuştur (104). 17. 

kromozom sayısında görülen değişiklikler, bu kromozomda yer alan HER-2 ve TOP2A 

gibi genlerde de sayısal değişiklikler yapabileceği için, bunların da hastanın tedavi ve 

takibinde etkili olması olasıdır. 

Tümör içinde DNA içeriği, proliferatif aktivite, hormon reseptör durumu ve 

onkogen ekspresyonu gibi değerlerde farklılık gösteren küçük tümör alt guruplarının 

olması tümör içi heterojenite olarak bilinmektedir (32). Heterojenite hem analitik hem 

de klinik açıdan önemlidir. Tümör içi heterojenite ile tümör kemoterapisine ve 

radyoterapisine duyarlılıktaki farklılıklar açıklanabilir ve hormonal uygulamalara yanıtı 

değerlendirilebilir (32). TOP2A lokusunda heterojenite varlığı gösterilmiştir. Sitotoksik 

tedavi sırasında, TOP2A delesyonlu hücreler tedaviye daha dirençli oldukları için sağ 

kalabilir. Bu hücreler seçici biçimde çoğalabileceklerinden bu durum tedavi açısından 

önem taşıyabilir ve meme kanseri tedavisinde görülen TopoIIα inhibitörlerine direnç 

gelişimi ile ilişkili olabilir (66). HER-2 amplifikasyonu için de tümör içi heterojenite 

bildirilmiştir (1, 122). Bu durum aşırı ekspresyon gerçekleştiren hücrelerin diğerlerine 

göre önemli büyüme avantajına sahip olmasına (144) ve tümörde zaman içinde HER-2 

pozitif hücrelerin baskın duruma gelmesine neden olabilir.  

Çalışma bu bilgiler ışığında meme kanserli hastalarda TOP2A, HER-2 genleri ve 

kromozom 17’de görülen sayısal değişikliklerin floresan in situ hibridizasyon ile 

kaşılaştırılması ve tümörlerde bu lokuslar açısından heterojenitenin değerlendirilmesi 

amacıyla planlanmıştır. İncelenen meme kanserli hasta grubunda, TOP2A ve HER-2 

genleri ve kromozom 17 sayısal değişiklikleri hakkında elde edilecek veriler tümör 

morfolijisi, nükleer grad, histolojik grad, tümör büyüklüğü ve hormon reseptör durumu 

ile karşılaştırılacaktır. Çalışmanın sonunda tedaviyi yönlendirmede önemli yere sahip 

olabilecek TOP2A, HER-2 genleri ve kromozom 17 sayısal değişiklikleri ile klinik-

patolojik parametrelerle ilişkileri hakkında mevcut bilgilere katkıda bulunulması 

amaçlanmaktadır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Meme Kanseri Biyolojisi 

2.1.1. Normal Gelişim 

Meme bezi embriyoda gebeliğin erken evrelerinde gelişmeye başlar ve 

puberteden menapoza kadar hipofiz ve over hormonları etkisi altında değişim 

göstermeye devam eder. Pubertede lobul oluşunu ile belirginleşen gelişim ve 

diferensiyasyon ilk term gebeliğin sonunda tamamlanır. Meme puberte öncesinde duktal 

yapılardan meydana gelir, pubertede fibroadipoz elemanlar katılır, duktus uzaması ve 

areolar tomurcuklar görülür. Erişkin meme dokusu fibröz doku ve yağ içinde bulunan 

sekretuar alveollerde sonlanan epitelyal laktifer kanallardan oluşur. Normal meme 

epitelinde hücre proliferasyonu ile ölümü dengede gibi görünse de over hormonlarının 

neden olduğu meme büyümesi menstruasyon döngüsü sonunda hiçbir zaman başlangıç 

seviyesine dönmez, bu nedenle yaklaşık 35 yaşına kadar her döngüde meme gelişimi 

biraz daha artar. Memede atrofik değişiklikler ise 40 yaş dolaylarında başlar (46, 93, 

136, 154). 

Normal meme büyümesi ve gelişimi östrojen, progesteron, androjen, 

glukokortikoid, prolaktin, tiroid hormonu, insulin ve insulin benzeri büyüme faktörleri 

(IGF-1 ve IGF-2), fibroblast büyüme faktörleri (FGF), epidermal büyüme faktörü 

(EGF)/transforme edici büyüme faktörü α (TGF-α) dahil otokrin ve parakrin etkili pek 

çok hormon, büyüme faktörü ve TGF-β ve mammastatin gibi epitel kökenli büyüme 

inhibitörleri etkileşimi ile gerçekleşir. Büyüme faktörü, sitokin ve hormonlar reseptör 

etkileşimleri aracılığı ile bazı genlerin anlatımını artırırken diğerlerini baskılayabilir. Bu 

hormon ve reseptörler normal meme dokusunu düzenledikleri gibi meme dokusundan 

kaynaklanan malin hücreleri de etkilerler. Bu hücrelerde reseptörler ve ilgili sinyal 

yolaklarında bulunan genetik bozukluklar kanser gelişmesinden sorumludur (93).  

Tümör epitel ve/ya da stroma hücreleri tümör invazyonu ve metastatik gücünde 

rol alabilen katepsinler, stromelizinler, jelatinazlar ya da urokinaz plazminojen 

aktivatörü gibi proteazlar da salgılar. Meme kanser hücrelerinin malin potansiyeli büyük 

olasılıkla tümör tarafından üretilen büyüme stimulatörleri ile inhibitörleri arasındaki 

dengeye dayanır (93). 
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2.1.2. Hormonlar ve Reseptörleri 

Hormonlar meme hücresi gelişiminde rol alan genlerin ekspresyonunu 

etkileyerek tümör gelişiminde rol alır. Östrojenler RNA, DNA ve protein sentezini ve 

önemli düzenleyici enzimlerin aktivitesini uyarır ve hücre döngüsünü düzenler. 

Progesteron ile beraber normal meme epitelinde proliferasyon ve diferensiyasyonu 

tetikler. Östrojenler doğrudan DNA hasarına neden olarak tümör inisiyatörü olarak 

davranabilir, mitozu tetikleyerek DNA hasarının birikmesine neden olabilirler (73, 93, 

136).  

Nükleer hormon reseptör ailesinin üyesi olan östrojen reseptörleri (ER) liganda 

bağlandıklarında transkripsiyon faktörleri olarak davranır (111). ER ekspresyonu 

görülen hücrelerin oranı memenin lobular gelişimi ile ilişkilidir ve ekspresyonu 

memenin diferensiyasyon derecesi tarafından belirlenir (136). ER’nin iki ayrı izoformu 

bulunur (ERα ve ERβ) (74, 111). Meme kanserinin erken evrelerinde ERα aşırı 

ekspresyonuna sıktır (51, 74). Transkripsiyonu etkilenen genlerin çoğu proliferasyon, 

apoptoz, metastaz, invazyon ve anjiyogenezde rol alır (111). ERβ’nın önemi ERα’ dan 

daha az bilinmekte ve tümör gelişimi üzerine ters etkisi var gibi görünmektedir (29, 74, 

111). ER’ler meme kanserlerinin %60-80’inde tespit edilir. ER-negatif tümörlerin 

viseral organlara metastaz olasılığı daha fazladır. ER pozitifliği histolojik farklılaşma 

derecesi (düşük nükleer grad), diploid DNA içeriği ve düşük proliferatif indeks (düşük 

SPF ya da Ki-67 ekspresyonu) ile korelasyon gösterirken, HER-2 ve EGFR 

ekspresyonu ile ters korelasyon gösterir (93). 

ER testleri endokrin tedavi için hasta seçiminde önemlidir. ER-pozitif hastaların 

yaklaşık %50-60’ı endokrin tedaviden yarar görürken ER-negatif hastalar yarar görmez. 

Reseptör varlığına rağmen ER-pozitif tümörlerin %40-50 kadarı hormon tedavisine 

yanıt vermemektedir (93).  

Progesteron reseptörünün PR-A ve PR-B olarak iki izoformu bulunur. 

Progesteron ile düzenlenen genlerden büyük çoğunluğu PR-A tarafından 

düzenlenmektedir. Meme kanserindeki rolleri iyi bilinmemektedir (74). 
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2.1.3. Onkogenler  

Onkogenler aktivasyonları kanser gelişimine katkıda bulunan genlerdir. Normal 

hücrede büyümeyi düzenler ve protoonkogen olarak adlandırılırlar. Bir genin onkogen 

olarak tanımlanması için kanserde aktifleştiğinin gösterilmesi ve hücre kültüründe ya da 

hayvan modelinde ekspresyonunun maliniteye neden olması gerekir. Aktivasyon gen 

amplifikasyonu, nokta mutasyonları ya da kromozom translokasyonları ile yeni fuzyon 

geni oluşması yoluyla meydana gelebilir. Onkogenler aynı zamanda başka genler ile 

genetik ya da epigenetik olarak da bir arada çalışabilirler (93, 110).  

Sporadik meme kanserinde onkogen amplifikasyonu sık görülür (74). Bu 

onkogenlerin aşırı ekspresyonu malin fenotipin hem inisiyasyon hem de idamesine 

katkıda bulunabilir. Meme kanserinde aşırı ekspresyonu görülen onkogenler myc ve ras 

ailesi üyeleri (c-myc, Ha-ras-1), int-2; EMS1; epidermal büyüme faktör reseptörü ailesi 

üyeleri HER-2 (erbB-2), HER-3 ve HER-4’dür. Hücre döngüsü kontrolunda görev alan 

genler, özellikle siklin D ailesi üyeleri de onkogen olarak davranabilir. EGF, TGF β ve 

IGF-1 gibi büyüme faktörlerinin de onkogenik etkisi olabilir. Bcl-2 meme kanserinde 

aşırı anlatımı görülen bir diğer gendir ve kötü prognoz ve sitotoksik tedaviye yanıtın az 

olması ile ilişkilidir (74, 93, 108). 

2.1.4. Tümör Baskılayıcı Genler  

Tümör baskılayıcı genlerde görülen işlev kayıpları malinitenin başlamasına 

neden olur. Bu genler genellikle hücre adezyonu ya da proteaz aktivitesi gibi invaziv ve 

metastatik potansiyeli etkiler, büyüme ve diğer işlevler üzerinde negatif düzenleyici rol 

oynarlar. Tümör baskılayıcı genlerde mutasyonlar sporadik olarak gelişebileceği gibi 

germ hücre mutasyonları da görülebilir. Malinleşmeye katkıda bulunmaları için her iki 

allelin de etkilenmiş olması, her iki genin de baskılanması gerekmektedir. Bazı 

durumlarda tümör baskılayıcı gende mutasyon olmasa da genin promotor bölgesinde 

metilasyondan, proteozomal degradasyondan ya da gen ürünü ile etkileşen diğer 

proteinlerle ilgili anormalliklerden kaynaklanabilen nedenlerle anlatımı bozulmuş 

olabilir (79, 110). 

Tümör baskılayıcı genler olan BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları ailevi meme 

kanseri olgularının yaklaşık % 60’ından sorumludur. Germ hücre mutasyonları meme 

ve over kanserine yatkınlığa neden olur. Sporadik meme kanserinde mutasyonu nadirdir 

ama işlevsel bozuklukları görülür. P53 mutasyonu %50 (93), Rb (13q14.1) mutasyon ya 
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da kaybı %30 sıklıkla görülür, PTEN (10q23) germ hücre mutasyonlarında görülen 

Cowden Sendromunda meme kanseri de görülür ancak sporadik meme kanserinde 

somatik mutasyonlar nadirdir. Hücre döngü kontrol noktası kinaz geni olan CHEK2 

BRCA1/2 DNA onarım yolağı ile etkileşir. 1100delC varyantı ailevi meme kanserine 

düşük penetranslı yatkınlığa neden olur. E-Cadherin adezyon molekülünü kodlayan 

CDH1’in (16q22.1) sporadik lobular meme kanserinde rol aldığı düşünülmektedir (74). 

Ataksia telenjiektazili hastaların yakın akrabalarında görülen meme kanseri risk artışı 

ATM geninde görülen belirli dominant negatif etkili missens mutasyonları ile ilişkilidir. 

ATM proteini BRCA1/2 DNA onarım yolağı ile etkileşir ve radyasyonun neden olduğu 

DNA hasarına yanıt olarak BRCA1 fosforilasyonunda rol alır. NBS1 geninde görülen 

germ hücre mutasyonu (657del15) ataksi telenjiektazi benzeri bir durum olan Nijmegen 

kırılma sendromuna neden olur ve meme kanser olgularında özellikle ailevi olanlarda 

frekansının yüksek olduğu bildirilmiştir (23, 53, 74, 93, 110, 124, 53). 

2.2. Meme Kanserinin Epidemiyoloji ve Etiyolojisi 

Meme kanseri, memenin duktus ya da lobullerini kaplayan epitel hücrelerinin 

malin proliferasyonudur. Deri kanseri hariç kadınlarda en sık görülen kanser olmakla 

beraber, erkeklerde oldukça nadirdir. Kadınlarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık 

%30’unu oluşturur. Görülme sıklığı yılda %1-2 oranında artmakta, Avrupa’da yılda 

180.000 Amerika’da 184.000 yeni olgu belirlenmektedir (30, 87).  

Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin %18’i meme kanseri yüzünden ortaya 

çıkmaktadır. Akciğer ve kolorektal kanserden sonra üçüncü sırayı alırken, 40-44 yaş 

arasında kansere bağlı ölümlerde birinci sıradadır. Mortalite ve görülme sıklığı gibi 

faktörler ülkeden ülkeye değişir (30). 

Klonal bir hastalık olan meme kanseri bir dizi somatik ya da germ hücre 

mutasyonu sonrasında bir somatik hücrenin malin potansiyel kazanması ile başlar. Uzun 

süre noninvaziv, ya da invaziv ama metastaz yapmayan bir hastalık olarak kalabildiği 

için zamanında tanınması ve uygun şekilde tedavi edilmesi önemlidir (87).  

Meme kanseri hormona bağımlı bir hastalıktır 30 yaştan öncesinde nadir 

görülür, 30 yaş ile menopoz arasında görülme sıklığı artar ve menapozda hafif azalma 

görülür. Menapoz sonrası yıllarda sürekli devam eden bir artış olur. Meme kanseri 

insidansı üzerinde etkisi olan üç önemli faktör menarş yaşı, ilk gebelik yaşı ve menapoz 

yaşıdır. Özellikle ilk miyadında gebelikten önce olan menstruel yaşam uzunluğu risk 



 8

oluşmasında önemli bir etkendir ve ülkeler arasında görülen farklılıkların %70-80’inden 

sorumlu olabilir. Diyet ve davranış alışkanlıklarının da insidans farklılıklarında rolü 

olabilmektedir (30, 87, 93). 

Meme kanserinin oluşum nedenleri arasında endokrin mekanizmalar, diyet, 

çevresel etkenler ve genetik değişiklikler üzerinde durulmaktadır. 

Hormonal karsinogenez konusunda en yararlı veriler ülkeler arasındaki görülme 

sıklığı farklarının incelenmesiyle elde edilmiştir. Kuzey Amerika’da yaşayan kadınların 

meme kanserine yakalanma riski 1/9, Asyalı kadınlarda ise bunun ve Batı Avrupa’daki 

riskin onda biri ya da beşte biri arasında değişmektedir. Asyalı kadınlarda östrojen ve 

progesteron düzeyleri önemli derecede daha düşüktür. Batı ortamında yaşayan Asyalı 

kadınlarda risk batılıların düzeyine çıktığı için bu farklar genetik bir temelle 

açıklanamamaktadır. Ancak menarş yaşının kritik düzenleyicileri olan ve östrojenlerin 

plazma konsantrasyonları üzerinde önemli etkileri görülen boy ve kilo değerlerinin 

batılı kadınlar ile Asyalı kadınlar arasında farklılık gösterdiği açıktır (87).  

Oral kontraseptiflerin (OK) yaygın kullanımı nedeniyle ekzojen hormonların 

kanser ile ilişkisi önem kazanmış ve araştırılmıştır. Veriler oral kontraseptiflerin 

epitelyal over tümörleri ve endometrium kanserleri için koruyucu olduğunu ancak 

meme kanser riskini az da olsa artırdıklarını göstermektedir. Meme kanseri üzerindeki 

etkileri çok az olmakla beraber, koruyucu etkileri olmadığı da açıktır. Postmenopoze ve 

45 yaş üstü kadınlarda OK kullanım süresiyle kanser riski arasında ilişki 

saptanmamıştır. Risk artışı genellikle premenopoze kadınlarda daha belirgindir, 45 yaş 

altında uzun süreli OK kullanımına ilişkin çalışmalarda meme kanseri riskinde anlamlı 

artış gösterilmiştir (30, 87). 

Hipogonadal ya da menapozdaki kadınlarda hormon replasman tedavisi 

uygulaması da tartışmalı bir konudur. Tek başına östrojen uygulandığında sağlanan 

östrojen düzeyi premenopozal östrojen düzeyinden daha düşüktür. Östrojen eksikliği 

semptomlarında, osteoporoz ve ilişkili kalça kırıklarında azalma ile kardiyovasküler 

hastalığa bağlı ölümlerde üçte bir kadar azalma görülür, ancak endometriyal kanser riski 

artar. Meta analizler meme kanseri insidansında yüksek doz uygulanan östrojenler ve 

uzun tedavi süresine bağlı olarak küçük bir artışa işaret etmektedirler. Postmenapozal 

kadınlarda uzun süreli östrojen tedavisinin meme kanseri riskini artırdığı kısa süreli 

kullanımın ise risk oluşturmadığı kabul edilmektedir. Ailesinde meme kanseri olan 
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kadınlar konjuge östrojenlerin karsinojenik etkilerine daha duyarlı olabilirler. Hormon 

replasman tedavisi uygulamalarına progesteron eklenmesinin, kardiyovasküler ya da 

kemik hastalıkları riskini değiştirip değiştirmediği tam bilinmemekle beraber 

endometriyal kanser riskini belirgin şekilde azalttığı görterilmiştir (30, 87). 

Total kalori alımı ile meme kanseri ilişkisi tartışılmakta, yüksek yağ alımıyla da 

ilişkilendirilmektedir. Alkol ile meme kanseri arasındaki ilişki belirgin olarak ortaya 

konmuş, belli miktar alkol alımının total östrojen düzeyini artırdığı gözlenmiştir (30). 

Vitaminlerle yapılmış çalışmalarda A vitamininin orta derecede koruyucu bir 

etkiye sahip olduğu, E vitamininin koruyucu bir etkisi olmadığı gösterilmiştir, C 

vitamininin etkisi ise henüz tartışmalıdır (30).  

İyonizan radyasyon genç kadınlarda risk faktörüdür. 30 yaşından önce çok 

sayıda floroskopi (200-300cGy) ya da Hodgkin tedavisi için (>3600cGy) radyasyona 

maruz kalan kadınlarda meme kanseri riski belirgin olarak daha fazladır. 30 yaşından 

sonra radyasyona maruz kalmanın meme üzerindeki karsinojenik etkisi minimaldir (30).  

Fizik aktivite ile meme kanseri ilişkilendirilmiştir. Ağır fizik aktivite menarşı 

geciktirir. Egzersiz 40 yaş altındaki kadınlarda meme kanseri riskini azaltmaktadır (30). 

Meme kanserinde ailevi yük gösterilmiştir, aile öyküsündeki yükün artması ya 

da erken yaşda görülmesi nisbi riski artırır. Ancak genel olarak tüm meme kanserlerinin 

%5-10 kadarının BRCA1 ve BRCA2 gibi tümör baskılayıcı genlerde baskın penetrans 

gösteren mutasyonlardan kaynaklandığı düşünülmektedir (23, 124). 

Çeşitli ailevi sendromlarda da meme kanseri görülür. Herediter meme-over 

kanser sendromu, Li-Fraumeni sendromu ve Muir Sendromunda meme kanseri görülme 

sıklığı artar. Cowden sendromu meme kanserinde yatkınlık artışı ile ilişkilidir ve Peutz-

Jeghers sendromu meme kanserinin nadir nedenlerinden birisidir (30, 53). 

 

 

 

2.3. Meme Kanserinin Patolojisi 

Meme kanseri bağ ya da epitel dokusundan köken alabilir. Ancak sık görülenler 

epitel kökenli olanlardır. Hastaların %4 kadarında primer tümör iki taraflıdır ya da 
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ikinci primer gelişir. Tümörler en sık üst dış kadranda görülür (%50), bunu santral  

(%20), alt dış (%10), üst iç  (%10) ve alt iç kadran izler (%10)(28). 

Tümörlerin çoğu duktus epitelinden (%90), diğerleri lobul epitelinden köken 

alır. Karsinogenezin bu iki formda farklı şekillerde geliştiği düşünülmektedir. Her iki 

grup kanser bazal membran infiltrasyonu yapıp yapmamalarına göre iki gruba ayrılırlar 

(Tablo 2.1) (28, 74): 

 

Tablo 2-1: Meme tümörlerinin histopatolojik sınıflaması 

1. İntraduktal karsinom (komedokarsinom) 
2. Paget hastalığında intraduktal karsinom 

İnfiltrasyon 
Yapmayan 

3. Lobuler karsinoma in situ 

1. İnvaziv duktal 
1a. Başka bir özelliği olmayan (Not Otherwise Specified -
NOS)  skiro karsinom 
1b. Paget hastalığı içeren invaziv duktal karsinom 
2.   İnvaziv lobuler karsinom 
3.   Medüller karsinom 
4.   Kolloid (musinöz) karsinom 
5.   Tubuler karsinom 

İnfiltrasyon 
Yapan  
 

6.   Diğer nadir tipler 

 

Tüm meme kanserlerinin %20-25 kadarını oluşturan noninvaziv (in situ) 

karsinom (komedokarsinom) intraduktal ve lobuler olmak üzere iki tiptir. Meme 

duktusları anaplastik tümör hücreleri ile dolmuştur. Nadiren hücreler papiller yapılar 

oluşturur ya da meme başına yayılarak meme başı Paget hastalığına neden olurlar. 

Anaplastik hücreler duktus bazal membranını penetre etmez ve noninvaziv in situ olarak 

kalırlar. Yüksek dereceli olanların %40’ında zamanla invazyon gerçekleşir (28). 

Lobuler karsinoma in situ terminal duktus ve duktüllerden gelişir ve bu yapıları 

anaplastik tümör hücreleri doldurur. Lezyonlar fibrokistik değişiklikler ile beraber ya da 

intraduktal karsinomlarla beraber invaziv karsinom alanlarının komşuluğunda olabilir, 

fibroadenom zemininde gelişebilir ve sıklıkla çok sayıda ve bilateraldirler. Üçte birinde 

aynı taraf ya da karşı tarafta invaziv karsinom gelişir. Genellikle ER ve PR pozitif ve 

HER-2 negatiftirler ve premenapozal dönemde rastlantısal bulunurlar (28,155).  

Kolloid (müsinöz) karsinom, memenin paget hastalığı, medüller karsinom ve 

infiltratif lobuler karsinom invaziv infiltratif karsinomlardır. İnvazyona neden olan 



 11

genetik değişiklik net olarak bilinmemektedir. Görülen genetik değişikliklerin çoğunun 

in situ düzeyinde de görülüyor olması meme kanserini kolon ve serviks kanseri gibi 

ilerleyen karsinogenez modellerinden ayıran bir özelliktir. Sporadik meme kanserinin 

gelişiminde birden fazla yolak rol oynar ve meme kanseri tipi, karsinogenezin erken 

evresinde belirlenebilir (28, 74). 

İnfiltratif duktal karsinom en sık görülen şekildir. Kullanılan morfolojik 

kriterlere göre değişmekle birlikte %44-75 sıklıkla görülür. Sertliği ve yoğun stroması 

nedeniyle skiröz karsinom olarak da adlandırılır. Stroma içine dağılmış yuvarlak, 

poligonal ya da sıkışmış ve uniform, küçük, çok az mitotik figür içeren koyu nukleuslu 

tümör hücre küme ve kordonlarından oluşur. Çevre doku infiltrasyonu, kan damarları, 

perivasküler ve perinöral alanların invazyonu gözlenir (28, 155). 

Memenin Paget Hastalığı meme kanserleri içinde %12 sıklıkla ve ileri yaşta 

görülür. Genellikle in situ duktal karsinom ile ilişkilidir. Ana boşaltıcı duktusları tutan 

tipik intraduktal karsinom olarak başlar ve ilerleyerek meme başını ve areola derisini 

infiltre eder. Epidermis Paget hücreleri denen patognomonik hücrelerle infiltredir. 

Hücreler tek ya da kümeler halinde, büyük ve hiperkromatiktir ve pleomorfik 

nukleusları berrak halka ile çevrelenmiştir. Diğer yönleri ile intraduktal karsinomlara 

benzer. Deri invazyonu olmasına rağmen prognoz iyidir (28, 155).  

Meme karsinomlarnın %1’ini oluşturan medüller karsinom daha sık 50 yaş 

altında görülür. Stroması azdır, nadiren gland yapıları içerir ve farklılaşmamış 

poligonalden iğsiye değişen görünümde hücrelerin oluşturduğu düzensiz tabakalar 

şeklinde çoğalır. Tümörün içinde ve çevresinde orta dereceli ya da belirgin lenfosit 

infiltrasyonu vardır. Prognoz diğer infiltre meme karsinomlarına göre daha iyidir (28, 

155).  

Genellikle postmenapozal kadınlarda görülen kolloid (müsinöz) karsinom 

medüller karsinomdan daha nadirdir. Hücre içi ve dışı mukus yapımı ile karekterizedir. 

Prognozları infiltratif tümörlerden daha iyidir (28, 155). 

İnfiltratif lobuler karsinom sınırları belirsiz, lastik kıvamındadır. Sıklıkla ele 

gelen bir kitle oluşturmaz. Birer hücreden oluşan ve fibröz stroma içinde dağılmış olan 

tümör hücre dizileri asinus ya da duktusları kuşatarak karekteristik “hedef tahtası” 

görünümü oluşturur. İki taraflı olmaları nedeniyle önemlidirler. Görülme sıklığı 



 12

kullanılan morfolojik kriterlere göre değişmekle beraber %1-20 arasında bildirilmiştir 

(28, 155). 

30 yıllık sağ kalım intraduktal karsinomda %74, papiller karsinomda %65, 

medüller karsinomda %58, kolloid karsinomda %58, infiltran lobüler karsinomda %34, 

infiltran duktal karsinomda %29 oranındadır (28). 

Meme kanserleri biyolojik agresifliklerine göre metastaz yapmayanlar (stromal 

invazyonu olmayan intraduktal karsinom, in situ lobuler karsinom), seyrek metastaz 

yapan (Kolloid karsinom, lenfositer infiltrasyonlu medüller karsinom) ve orta derecede 

agresif metastatik (Diğer tipler) olarak üç grup altında incelenebilirler (28). 

Tüm invaziv kanserlerde yayılım lenfatik ve hematojen yolla olur. Dış kadran ve 

santral yerleşimli lezyonlar tipik olarak aksiller lenf nodlarını, iç kadrandaki lezyonlar 

ise internal meme arterleri boyunca yayılan lenfatikleri tutarlar. Supraklaviküler nodül 

ilk yayılım yeri olabilir ama daha çok aksiller ve internal meme nodüllerinin 

tutulumundan sonra gelişir. En çok akciğer, iskelet, karaciğer, surrenal metastazları ve 

daha az oranda beyin, dalak ve hipofiz tutulumları görülür. Metastazlar ilk lezyonun 

kontrol altına alınmasından üç yıl, bazen 15 yıl sonra dahi görülebilir (28).  

2.4. Evrelendirme ve Prognoz 

Seyri hastadan hastaya değişen meme kanseri hızlı gidişli ya da gizli seyirli 

olabilir. Uzun dönem prognozu belirleyen nüks ya da metastazın yerleştiği dokudur. 

Tümörün büyüme hızı, tedavilere duyarlılığı ve biyolojik özellikleri prognozu etkiler. 

Uzak metastazı olan hastaların çoğu tedavi edilemez. Ancak standart kemoterapi 

sonrasında tam remisyon elde edilen hastalardan bazıları uzun süre progresyon 

göstermeden kalabilir ve bu süre nadiren 20 yılı geçebilir. Metastatik meme kanserli 

hastaların ortanca sağ kalım süresi 2 ile 3 yıldır. Östrojen reseptörü (ER) pozitif tümörü 

olan hastalarda ve kemoterapiden sonra tam remisyon elde edenlerde sağ kalım daha 

uzundur (93).  

Meme kanserinin evrelendirilmesi tablo 2.2 ve 2.3’de görülmektedir. 5 yıllık sağ 

kalım oranları evre I kanserde %80, evre 2’de %65, evre3’de %40, evre 4’de %10’dur. 

Meme derisinde çok sayıda nodüller, yaygın ödem, göğüs duvarında fiksasyon, internal 

meme ya da supraklaviküler lenf nodlarına yayılım, iltihabi karsinom ve uzak 
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metastazlar kötü prognoz belirtileridir. Meme kanserinde prognozu belirleyen faktörler 

şu şekilde sınıflanabilir (28, 155): 

1. Stroma invazyonu en önemli prognostik parametredir. İn situ tümörlerde 

mastektomi ile kesin tedavi sağlanır. 

2. Primer tümörün hacmi: 2 cm’den küçük tümörlerde prognoz iyidir. 

Boyutta artış, aksiler gangliyonlarda metastaz artışı ve sağ kalım oranlarının azalması 

ile ilişkilidir (155). 

3. Lenf nodu tutulumu ve metastazlı lenf nodlarının sayısı: aksiller lenf 

metastazı yoksa 5 yıllık sağ kalım %80’e yakındır. Dört ya da daha fazla nod 

tutulumunda hastalıksız sağ kalım %21’e düşer.  

4. Tümörün gradı ve histolojik tipi: Tümörün çekirdek atipisi, tubul 

formasyon derecesini yansıtan derecelendirme sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler 

içinde Fisher yöntemi ile, çekirdek değişiklikleri I’de III’e kadar derecelendirilerek bir 

nükleer grad belirlenir. Tubul ve adenokistik yapıların miktarı ise yine I’den III’e 

derecelendirilerek histolojik grad belirlenir .  

5. Östrojen/progesteron reseptörleri: Reseptörler çok ya da orta derecede 

olabilir ya da hiç bulunmayabilir. Tümörün antiöstrojenik tedaviye yanıtı hücre 

farklılaşma derecesi ile doğru orantılıdır. Bu tedaviye en iyi yanıt hem östrojen hem 

progesteron reseptörleri içeren hastalarda alınır ama korelasyon mükemmel değildir. 

Bazı reseptör içeren tümörler tedaviye iyi yanıt vermez ya da içermeyen tümörler iyi 

yanıt verebilir . 

6. Proliferatif oran ve anöploidi derecesi: DNA histogramlarının modal 

pikleri dışındaki hücrelerin büyük fraksiyonları kötü prognoz işaretidir. 

7. HER-2 amplifikasyonu ve aşırı anlatımı: Kötü prognoz belirtisidir.  

8. Anjiyogenez: Artmış metastaz oranı ile karakterizedir. 
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Tablo 2-2: Meme kanserinde evrelendirme (36) 
Primer Tümör  
Tx Değerlendirilemeyen primer tümör 
T0 Primer tümöre ait bulgu yok 
Tis In situ karsinom 
Tis (DCIS) Duktal karsinom in situ 

Tis (LCIS) Lobular karsinom in situ 
Tis (Paget) Meme başının paget hastalığı (primer başka tümör yok) 
T1  En büyük çapı ≤ 2.0 cm tümör 
T1mic En büyük çapı ≤ 1.0 cm mikroinvazif tümör 
T1a Tümör çapı >1 cm, ancak ≤0.5 cm 
T1b Tümör çapı >0.5 cm, ancak ≤ 1.0 cm 
T1c

  
Tümör çapı >1cm, ancak ≤ 2.0 cm  

T2 Tümör çapı >2.0 cm, ancak ≤0.5 cm 
T3 Tümör çapı >5.0 cm 
T4 Aşağıda belirtilen dokulara direkt yayılımı olan herhangi büyüklükte tümör 

A. göğüs duvarı               B. Cilt 
T4a Pektoralis major kası dışında göğüs duvarına yayılım 
T4b Ödem, peau d’orange, cilt ülserasyonu, aynı memede satellit cilt nodülleri 
T4c T4a ve T4b 
T4d Enflamatuar karsinom 

Bölgesel lenf nodları  
Nx Daha önce çıkarıldığı için değerlendirilemeyen nodal tutulum 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Hareketli, ipsilateral bölgesel lenf nodu metastazı 
N2 Komşu dokulara yapışık ipsilateral aksillerlenf nodu metastazı veya aksiller metastaz olmaksızın  

klinik ya da radyolojik olarak (lenfosintigrafi dışı) görülebilen ipsilateral İM nodal metastaz 
N2a Komşu dokulara yapışık ipsilateral lenf nodu metastazı 
N2b Aksiller metastaz olmaksızın klinik ya da radyolojik olarak görülebilen ipsilateral İM nodal metastaz 
N3 İpsilateral infraklaviküler lenf nodu metastazı veya klinik+radyolojik (lenfosintigrafi dışı) olarak 

görülebilen ipsilateral İM lenfnodu metastazı + aksiller lenf nodu metastazı ya da suspraklaviküler lenf 
nodu metastazı 

N3a İpsilateral infraklaviküler lenf nodu metastazı + aksiller lenf nodu metastazı 
N3c Supraklaviküler lenf nodu metastazı 

Bölgesel lenf nodları  
pNx Değerlendirilemeyen bölgesel lenf nodları 
pN0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
pN0(i-) Bölgesel lenf nodu metastazı yok, İHK (-) 
pN0(i+) Bölgesel lenf nodu metastazı yok, İHK (+), ancak tümör infiltrasyon alanı ≤ 0.2mm 
pN0(mlo-) bölgesel lenf nodu metastazı ypok, RT-PCR (-) 
pN0(mol+) bölgesel lenf nodu metastazı yok, RT-PCR (+) 
pN1mi Mikrometastaz, tümör infiltrasyon lanı > 0.2 mm, ≤ 2.0 mm 
pN1

  
1-3 aksiller lenf nodu tutulumu ve/veya klinik veya radyolojik olarak görüntülenemeyen ancak 
sentinel biyopside saptanan İM lenf nodunda mikrometastaz 

pN1a 1-3 aksiller lenf nodu tutulumu 
pN1b

  
klinik veya radyolojik olarak görüntülenemeyen ancak sentinel biyopside saptanan İM lenf nodunda 
mikrometastaz 

pN1c 1-3 aksiller lenf nodu tutulumu ve klinik veya radyolojik olarak görüntülenemeyen ancak sentinel 
biyopside saptanan İM lenf nodunda mikrometastaz 

pN2 4-9 aksiller lenf nodu metastazı ya da aksiller tutulum olmaksızın İM lenf nodlarında klinik + 
radyolojik (lenfosintigrafi dışı) olarak görüntülenebilen tutulum. 

pN2a 4-9 aksiller lenf nodu metastazı, en küçük tümör infiltrasyon alanı >2.0 mm 
pN2b

  
aksiller tutulum olmaksızın İM lenf nodlarında klinik + radyolojik (lenfosintigrafi dışı) olarak belirgin 
olan tutulum 

pN3 10 veya daha fazla aksiller lenf nodu metastazı veya infraklaviküler lenf nodu metastazı veya klinik + 
radyolojik (lenfosintigrafi dışı) olarak belirgin İM lemf nodu metastazı + en az 1 aksillerlenf nodu 
metastazı veya sentinek biyopsi ile tanısı konan mikroskopik İM lenf nodu metastazı + 3’den fazla 
aksiller lenf nodu metastazı 

pN3a 10 veya daha fazla aksiller lenf nodu metastazı, en küçük tümör infiktrasyon alanı >2.0 mm veay 
infraklaviküler lenf nodu metastazı 

pN3b klinik + radyolojik (lenfosintigrafi dışı) olarak belirgin İM lenf nodu metastazı + 3’den fazla aksiller 
lenf nodu metastazı 

pN3c  Supraklaviküler lenf nodu metastazı 
Uzak Metastaz  

Mx değerlendirilemeyen uzak metastaz 
M0 uzak metastaz yok 
M1 uzak metastaz var 
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Tablo 2-3: Evrelendirme 

Evreler T N M 
0 Tis N0 M0 
I Tmic N0 M0 
 T1 N0 M0 
IIA T0 N1 M0 
 T1 N1 M0 
 T2 N0 M0 
IIB T2 N1 M0 
 T3 N0 M0 
IIIA T0 N2 M0 
 T1 N2 M0 
 T2 N2 M0 
 T3 N1 M0 
 T3 N2 M0 
IIIB T4 N0 M0 
 T4 N1 M0 
 T4 N2 M0 
IIIC T1-4 N3 M0 
IV T1-4 N0-3 M1 

 

2.5. Tümör İçi Heterojenite 

Tümör tanısında ve prognozun takibinde morfolojik ve klinik değerlere ek 

olarak DNA içeriği, proliferatif aktivite, hormon reseptör durumu ve onkogen 

ekspresyonu gibi başka değerlerin de kullanılmasıyla beraber bu değerler için 

tümörlerde görülen bölgesel varyasyonun sık olduğu anlaşılmıştır. Bu durum tümör içi 

heterojenite olarak adlandırılmaktadır. DNA içeriği için heterojenite renal, over, serviks, 

prostat, akciğer, mide, özefagus, kolorektal, safra, hepatoselüler, tiroid, ağız ve larinks 

kanserleri ile sarkom ve gliomalarda gösterilmiş, konvansiyonel ölçümlerde diploid 

DNA içeriğine sahip olan bazı tümörlerde potansiyel olarak önemli olabilecek anöploid 

bölgelere rastlanmıştır. Hücreler proliferatif aktiviteleri açısından da farklılık 

gösterirler. Bir tümör hücre topluluğu bir parametre için homojen olabilirken başka bir 

parametre için heterojen olabilmektedir (32). 

Heterojenite hem analitik, hem de klinik açıdan önemlidir. Tümör içi 

heterogenite tümörün kemoterapi, radyoterapi ve hormonal uygulamalara yanıtındaki 

farklılıkların açıklanmasına yardımcı olabilir (32). 
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Meme kanserinde DNA içeriği, hormon reseptörleri ve proliferasyon indeksleri 

için heterojenite bildirilmiştir. DNA içeriği için tümörlerin %9 (32, 40) ile %44’ünde 

(12, 32) gösterilen heterojenite insidansı tümör büyüklüğü ve örnek sayısı arttıkça 

artmaktadır (32). İmmunohistokimyasal olarak HER-2, Bcl-2, PCNA, EGFR ve p53 

ekspresyonu açısından in situ ve invaziv duktal karsinom için önemli farklılık 

bulunmamıştır (19). c-HER-2, topoisomerase IIα, c-myc,ve cyclinD1 amplifikasyon 

durumu için tümör içi heterojenite kantitatif PCR ile belirlenmiş (43) ve tümör içi 

heterojenite önemli düzeyde ise zayıf HER-2 boyanması gösteren meme 

karsinomlarından sorumlu olabileceği öne sürülmüştür (85). 

Bazı HER-2 amplifiye tümörlerde aynı tümörde TOP2A amplifikasyonu ve 

delesyonu gösteren hücreler yan yana görülmüştür (68). TOP2A delesyonu olan 

hücrelerin topoII inhibitörlerine dirençli olması ve bu nedenle sitotoksik tedaviye 

rağmen yaşayıp prolifere olmaları olasıdır ve meme kanseri tedavisinde sık karşılaşılan 

bir durum olan topoII inhibitör tedavinin etkinliğinin tedavi uygulaması sırasında 

giderek kaybolmasının nedenlerinden birisi olabileceği düşünülmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında HER-2 amplifiye tümörlerin %15’inde bildirilmiş olan TOP2A 

heterojenitesi önemlidir. Bu heterojenitenin tümörün büyüdüğü çevreden kaynaklanan 

uyaranlar ile spontan oluştuğu düşünülmektedir ve TOP2A amplifikasyonu bulunan 

hücrelere uygulanan topoII inhibitör tedaviye bağlı TOP2A delesyonu olan tümör 

gelişebilme sıklığı bilinmemektedir (66). 

2.6. HER-2 Biyolojisi 

Hücre proliferasyonu ve apoptoz arasındaki dengeyi sağlayan hücre membran 

reseptör ve ligandları üzerinde son 30 yıldır yapılan kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. 

İçlerinde tümör oluşumu ve ilerlemesine etkisi açısından en çok çalışılan epidermal 

büyüme faktörü reseptörü (EGFR), diğer adıyla HER ailesidir (95).  

Büyüme faktör reseptörleri ile tümör oluşumu arasında bağlantı v-cerbB ile 

epidermal büyüme faktör reseptörü arasındaki homolojinin gösterilmesi ile kurulmuştur 

(33,132). Pek çok neoplazide epidermal büyüme faktörü (EGF) ağında aktivite artışı 

görülür. Aktivasyonun nedeni mutasyon, aşırı ekspresyon, tümör hücrelerinin hem 

ligand, hem de reseptörü üreterek otokrin sekretuar halka oluşturması olabilir (10, 132, 

138, 175).  
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2.6.1. ErbB/HER Reseptör ve Ligandları 

Omurgasızlardan gelişen HER reseptör ailesi HER-1/EGFR, HER-2, HER-3 ve 

HER-4 olmak üzere dört adet transmembran reseptörden oluşur. Reseptörler epitel, 

mezenkim kökenli hücreler ve nöronlarda yaygın olarak eksprese edilir ve bu 

reseptörler aracılığı ile gerçekleşen sinyalleşme pek çok organ sisteminin gelişiminde 

önemli rol oynar. ErbB-1 knockout farelerin yetersiz kalp ve sinir sistemi gelişimi 

nedeniyle perinatal dönemde, HER-2, HER-3 ve HER-4 knockoutların erken 

embriyonik dönemde öldüğü bilinmektedir. ErbB reseptörleri pubertede ve gebelikte 

meme bezi gelişiminde ve doku homeostazının sağlanmasında rol alır (16, 94). 

HER reseptörleri hücre dışı ligand bağlanma, hücre içi tirozin kinaz ve 

transmembran bölge olmak üzere üç bölgeden oluşur. Hücre membranında inaktif  

monomerler halinde bulunurlar. Liganda bağlanmaları sonucunda homodimerizasyon ya 

da heterodimerizasyon gerçekleşir. Dimerizasyon sonucunda gerçekleşen tirozin kinaz 

aracılı fosforilasyon reseptör aktivasyonunu sağlar ve hücre içinde karmaşık bir sinyal 

yolağı uyarılır. Ligandın türü dimeri oluşturacak reseptörleri belirlediği gibi, ligand 

afinitesi de sinyalin güç ve süresini etkiler (94, 169). 

EGFR/ErbB1 EGF reseptör ailesinin ilk üyesidir. Mesane, meme, baş ve boyun, 

böbrek, küçük hücreli akciğer ve prostat kanserlerinde aşırı ekspresyonu görülür (10, 

132, 138, 175). Aşırı ekspresyonu sonucu liganddan bağımsız hücre transformasyonu 

gerçekleşir ve bazı tümörlerde hem ErbB1 hem de ligandları TGFα ya da EGF’nin aynı 

anda eksprese edildiği görülmektedir (94).  

erbB-2/HER-2 HER-1’e yapısal olarak benzer ama bilinen bir ligandı yoktur. 

Diğer reseptörlerin tercih ettiği bir heterodimerizasyon partneridir. Bu koreseptör işlevi 

nedeni ile sık aktiflenir (94). Meme tümörleri dahil çeşitli tümörlerde gözlenmiş olan 

reseptör aşırı ekspresyonu ligand olmadan spontan reseptör dimerizasyonunu ve yapısal 

reseptör aktivasyonunu tetikler (60, 106). HER-2 reseptörü aşırı eksprese olduğunda 

tümör oluşumu diğer ErbBler ile heterodimerizasyon suretiyle tetiklenir ve sinyal gücü 

artar (94). Meme kanserinde HER-2 aşırı eskpresyonu ile beraber ErbB1 ve ErbB3 

reseptörlerinde de aktivite artışı gözlenmiştir (106). 

Diğer EGF reseptörleri ile dimer oluşturduğunda HER-2 sinyal gücünü birkaç 

yoldan artırır; ligand disosiyasyon hızı azalır, sinyal yolaklarına etkin bağlanma 
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gerçekleşir ve reseptör inaktifleşme süresi uzar. Bu değişiklikler tansformasyon 

yeteneğine katkıda bulunur (94). 

HER-2 aşırı ekspresyonu meme, serviks, kolon, endometrium, özafagus, akciğer 

ve pankreas kanserlerinde gösterilmiştir. Meme ve over tümörlerinin %20-30’unda gen 

amplifikasyonu nedeni ile aşırı ekspresyon görülür. Bu değişiklikler tümör 

kemorezistansı ve kötü prognoz ile korelasyon gösterir (94, 100).  

HER-3/ErbB3 yapısal olarak HER-1’e benzer. Tirozin kinaz bölgesi diğer aile 

üyelerine yüksek düzeyde homoloji gösterir ancak kinaz aktivitesi bozuktur. Diğer üç 

aile üyesi ile heterodimer oluşturabilir. Protein kinaz aktivitesi olmadığı için sinyal 

mekanizmasını başlatabilmesi için diğer aile üyeleri ile heterodimerizasyonu ve buna 

bağlı transfosforilasyonu gerekmektedir. Heterodimerize olduğu reseptör sıklıkla HER-

2 reseptörüdür. Aşırı ekspresyonu meme kolon, prostat ve mide kanserlerinde görülür 

(21, 100, 132). 

HER-4/ERbB4 meme bezi gelişimi ve laktasyon için gereklidir. Memedeki 

etkileri STAT5A (signal transducer and activator of transcription (STAT) 5A) aracılığı 

ile gerçekleştirilir (22). Erbb4’ün genetik olarak değişikliğe uğramış bir formu insan 

tümörlerinde bildirilmemekle birlikte hem malin hem de selim dokularda alternatif 

kırpılma ile birkaç tip protein oluşur (35, 100). Çocukluk çağı medulloblastomalarında 

HER-2 ile birlikte ekspresyonu prognostik önem taşır (42). Meme ve overin granulosa 

hücreli kanserinde aşırı ekspresyonu görülür (10). 

EGF reseptörünün üç adet mutant formu tanımlanmıştır (95, 99). Mutant HER 

reseptör tipi olan EGFRvIII trunke bir ekstraselüler bağlanma bölgesine sahiptir ve 

liganda bağlanamaz ancak sağlam olan tirozin kinaz bölgesi yapısal olarak fosforile 

olduğu için sinyal yolağını ligand bağlanmasından bağımsız olarak tetikleyebilir (20, 

95, 120, 160). Trunke reseptörler içinde insan solid tümörlerinde en sık belirlenen 

EGFvIII’dir (98) ve sıklıkla aşırı düzeyde ekspresyonu söz konusudur (95, 160). 

Erbb/HER reseptörlerinin ligandları yaklaşık 12 üyeden oluşurlar. EGF benzeri 

bir bölge ve molekül içi 3 adet disülfid bağlı halka içerirler. EGF’ler, amfiregulin (AR) 

ve transforme edici büyüme faktörü ErbB1’e spesifik olarak bağlanan ligandlardır. 

Betaselulin (BTC), heparin-bağlayan EGF (HB-EGF) ve epiregulin (EPR) hem ErbB1 

hem de ErbB4’e bağlanırlar. Nörogulinler (NRG) üçüncü ligand ailesini oluştururlar. 
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NRG-1 ve NRG-2 (ErbB3 ve ErbB4’e bağlanır) NRG-3 ve NRG-4 (ErbB4’e bağlanır) 

(49, 59). Reseptörler ve ligandları şekil 2-1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-1: Epidermal reseptör ailesi ve ligandları  

(Ref. 132’den uyarlanmıştır)  

2.6.2. HER Sinyal Sistemi  

EGF reseptörleri aracılığı ile meydana gelen sinyalleşme karmaşık bir sistemdir 

(şekil 2-2). Sinyal reseptör- ligand etkileşiminin gerçekleştiği hücre yüzeyinde başlar ve  

sitoplazma içinde artarak ilerler (169). Bu iletinin nukleusda sonlanması ile hücre 

proliferasyonu, sağkalımı, migrasyonu, adezyon, farklılaşma ve apoptoz gibi önemli 

olaylar düzenlenir. HER-reseptör aktivasyonu ya da reseptör işlevinde ve alt 

basamaklarda meydana gelen olaylarda herhangi bir bozukluk hücre transformasyonu 

ve malinite ile sonlanabilir (95).  

Reseptör dimeri oluşmasından sonra meydana gelen tirozin fosforilasyon şekli 

bağlanan ligandın türüne ve dimerde yer alan reseptör tipine göre değişiklik gösterir, 
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belli bir reseptör farklı ErbB dimerleri içinde farklı şekillerde fosforile edilebilir (94). 

Aktifleşen tirozinlerin biyolojik etkileri birbirlerinden farklıdır. Mutasyona bağlı olarak 

tirozin fosforilasyon bölgelerinde meydana gelen değişiklikler transforme edici 

potansiyelde değişikliğe neden olabilir. ErbB reseptörü üzerinde fosforile olan 

tirozinlerin dizilimi bu bölgeleri tanıyan Src homology 2 (SH2) ve fosfotirozin 

bağlanma (PTB) bölgesi içeren molekülleri ve buna bağlı olarak aktive edilen alt 

yolakları belirler. SH2 bölgeleri fosforile tirozinleri tanıyan yaklaşık 100 aminoasitten 

oluşan protein modülleridir, yaklaşık 150 amino asitten oluşan PTB bölgelerinin 

etkileşimi fosforile tirozinlerin önündeki kalıntılar tarafından belirlenir. Src gibi 

sitoplazmik kinazlar tarafından reseptör üzerinde başka karboksi terminal tirozinlerin de 

fosforillenmesi sonucunda sitozolde bulunan aracı moleküller Grb2, Grb7, Shc, Crk, 

Gab1, Src ve fosfatidilinozitol 3-kinaz gibi protein ve lipid kinazlar, fosfolipaz Cγ, SHP 

1 ve SHP2 gibi protein fosfatazlar için daha fazla sayıda etkileşim bölgesi ortaya çıkar 

(106).  

ErbB sinyal yolağının düzenlenmesinde fosfotirozinlere bağlanan sinyal 

moleküllerinden başka proteinler de rol alır. Örneğin, immediate early gene 33 aktif 

HER-2 reseptörüne bağlanarak mitojenik HER-2 sinyal yolunu inhibe eder. Postsinaptik 

bir protein olan PSD-95 (reseptör katlanmasına yardımcı olan PDZ bölgesi içeren bir 

proteindir) nöron sinapslarında primer olarak ErbB4 ile etkileşerek neuregulin (NRG) 

ile indüklenen kinaz aktivitesini artırır. Yeni bir PDZ üyesi olan Erbin ise spesifik 

olarak HER-2 ile eşleşerek reseptörün epitelyal hücrelerin bazolateral membranına 

yerleşimini sağlar (106). 

ErbB’ler aracılığı ile uyarılan sinyal yolakları Ras–mitojen-aktive protein kinaz 

(Ras-MAPK), fosfatidilinozitol 3’ kinaz-protein kinaz B (PI3K-PKB/Akt) ve fosfolipaz 

C–protein kinaz C (PLC-PKC) yolaklarıdır (10, 94, 127, 142).  

Tüm ErbB ligand ve reseptörleri Ras-MAPK yolağı aktivasyonu ile ilişki kurar. 

Bu ilişki Grb-2’nin SH2 bölge–aracılı toplanması ile doğrudan ya da Shc adaptörünün 

PTB bölge-aracılı bağlanması ile dolaylı olarak gerçekleşir (94).  

ErbB RTK’lar ile PI3K aktivasyonu arasında bağlantı GTP-rasın PI3K’nın p110 

katalitik alt ünitesinin bağlanması ile gerçekleşir. PI3K’nın p85 düzenleyici alt 

ünitesinin ErbB-1 ve HER-2’ye bağlanması adaptör proteinler üzerinden dolaylı olarak 

gerçekleşir. ErbB-3 ve ErbB-4 ise ayrı bir p85 bağlanma bölgesi içerir. Bu nedenle 
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ErbB RTK’ların her biri PI3K sinyal yolağını farklı güç ve hızla tetikler ve PI3-K’nın 

aktivitesi HER dimerine bağlı olarak değişir (94, 175).  

Phospholipase Cγ (PLCγ) SH2 bölgesi aracılığı ile aktif ErbB-1 ve HER-2 ile 

ilişkiye girerek ve PH bölgesinin PI3K ürünlerine bağlanmasıyla membranda toplanır. 

Bunu takiben RTK’lar tarafından fosforile edilmesi PLCγ aktivasyonu ile sonuçlanır 

(94).  

Bu üç temel yolaktan başka ErbB RTK’lar tarafından tetiklenen çok sayıda  

başka sinyal yolağı da bulunmaktadır. Örneğin EGF stimulasyonu ile aktiflenen c-Src 

ErbB-1 üzerinde bazı tirozin bağlanma bölgelerini ve hücre iskeleti üzerinde endositoz 

ilişkili proteinleri fosforile eder (9, 94). Transkripsiyon faktörleri STAT1, STAT 3 ve 

STAT5, ErbB-1 tarafından doğrudan fosforile edilir, dimerizasyondan sonra nukleusa 

taşınarak proliferasyon için kritik olan gen transkripsiyonunu aktiflerler. ErbB-1, ErbB-

3, and ErbB-4’ün proteolitik yıkım sonrasında ortaya çıkan fragmanları da nukleusa 

taşınarak transkripsiyon faktörleri olarak davranabilmektedirler (170).  

ErbB sinyal yolağı apoptoz ve hücre döngüsü ilerlemesi ile de ilişkilidir. 

İndüklenen sinyal yolakları hücre döngü sistemi üzerinde kesişerek proliferasyonu 

indükler. ErbB sinyal sisteminde rol alan önemli bir hücre döngü düzenleyici siklin 

D1’dir. ErbB ile indüklenen MAPK aktivasyonu SP1 ve E2F transkripsiyon faktörleri 

aracılığı ile siklin D1 transkripsiyonunda artışa ve Akt aracılı fosforilasyon ile proteinin 

stabilizasyonuna neden olur (48, 59, 94).  

Bunlara ek olarak, Akt ve Ras-MAPK sinyalleşmesi CDK inhibitörleri p27KIP1 and 

p21Waf1 üzerinden ya da MDM2 ile p53 ubikitilasyonunu tetikleyerek ErbB sinyal 

sisteminde yer alan başka hücre döngü düzenleyici etkilere de aracılık ederler. Hatalı 

ErbB sinyalleşmesinin hücre döngüsü kontrol noktalarını etkileyerek onkogenik 

transformasyona katkıda bulunması mümkündür (94). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-2: Epidermal reseptör sinyal sistemi  

Reseptör dimerleri: Pembe HER-1, mavi HER-2, sarı HER-3 ve yeşil renk HER-4 reseptörünü göstermektedir (Ref 95’den uyarlanmıştır)  . 
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Transformasyon açısından ErbB aracılı sinyalleşmede önemli bir nokta da hücre 

sağ kalımının tetiklenmesidir. PI-3K, MAPK ve STAT3, (Bcl-2, Bcl-x ve kaspazlara 

bağlanıp inaktive eden apoptoz inhibitörleri gibi) bazı antiapoptotik proteinlerin 

transkripsiyonunu tetiklerler. ErbB-aracılı Bad fosforilasyonu sonucunda bu pro-

apoptotik molekül Bcl-2 ve Bcl-X proteinleri ile etkileşime giremez ve hücre sağ kalımı 

tetiklenir. Ayrıca, ErbB RTK’lar Akt ya da MAPK aktive kinazlar ile serin 

fosforilasyonu üzerinden de pro-apoptotik Bax düzeyinde azalma ve Bad 

inaktivasyonuna neden olurlar. ErbB reseptörleri ve ligandlarının PI3K/Akt sağkalım 

yolakları üzerinden tümör hücrelerinde apoptozu önlediği hayvan modellerinde ve insan 

kanser hücrelerinde gösterilmiştir. ErbB-1 ve HER-2’nin aşırı aktivasyonu bazı 

kemoterapotik ilaçlar tarafından tetiklenen apoptoza karşı dirençle sonuçlanır (94).  

Negatif etkiye sahip düzenleyici yolaklar gelişim sırasında ve erişkin dokularda 

erbB reseptörleri aracılığı ile gerçekleşen sinyalleşmenin azalması ve kaybolmasına, 

dolayısıyla sinyal yolağının düzenlenmesine neden olurlar. ErbB yolağında sinyalin 

azalmasında temel olay yüzey reseptörleri sayısının ligandın tetiklediği endositoz ile 

azalmasıdır. Endositozdan sonra reseptörler hücre yüzeyine geri döner ya da 

lizozomlarda parçalanır. ErbB1’in hızla internalize edilmesi ve degrade edilmesinin 

aksine diğer ErbB reseptörlerinin c-Cbl’ye muhtemel zayıf bağlanmaları nedeniyle 

ligand ile indüklenen endositoz ve ubikitilasyonu bozuktur (94). 

2.7.  Meme Kanserinde Tedavi 

Meme ve bölgesel lenf nodlarında sınırlı olan meme kanseri tedavisinde cerrahi 

ön plandadır. Bu yalnızca tümörün büyüklüğü ve lokalizasyonuna bağlı olarak  

konservatif – tümörün çıkarılarak memenin korunması şeklinde olabileceği gibi, basit 

ya da modifiye radikal mastektomi şeklinde de olabilir. Bunu lokal rekürrensi önlemek 

için radyoterapi yada metastaz ortaya çıkmasını önlemek için sistemik adjuvan tedavi 

izleyebilir. Metastatik meme kanser tedavisinde temel yaklaşım endokrin ya da 

sitotoksik tedavi ile sistemik tedavidir. Metastatik hastalık belirlendiğinde yaygınlığı ve 

hızlı progresyon olasılığına göre hastalar sıklıkla düşük ve yüksek riskli olarak iki 

guruba ayrılır. Düşük riskli hastalar uzun hastalıksız dönemi olan ve yumuşak doku ve 

kemiklerde sınırlı metastazları olan hastalardır. Genellikle ileri yaşta, menapoz sonrası 

dönemde ve hormon reseptörü pozitif tümöre sahiptirler. Bu hastalar hormon tedavisi 
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için adaydır. Tedavi seçimini hastanın yaşı, eşlik eden hastalıklar, organ dağılımı, 

yaygınlığı hayati organların işlevleri ve hormona yanıt olasılığı etkiler (87, 93).  

Endokrin tedavi kanserin ilerlemesi nedeniyle acil bir durum gelişmesi söz 

konusu olmayan hastalarda uygulanabilir. Primer tedaviden sonra bir yıl içinde 

tekrarlayan hastalığı olan hastaların tümörleri genellikle çok hızlı büyüyen tümörlerdir 

ve endokrin tedaviye yanıtları zayıftır. Pimer ve metastatik meme kanserinde hormon 

tedavisine yanıtta östrojen (ER) ve progesteron (PR) reseptörleri en prediktif 

faktörlerdir. Yanıt hangi reseptörün pozitif olduğuna göre ve ER ve PR aktivitesinin 

miktarına göre değişir. Hormon tedavisinden klinik yarar görme olasılıkları en yüksek 

olanlar yüksek ER konsantrasyonuna sahip olanlar ve hem ER hem de PR pozitif 

olanlardır. Reseptör negatif hastalarda yanıt %10’dan az olacağı için başlangıçta 

endokrin tedavi uygulanmaz. ER pozitif tümör olan hastaların yaklaşık %50-60’ı 

endokrin tedaviden yarar görür. Reseptör varlığına rağmen ER pozitif tümörlerin %40 

ile 50 kadarının neden hormon tedavisine yanıt vermediği ise bilinmemektedir. Tümör 

ER ya da PR durumu zaman içinde ya da uygulanan tedavilerle değişebilir, ancak 

primer tümördeki ER durumu relapsdaki endokrin yanıtı oldukça iyi öngörmektedir (50, 

93). 

Hormon tedavisi antiöstrojenlerle, tamoksifen ya da yeni aromataz inhibitörleri 

ile uygulanır. Antiöstrojen ilk tedavi olarak seçildiyse bir aromataz inhibitörü (post 

menapoz kadınlar için) ya da over baskılanması (premenapoz kadınlar için) ikinci sıra;  

farklı bir aileden bir aromataz inhibitörü, östrojen reseptör baskılayıcı (fulvestrant) ya 

da bir progestin (megestrol asetat ya da medroksiprogesteron asetat) üçüncü sıra; 

androjenler ya da yüksek doz östrojenler genellikle dördüncü sıra ya da daha sonraki 

tedaviler için seçilir (50, 93). 

Hormona yanıt veren meme kanseri hastalarının çoğu endokrin uygulamalara 

karşı direnç geliştirir ve sitotoksik tedavi adayı olur. Hastaların büyük kısmı ise 

metastatik hastalığın başlangıcından itibaren sistemik sitotoksik tedavi alır. Yaygın 

hastalık ve semptomları ya da agresif organ metastazları olan hastaların kemoterapi 

alması gereklidir. Bu hastalarda endokrin tedavinin iyileşme sağlama olasılığı düşük 

olduğu için tümörleri ER ya da PR içerse dahi kemoterapi tercih edilir (93). 

ER negatif, ER pozitif olduğu halde endokrin tedaviye yanıt vermeyen hastalar 

ve yaşamı tehdit eden hastalığı bulunan (akciğerlere lenfanjitik disseminasyon, 
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karaciğer metastazları ya da herhangi bir bölgede hızla ilerleyen kanser) hastalara 

uygulanır (50). 

Metastatik meme kanseri olup daha önce tedavi edilmemiş hastaların %40-50 

kadarında antrasiklinle yapılan tek ajan tedavi ile tümörde objektif regresyon görülür. 

Siklofosfamid, metotreksat, 5-florourasil, vinkristin ve prednizon içeren (CMFVP ya da 

"Cooper" tedavisi) kombinasyon ile kombine modern sitotoksik tedaviler 

uygulanmakta, bunun en sık vinkristin ve prednizon içermeyen üçlü (CMF) 

kombinasyonu kullanılmaktadır. Günümüzde en sık kullanılanlar doksorubisin içeren 

tedavilerdir. Cooper tedavisine eklenmesi ile sağ kalımda önemli uzama görülmüştür 

ancak doksorubisin gibi antrasiklin içeren tedaviler daha fazla yan etki ve 

kardiyomyopatiye neden olmaktadır. Antrasikline direnç gösteren meme kanserinde 

kullanılan taksanlar (paklitaksel ve dosetaksel) meme kanseri tedavisindeki en etkin 

ilaçlardır. Tek başına kullanılan ajanlar içinde en etkili olanlar doksorubisin ve 

taksanlardır (50, 93). 

Kemoterapiye yanıtı öngörmede HER-2 ekspresyon durumu hariç prediktif 

faktör bulunmamaktadır. Tümörlerinde HER-2 ekspresyonu düşük olan ya da hiç 

ekspresyon görülmeyen hastalar siklofosfamid, metotreksat, ve 5- florourasil içeren 

(CMF) rejimlerden en fazla yarar gören gruptur. Bunun aksine, tümörlerinde HER-2 

aşırı ekpsresyonu görülen hastalar CMF’den yarar görmez, ER pozitif olsalar da 

hormon tedavisinden yanıt görme olasılıkları daha düşüktür, doksorubisin içeren 

tedaviler ile klinik sonuç ise anlamlı düzeyde daha iyidir (50).  

2.7.1. Hedefe Yönelik Tedaviler 

Malinite oluşumuna neden olan hücre içi biyolojik süreçler aydınlanmaya 

başladıkça bu süreçlere tedavi amaçlı müdahale söz konusu olmuştur. Bugün büyüme 

faktör ve reseptörleri, hücre içi sinyal yolakları, anjiyogenez ve metastaz süreçleri bu 

amaçla hedeflenmektedirler. HER-2 (trastuzumab), Ras (farnezil transferaz inhibtörleri), 

PI3K (rapamisin analogları), cyclin D1 (flavopiridol), cyc-6 (Ro31-7453), c-myc 

(antisens) ve p53’e (peptid aşı ve gen tedavisi) karşı hedefe yönelik tedaviler 

uygulanmakta ya da denenmektedir. Bu ilaçların en büyük katkısının sitotoksikler, 

hormonlar ya da diğer hedefe yönelik tedaviler ile beraber kullanıldıkları takdirde 

görüleceği düşünülmektedir (93, 110). 
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Hedefe yönelik tedaviler içinde epidermal büyüme faktör reseptör (EGFR) ailesi 

önemli yere sahiptir. HER-2 reseptörünü hedefleyen IgG1 sınıfı bir monoklonal 

humanize fare antikoru olan trastuzumab Genentech (South San Francisco, CA) 

tarafından rekombinant teknikler ile geliştirilmiştir. Trastuzumab HER-2 reseptörü 

ekstraselüler kısmına spesifik olarak bağlanan bir antikordur (133) 

Trastuzumabın HER-2 aşırı ekspresyonu uygulanan tümörlerde gerilemeye 

neden olma mekanizması tam olarak tanımlanmamış olsa da, in vitro moleküler ve 

hücresel etkiler gözlenmiştir (103). Trastuzumab aşırı HER-2 ekspresyonu yapan Bt474 

ve SKBR3 gibi HER-2 hücre dizilerinde doza bağımlı şekilde reseptör internalizasyon 

ve degradasyonuna neden olur (2, 103, 147). Reseptör sayısında gerçekleşen azalma 

nedeniyle reseptör dimerizasyonu ve fosfatidilinozitol 3’-kinaz kaskadı aracılı 

sinyalleşme bozulur (103, 173). Hücre döngüsünde G1 fazında p27kip1 indüksiyonu ve 

p27kip1-cdk2 kompleks oluşumunda artışın eşlik ettiği bir duraklama ve 

proliferasyonda azalma görülür (81, 147). Trastuzumabın etkisine aracılık eden diğer 

mekanizmalar antianjiyojenik farktörlerin indüklenmesi, proanjiyojenik faktörlerin 

baskılanması ile anjiyogenezin baskılanması, antikor bağımlı hücresel toksisite 

reaksiyonunun aktiflenmesi ve HER-2 ekstraselüler bölgesinin proteolitik 

parçalanmasının inhibe edilmesidir (103). Trastuzumab sitotoksik kemoterapi gibi 

apoptozu indükleyerek tümör regresyonuna neden olabilir (97). Anti- HER-2 tedavi 

hücre döngü progresyonu ve hücre büyümesi/idamesi için gerekli genleri özellikle 

PI3K-AKT sinyal yolağı üzerinden etkiler (82). 

HER-2 pozitif meme kanserinde trastuzumab kullanımının FDA tarafından 

onaylanması metastatik meme kanserinde ilk tedavi olarak değerlendirildiği prospektif, 

randomize bir çalışmanın sonuçlarına dayanmaktadır. Bu çalışmada yalnız kemoterapi 

ile 32%, ve kemoterapi + trastuzumab ile %50 (p < 0.001) yanıt elde edilmiştir. 

İlerlemeye kadar geçen süre, yanıt süresi, tedavi başarısızlığı ve genel sağ kalım 

kemoterapiye trastuzumab eklenmesi ile iyileşmiştir (146). İlk önceleri relaps gösteren 

ve HER-2 aşırıekspresyonu olan ileri meme kanserli hastalara hedeflenmiş olan bu 

tedavi artık ileri metastatik hastalıkta ikinci basamak tedavide yaygın olarak 

kullanılmakta ve aynı zamanda daha erken evre hastalıkta adjuvan ve neoadjuvan 

protokollerde etkinliği araştırılmaktadır (93). Trastuzumab başka kemoterapötiklerle 

sinerjistik olarak da kullanılmaktadır. Trastuzumabın kemoterapiye eklenmesi 
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(antrasiklin artı siklofosfamid ya da taksan) hastalığın ilerlemesine kadar geçen sürenin 

uzaması, objektif yanıt oranının artması, yanıt süresinin uzaması ve bir yıl içindeki 

ölüm oranlarında azalma, daha uzun sağ kalım ve ölüm riskinde %20 azalma ile ilişkili 

bulunmuştur (133, 146). 

Trastuzumab kullanımında en önemli sınırlayıcı faktör kardiyak toksisiteye 

neden olmasıdır. Yapılan çalışmalarda kardiyak disfonksiyonun antrasiklin ve 

siklofosfamid ile beraber trastuzumab ile tedavi edilen grupta %27, sırf antrasiklin ve 

siklofosfamid alan grupta %8 oranında gerçekleştiği gözlenmiştir (133, 146). HER-2 ve 

HER-4 ile ligandı heregulin kalbin normal gelişimi için gereklidirler, kalp 

miyositlerinde HER-2 ekspresyonu olmayan farelerde progresif dilate kardiyomyopati 

görülmüştür (116, 133). Kalp üzerine kendilerinin de toksik etkisi bulunan antrasiklinler 

ile beraber kullanıldığında kardiyak toksisitenin artması nedeni ile trastuzumabın 

taksanlar ve platininler ile beraber kullanıldığı antrasiklin içermeyen tedaviler 

geliştirilmiştir (103). Trastuzumab ve antrasiklinler ile görülen ve birlikte 

kullanımlarında artan kardiyak toksisite nedeniyle, bu ilaçlardan yarar görebilecek 

hastaların belirlenmesi ve diğer hastaların gereksiz yere yan etkilere maruz kalmaması 

için tedavi yanıtını ön görebilecek parametrelere ihtiyaç vardır.  

2.7.2. HER-2 ve Sistemik Tedavi İlişkisi 

HER-2’nin farklı kemoterapi uygulamalarında olası bir prediktif faktör olarak 

yeri değerlendirilmiştir (68). Yamauchi tarafından yapılan bir metaanalizin 

sonuçlarından HER-2 aşırıekspresyon/ amplifikasyonu ile meme kanserini tedavi etmek 

için kullanılan kemoterapi formlarına klinik yanıt arasındaki ilişkinin çok karmaşık 

olduğu anlaşılmaktadır (68, 174). 

HER-2 ile trastuzumab dışı tedaviler arasında en belirgin korelasyon HER-2 

pozitifliği ile hormon tedavisine direnç arasında gösterilmiştir (133). HER-2 ekpresyonu 

ER ve PR ekspresyonu ile ters ilişkilidir (80). HER-2 ekpresyonu görülen meme 

kanserinde hormon reseptörlerinin ekspresyonu HER-2 amplifikasyon/ekspresyon 

düzeyine bağımlı bir şekilde azalır. HER-2 amplifikasyon düzeyi ne kadar yüksek ise 

hormon reseptör ekspresyonunun inhibisyonu o kadar belirgindir (68, 80). In vitro- 

çalışmalar HER-2 ve ER sinyal yolakları arasında fizyolojik bir ilişki olduğunu 

göstermektedir (141, 174).  
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ER-pozitif HER-2 aşırı ekspresyonu olan tümörlerde adjuvan endokrin tedaviye 

direnç bildirilmiş olmakla birlikte daha yeni çalışmalar bu ilişkiyi doğrulamadığı için 

son meta-analize göre HER-2 ER pozitif meme kanseri hastalarının endokrin tedaviye 

yanıtını tahmin etmekte güvenilir bir faktör olarak kabul edilmemektedir (77, 174).  

HER-2 protein aşırı ekspresyonu siklofosfamid, metotreksat ve 5 florourasil 

adjuvan tedavisi almış hastalarda direnç ile ilişkilendirilmiştir (68). Bir meta-analizde 

HER-2 amplifikasyonu görülen tümörlerin CMF tedavisine mutlak olmasa da nisbi 

direnç gösterdiği sonucuna varılmıştır (174). HER-2 durumu ile meme kanserinde 

antrasiklinlere yanıt arasındaki ilişki HER-2 ile diğer sitotoksik tedavi formları 

arasındaki ilişkiye göre daha yoğun olarak araştırılmıştır (67, 68). Meme kanseri 

hastalarına adjuvan CAF (siklofosfamid, doksorubisin, ve 5-fluorourasil) uygulanan iki 

büyük çalışma HER-2 aşırı ekspresyonu görülen hastaların antrasiklin içeren 

kemoterapiden daha fazla yarar görebileceğini göstermektedir (117, 152).  

Bu sonuçlar FDA’nın HER-2 testlerini meme kanserinin antrasiklinlere yanıtını 

belirlemede klinik diyagnostik olarak onaylamasını etkilemiştir (92, 96).  

Tüm güncel yayınlar değerlendirildiğinde, HER-2’nin meme kanser tedavisinde 

antrasiklin yanıtını öngörmedeki yerinin net olmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle 

metastatik meme kanseri hastaları hakkındaki çalışmalarda adjuvan uygulamada HER-2 

amplifikasyonu ile antasiklinlere iyi yanıt arasında gözlenen ilişki doğrulanmadığı gibi 

HER-2 amplifikasyonu ile antrasikline yanıt arasında ya hiç ilişki bulunmamış ya da 

standart antrasiklin dozlarına direnç artışı tanımlanmıştır (68). 

HER-2 amplifikasyon ve aşırı ekspresyonu hakkındaki in vitro çalışmalar da 

kemoterapötik ilaçlar ile HER-2 amplifikasyonu arasındaki ilişkiyi 

tanımlayamamıştır(67). HER-2 ile transfekte edilmiş ve daha sonra in vitro 

kemoterapötiklere maruz bırakılmış hücre dizilerinde, kemoterapi duyarlılığında artış 

görülmemiştir (68,121). Normal insan meme epitel hücreleri kullanılarak yapılan bir 

çalışmada da aşırı HER-2 ekspresyonunun sitotoksik ilaçlara (adriyamisin/doksorubisin 

(antrasiklin/ topoII inhibitor), sisplatin, 5-florourasil, paklitaksel (taksan), metotreksat 

ve flavopiridol) karşı olan duyarlılık ya da dirençle ilişkisi olmadığı yönünde kanıt elde 

edilmiştir. Bu sonuçlar üzerine hücrelerde görülen başka genetik değişikliklerin HER-2 

ile beraber etki ederek kemoduyarlılığa ya da kemorezistansa neden olabileceği fikri 

ortaya atılmıştır (68,109). Bu nedenle HER-2 amplifikasyonu olan tümörlerde bulunan 
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değişikliğe uğramış diğer genlerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede 

yalnızca HER-2’nin olası prognostik ve prediktif değerleri aydınlanmış olmayacak aynı 

zamanda bu güne kadar yalnızca HER-2 amplifikasyonundan kaynaklandığı düşünülen 

diğer biyolojik değişikliklerin açıklanmasına da olanak sağlanabilecektir (68). 

2.8. HER-2 Amplikonu 

HER-2 artışı gösteren meme kanseri hücre dizilerinde aynı lokusda yer alan 

başka genlerde de sayı ya da anlatım artışı bulunmuştur (70). Bu genlerin meme 

kanserinin malin potansiyelini ve tedaviye verdiği yanıtı belirlemede önemli rol 

oynaması olasıdır (62). Bölgede bulunan ve farklı tümörlerde amplifikasyonu 

gösterilmiş olan HER-2 dışındaki diğer genler şunlardır (7, 34, 44, 45, 58, 63, 67, 68, 

70, 71, 75, 83,90, 120, 145, 148, 156,159,177,120):  

• v-erbA/tiroid hormon reseptör α (THRA1) 

• retinoik asit reseptör α (RARA) 

• MLN 50, 51, 62 

• steroidojenik akut regulatuar protein ilişkili protein (MLN 64/CAB-1) 

• peroksizom proliferatör aktive reseptör bağlayıcı protein 

(PBP/PARBP/TRAP-220) 

• büyüme faktörü reseptör-bağlı protein 7 (GRP7) 

• homekutu genleri 2 and 7 (HOXB2 andHOXB7) 

• junction plakoglobin (JUP) 

• dopamin ve cAMP regule fosfo-protein [32 kd ] (DARPP-32) 

• tiroid hormon reseptörü ilişkili protein kompleksi komponent 100 

(TRAP-100) 

• titin cap protein (TCP) 

• CDC2 ilişkili protein kinaz-7 (CrkRS) 

• Aiolos 

• Gastrin 
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• 17 β-hidroksisteroid dehidrogenaz tip 1 (HSD17B1)  

• topoizomeraz IIα geni  

Bölgede yer alan önemli diğer genler ise: 

• insulin benzeri büyüme faktör bağlayıcı protein (IGFBP4) 

• kemokin reseptörü (CCR7)  

• ZNF1A3  

• SMARCE1  

• GRB7, CDC6, MLN64 (STARD3) genleridir (24, 47, 54, 62, 98, 102, 149, 

166). 

17q21 bölgesi şekil 2-3’de görülmektedir. Bu genlerin rolleri göz önünde 

bulundurulduğunda amplifikasyon ya da delesyondan kaynaklanan gen kopya sayısı 

değişikliklerinin HER-2 amplifikasyonunun etkisini ve tümör agresifliğini ve/ya da 

farklı terapotik ajanlara yanıtı değiştirebilme olasılığı oldukça yüksektir. Bu genler bu 

güne kadar yapılan çalışmalarda yalnızca HER-2 reseptörüne bağlı olarak ortaya çıktığı 

düşünülen biyolojik davranışlara katkıda bulunuyor olabilir. İlgili  kromozom 

bölgesinde yer alan biyolojik olarak önemli genlerin hepsi birlikte ele alınacak olursa 

HER-2 aşırıekspresyon/amplifikasyonu nedeni ile meydana geldiği ileri sürülen 

biyolojik fenotipin yeniden tanımlanması gerekebilir (62, 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-3: 17q21 bölgesinde bulunan genler  

(Ref 62’den uyarlanmıştır) 
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Örneğin bölgede yer alan ve dikkat çeken genlerden bir tanesi olan HSD17B1 

geninin ürünü 17 β-hidroksisteriod dehidrogenaz tip 1 zayıf östrojen olan östronun (E1) 

daha güçlü olan östradiyole (E2) dönüşümünü katalizlediği için klinik olarak önem 

taşıması olasıdır. Östrojen reseptör antagonisti olan tamoksifen tedavisine yanıt 

vermeyen ER pozitif hastaların tümör hücrelerinde HSD17B1 amplifikasyonu 

gösterilmiş (45, 68) ve bunun ER-pozitif meme kanser hastalarında HER-2 

amplifikasyonu ile endokrin tedaviye kötü yanıt arasındaki ilişkiyi de açıklayabileceği 

düşünülmektedir (174). Meme kanser biyolojisi üzerinde etkisi olabileceği düşünülen ve 

aynı bölgede yer alan bir diğer gen de RARA’dır (68,175). RARA amplifikasyonu olan 

tümör hücrelerinde reseptör düzeyi normal olan hücrelere kıyasla retinoidlerin büyüme 

önleyici etkileri daha fazla olabilir (68). Kemokin reseptörü (CCR7) ekspresyonu meme 

kanserinde tümör hücresi migrasyonu ve metastazı ile ilişkilendirilmiştir (62, 102). 

Kromatine bağlanan ve transkripsiyon düzenlenmesinde rol alabilecekleri düşünülen 

ZNF1A3 (54, 149) ve SMARCE1 (62, 166) moleküllerinden ZNF1A3’nın 

lökomogenezde rolü olduğu bilinmektedir (149). HER-2 dahil büyüme faktör 

reseptörleri ile etkileşen GRB7 proteini hücre proliferasyonunu düzenlemede (47, 62) 

ve CDC6 proteini ise replikasyon kontrolunde önemli olabilir (24, 62). MLN64 

(STARD3), pek çok meme kanser örneğinde HER-2 ile birlikte aşırı ekspreyona uğrar. 

Steroidogenezde rol aldığı için tümör içi steroidogenez artışı ile tümör progresyonuna 

katkıda bulunabilme olasılığı vardır (98). TOP2A ürünü olan topoIIα enzimi, topoII 

inhibitörlerinin (antrasiklinler, epipodofilotoksinlerin, aktinomisin ve mitoksantron) 

hedefi olduğu için değişikliklerinin bu ilaçlara verilen yanıtı etkileyebilmesi açısından 

özellikle önemli bir yere sahiptir (68). 

2.9. Topoizomerazlar 

Bugün topoizomeraz olarak bilinen enzimler ilk olarak 1971 yılında Dr. James 

Wang tarafından aşırı katlanma gösteren supersarmal DNA’yı daha az katlanmış 

kovalent olarak kapalı bir şekle çevirebilen ve “g protein” adını verdiği bir enzimin 

Escherichia Coliden saflaştırılmasıyla bulunmuştur (164).  

Genetik şifre lineer dizilimli bazlar tarafından taşınmakla birlikte ancak 

DNA’nın fizyolojik işlevinin düzenlenmesi çift sarmal yapıya sahip DNA’nın üç 

boyutlu yapısı sayesinde sağlanır (115). DNA metabolizmasının gerçekleşebilmesi için 

çift zincirin açılması ve ilgili işlevleri gerçekleştirecek olan enzim ve moleküllerin 
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ulaşımına açık duruma gelmesi gerekir. Ancak çift sarmalın iki iplikçiğinin birbirinden 

ayrılması ayrılmanın önünde ve arkasında torsiyonel strese neden olarak superkoil 

oluşumuna neden olur ve fizyolojik sürecin ilerlemesi bozulur . 

Topoizomerazlar DNA’nın fizyolojik işlevlerinin gerçekleşmesi için meydana 

gelmesi gereken yapısal değişikliklerin DNA’nın primer yapısını değiştirmeden tersiyer 

yapısını değiştirerek -izomerizasyona neden olarak- gerçekleşmesini sağlar ve superkoil 

oluşumunu önleyerek fizyolojik sürecin bir aksama olmadan ilerlemesine olanak 

verirler. Bunu DNA’nın şeker fosfat omurgasında geçici kırıklar oluşturarak 

gerçekleştirir ve bu işlem sırasında genomun bütünlüğünü DNA uçları ile oluşturdukları  

kovalent bağlar ile korurlar. Girdikleri tepkimenin sonucunda yalnızca çift sarmalın üç 

boyutlu yapısı değişir. DNA’nın tüm fizyolojik işlevi tersiyer yapıya bağlı olduğu için 

topoizomeraz aktivitesi hayati önem taşır. Bu enzimler DNA metabolizmasında 

transkripsiyon, rekombinasyon, replikasyon ve hücre bölünmesi sırasında kromozom 

kondansasyon ve segregasyonunda rol alır ve kromozom yapısının korunması için 

gereklidirler (68, 72, 115). 

Topoizomerazlar tip I ve tip II olmak üzere iki sınıftır. Bu güne kadar yüksek 

ökaryotlarda en az beş farklı topoizomeraz bildirilmiştir; topoizomeraz I, topoizomeraz 

IIIα ve IIIβ (tip I topoizomerazlardır) ve topoizomeraz IIα ve IIβ (105, 166). Tip I 

topoizomerazlar geçici tek iplik kırıkları oluşturarak çift sarmalda oluşmuş olan aşırı ya 

da küçük kıvrılmaları düzeltir ve replikasyon öncesi iki DNA iplikçiğinin 

ayrılabilmesini sağlar. Tip II topoizomerazlar geçici çift iplik kırıkları oluşturur ve bir 

diğer çift iplikli molekülün kırıktan geçmesine olanak sağlarlar. Yalnızca aşırı ya da 

hafif kıvrılmayı değiştirmez, aynı zamanda yeni replike olmuş, iç içe geçmiş çift iplikli 

kromozomları da ayırabilirler (115). 

İşlevlerini gerçekleştirirken kullandıkları temel mekanizma 

transesterifikasyondur. Zincir kırılması enzimin tirozil oksijeninin DNA yapısında 

bulunan fosfor ile etkileşerek, kovalent fosfotirozin halkası oluşturması ve aynı anda bir 

DNA fosfodiester bağının kırılması ile gerçekleşir. İplikçiğin tekrar bağlanması temel 

olarak birincinin aksi olan ikinci bir transesterifikasyon reaksiyonudur. İlk reaksiyonda 

ortaya çıkan DNA hidroksil oksijeninin fosfotirozin halkasının fosforu ile etkileşmesi 

ile enzim ve DNA arasındaki kovalent bağ kırılır ve DNA omurga tekrar oluşur (162).  
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2.9.1. Topoizomeraz  I 

Topoizomeraz I kromatin ile etkileşir ve aktivitesi kromatin yapısından etkilenir. 

Kromozom kondansasyonunda rolü vardır. Replikasyon sırasında DNA’nın replike 

olmayan kısmında oluşan pozitif süpersarmalları çözerek, replikasyon çatalı hareketinin 

durmasını engeller, transkripsiyonda aktif okunan DNA bölgelerini öncelikle keser. 

Hareket eden RNA polimerazın öncesinde yer alan pozitif ve arkasında yer alan negatif 

süpersarmalların oluşturduğu torsiyonel gerilimi ortadan kaldırır. Transkripsiyonun 

düzenlenmesinde transkripsiyon faktörleri ile doğrudan etkileşime girerek de rol alır.  

Aktivitesi transkripsiyon, translasyon ve post-translasyon düzeyinde, gen regulasyonu, 

fosforilasyonu, poli(adenozin-difosforibozilasyon) ve başka proteinler ile etkileşimler 

ile düzenlenir (126). 

Topoizomeraz I DNA’yı 3′ DNA ucuna kovalent olarak bağlanarak kıran tek 

topoizomerazdır. Transesterifikasyon reaksiyonu ile ipliğin kesilmesi topoizomeraz I’in 

tirozin hidroksil grubunun fosfodiester bağın 3’ fosfatına bağlanıp 5’ hidroksili açığa 

çıkararak kırık oluşturmasıyla gerçekleşir. Enzimin kırığın diğer ucu olan 5′ ucuna 

bağlanması ile oluşan topoizomeraz I kompleksi kesim kompleksi olarak adlandırılır. 

İplik geçişinin, bütünlüğü bozulmamış olan DNA iplikçiği sabit kalırken kesik olanın 

dönmesi ile meydana geldiği düşünülmektedir. Bu mekanizma ile topoizomeraz I 

replikasyon ve transkripsiyonda supersarmalları oluştukları hızla ortadan kaldırabilir. 

İpliğin tekrar bağlanması kırık DNA iplikçiğinin açıktaki 5’ gurubunun nukleofil olarak 

davranarak fosfotirozin bağını hedef alan ikinci bir transesterifikasyon reaksiyonu ile 

gerçekleşir (126). 

Ökaryotlarda topoizomeraz I tek iplikli DNA ile etkileşime giremez, kırılmanın 

gerçekleşmesi için enzimin hem kırık iplikçik, hem de sağlam iplikçik ile etkileşmesi 

gerekir. Tek iplikli yapılar palindromik diziler dupleks oluşturmadıkça kesilemez. 

Sitozin metilasyonu, abazik bölge varlığı, urasil substitusyonu, eşleşme bozuklukları ve 

DNA tek iplik kırık ve boşlukları gibi fiziksel DNA değişiklikleri DNA enzimin 

bağlanmasını ve kesimi etkiler (126). 

2.9.2. Topoizomeraz II 

Topoizomeraz II moleküler ağırlığı 160-180 kDa arasında değişen homodimerik 

bir enzimdir. Topoizomeraz II monomeri üç ayrı bölge halinde incelenebilir (şekil 2-4)  

Yaklaşık 660 aminoasit içeren N ucunda ATP bağlanması için konsensus diziler yer 
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alır. Orta bölgesinde kesim sırasında DNA ile kovalent bağ oluşturan aktif bölgeye özgü 

tirozin yer alır. Değişken olan C-ucu yüksek düzeyde yüklüdür, nükleer lokalizasyon 

dizileri ve in vivo koşullarda fosforile durumda olan bölgeler içerir. Bu bölgenin 

nukleusa lokalizasyonun sağlaması dışında fizyolojik işlevi bilinmemektedir (5, 15, 27, 

166). 

DNA metabolizmasında, kromozom organizasyon ve segregasyonunda rol 

oynayan ve bir DNA sarmalını diğerinin içinden rahatça geçirebilen topoizomeraz II 

enzimi ökaryotların yaşamında çok önemli yer tutar (15, 163). Bunlar nukleik asitin her 

iki iplikçiğini de keserek kırıktan tam bir çift heliksin geçmesini sağladıktan sonra yeni 

oluşan 5’ ucuna kovalent olarak bağlanarak kesilmiş DNA’yı tekrar birleştiren ATP 

bağımlı endonukleaz ve ligazlardır (72). Reaksiyonun sonunda nukleik asit zinciri 

başlangıçtaki kırılmamış haline geldiği için kimyasal yapılar değişmez (15, 56, 88). Çift 

iplikli DNA geçiş mekanizmasının sonucu olarak, topoizomeraz II negatif ya da pozitif 

süpersarmal kıvrılmaları açabilir ve moleküller arası ve molekül içi düğümleri çözebilir 

(15, 114, 163,167 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-4: Topoizomeraz II yapısı.  

Üç ana bölge gösterilmiştir. ATP= ATP bağlama bölgesi, Y= aktif bölge tirozini, NLS= nükleer 
lokalizasyon sinyalleri, PO4 = fosforilasyon bölgeleri. N terminal bölge yalaşık 660. aminoaside 
ve merkezi bölgesi 660 ile 1200. aminoasitler arasında , C-terminal ucu 1200. aminoaistten C-
terminal ucuna uzanır (Ref 15’den uyarlanmıştır).  

Topoziomeraz II’nin topoIIα ve topoIIβ olarak adlandırılan iki izoformu 

bulunmaktadır. TopoIIα geni 17q21’de, topoIIβ geni 3p’de yer alır (68). Aminoasit 

dizileri %70 oranında benzerlik gösterir. Her iki izoformun etki mekanizması aynıdır ve 

kesim bölgeleri benzerlik gösterir. Topoisomerase IIβ konsantrasyonları hücre döngüsü 

sırasında nisbeten sabit kalır. Enzimin hücre proliferasyonu dışında hayati 
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‘housekeeping’ işlevlerden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Topoisomerase IIα düzeyi 

hücrenin proliferasyon durumu ile çok sıkı ilişkilidir, ekspresyonu hücre döngüsü ile 

düzenlenir. G0’da bulunan ya da farklılaşmak üzere indüklenmiş hücrelerde ekspresyon 

belirgin düzeyde azalırken prolifere olan hücrelerde çok daha yüksek düzeyde bulunur 

(15, 68). Bu izoform replikasyon sonrası kromozomları ayıran tip II enzimdir. Çoğalan 

hücrelerde topoizomeraz IIα konsantrasyonu çok düşük olduğunda, mutasyon taşıdığı 

ya da farmakolojik olarak inhibe edildiğinde TopoIIβ’nin kurtarıcı etki yapabileceği öne 

sürülmüştür (72). İnsan topoizomeraz II havuzunun küçük bir oranının α/β 

heterodimerleri olarak bulunması (8, 15) ve bu iki molekülün  gen duplikasyonu sonucu 

oluşmuş olmaları bu görüşü desteklemektedir (72).  

Topoizomerazın katalitik etkisi enerjiden bağımsız endonukleik DNA kesi 

oluşması ve enzimin açığa çıkan 5’ uca kovalent bağlanması ile başlar (72). 

Topoizomeraz II-DNA etkileşimlerini belirleyen unsurlar çift heliksin nukleotid dizisi 

ve topolojik yapısı, enzimin özgüllüğünü belirleyen DNA’nın primer yapısıdır. 

Topoizomeraz II’nin DNA’ya bağlandığı dizilerinin bir özelliği olmamakla beraber 

kıvrılmış DNA’ya daha fazla bağlandığı bildirilmiştir (13, 5, 55). Enzimin bağlanma 

düzeyleri ve kataliz aktivitesini belirleyen çift heliksin topolojik durumudur. Enzim 

topolojik yapıları ayırdederek negatif ya da pozitif olarak süpersarmal oluşturan nukleik 

asitlerle etkileşir (15, 113, 112, 176). Topolojiyi ayırt etmesi muhtemelen iki sarmalın 

çaprazlaştığı noktaları tanımasından kaynaklanmaktadır (130, 176). DNA kesimi 

enzime ikinci bir nukleik asit bağlanması ile uyarılır (15, 27). Molekülün her iki DNA 

parçasına sırayla bağlandığı ve ilk bağlanan molekülün kesilen parça olduğu 

düşünülmektedir (15, 176, 131). Dizi özgüllüğüne ek olarak, topoizomeraz II firkete 

yapısı, Z-form DNA ve DNA tetrapleksleri gibi olağan olmayan dizileri tanır ve keser 

(15). 
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Şekil 2-5: Topoizomeraz II katalitik döngüsü.  

DNA iplikçiklerinden bir tanesi (I) kesilir, Diğer tam iplikçiğin geçişi (II) sağlanır. 
Topoizomerazın üç bölgesi gösterilmektedir: Mavi renk ATPaz, sarı renk kesim, pembe renk C-
terminal bölgelerini göstermektedir. Topoizomeraz II zehirleri DNA kesiminin gerçekleştiği 
basamaklarda stabilizasyona neden olarak etkilerini gösterirler (Ref 4, 72’den uyarlanmıştır).  

Kovalent enzim - kesilmiş DNA kompleksi fosfodiester bağın kimyasal 

enerjisini koruduğu için topoizomeraz II aracılı kesim ya da yeniden bağlama için enerji 

gerekmez (15, 89,139). Ancak muhtemelen çift iplikli DNA geçişiyle beraber enzimde 

meydana gelen yapısal değişiklik nedeniyle topoizomeraz II’nin katalitik reaksiyonunda 

ATP harcanır (15, 86, 113). Katalitik döngü şekil 2-5’de gösterilmektedir. 

2.9.3. Topoizomeraz II Hedefleyen İlaçlar 

TopoII katalitik döngüsünün ara ürünü olarak oluşan DNA kırıkları geçici kırıklardır. In 

vivo koşullarda ve hücre tarafından tolere edilebilirler. Ancak, topoizomeraz II-DNA 

kesim kompleksinin fizyolojik konsantrasyonu artar ya da kompleksin ömrü uzarsa 

insersiyon, delesyon, hatalı rekombinasyon gibi çok sayıda mutajenik olay tetiklenir ve 

hücre ölümüne neden olur. Bu etki polimeraz ya da helikaz gibi DNA enzimleri 

kovalent bağlı topoizomeraz II engelini geçmeye çalıştığı zaman belirgin şekilde artar. 

Bu geçiş sırasında kesim kompleksi zarar görür, DNA’nın protein köprü ile sağlanan 

bütünlüğü bozulur ve genomda kalıcı çift iplikli kırıklar oluşur. Protein köprüler ile 

tutulmayan kırıkların rekombinasyon ve onarım yolakları tarafından onarılmaya 

çalışılması kardeş kromatid değişimi, büyük insersiyon ve delesyon 
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oluşumu, kromozom translokasyonu, yeni kırıklar ve benzeri değişikliklerin oluşmasını 

kolaylaştırır. Sayıları giderek artan kalıcı kırıklar nedeniyle apoptoz tetiklenir (15). 

Topoizomeraz II’yi hedefleyen ilaçlar etkilerini topoizomeraz II enzimi 

stabilizasyonu ile kovalent DNA-kesim komplekslerinin konsantrasyonunu artırarak 

gösterirler. Sonuçta topoizomeraz II hücrelerin genomunda çift iplikli kırıklar oluşturan 

fizyolojik bir madde gibi davranarak mutasyon oluşumuna ve apoptoza neden olan 

olayları tetikler. Bu ilaçlar topoizomeraz düzeyi yüksek olan hızlı çoğalan hücrelerde 

daha etkin olduğu için en iyi yanıt hızlı prolifere olan hücrelerden oluşan klinik olarak 

agresif kanserlerde görülür (15). 

Topoizomeraz II katalitik döngüsü sırasında ortaya çıkan kesilmiş DNA ile 

kovalent olarak bağlı durumdadır. Topoizomeraz II’yi hedefleyen ilaçların DNA’da 

enzim aracılığı ile hasar meydana getirmesi iki mekanizma ile gerçekleşebilir. Bu 

ilaçlardan etopozid, tenipozid ve amsakrin öncelikle kesilmiş DNA’nın yeniden 

birleşmesini önlerler. Elliptisin, genistein, inolonlar ve azatoksin dahil diğer ilaçların 

DNA’nın yeniden birleştirilmesi üzerine etkileri azdır; bunlar öncelikli olarak DNA 

kesim kompleks oluşumunu hızlandırırlar. İlaçla topoizomeraz II ve DNA arasında 

gerçekleşen ve nukleik asit kırılmasını tetikleyen moleküler etkileşim halen tam olarak 

bilinmemektedir ancak pozisyonel zehir modeli olarak bilinen hipotezde kesimi 

hızlandıran ilaçların kesim sonucu oluşan 4 bazlık açık uçta çift heliksin yapısını 

bozduğu ve bu şekilde topoizomeraz II’nin etkisini artırdığı ileri sürülmektedir (14, 15, 

75, 76).  

İlaçların çoğunun DNA-enzim kompleksi ile enzim üzerinden etkileştiği ve bu 

nedenle kompleks oluşum yerini belirleyenin de enzim spesifikliği olduğu 

düşünülmektedir. İlaç-enzim-DNA üçlü kompleksi oluşunca dengenin kovalent 

olmayan etkileşimden kovalent kesim kompleksine kaymasının nedeni ilacın enzimin 

bağlı olduğu spesifik nukleik asit dizisinin yapısını da değiştirmesidir. Spesifik 

topoizomeraz II kesim bölgelerinde ilacın neden olduğu DNA kesim hızını üçlü 

kompleksin konsantrasyonu ve ilacın DNA kesim/yeniden birleşme dengesine etkisi 

belirler (14, 15). 

Topoizomeraz II üzerinden etki eden antikanser ilaçların çoğu topoizomeraz II 

üzerinde yakın/aynı bölgelerde etkileşime girerler ancak farklı ilaçların bu bölge içinde 

farklı aminoasit kalıntılarına bağlandığı düşünülmektedir (15).  
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Topoizomeraz zehirleri ve ilişkili bileşikler kanser tedavisinde kullanılan ilk 

ilaçlardandır. Topoizomeraz zehiri olan podofilotoksinlerin kanser tedavisinde 

kullanımı hakkındaki ilk bilgi 8. yüzyıla dayanmaktadır. DNA topoizomeraz II’yi 

hedefleyen antrasiklinler ve epipodofilotoksinler 1960’lardan beri medikal onkolojide 

yer almaktadırlar. Topoizomeraz inhibitörleri interkalasyon yapanlar (antrasiklinler ve 

antrasenediyonlar) ve yapmayanlar (epipodofilotoksinler) olarak iki grupta incelenirler 

(72, 93).  

Antrasiklinler Streptomyces peucetius var. caesius fermentasyon ürünleridir. Bu 

gurupta daunomisin, doksorubisin, darubisin (daunomisinin semisentetik türevi) ve 

epirubisin (doksorubisinin daha lipofilik bir epimeri) yer alır. Sitotoksisitelerinin önemli 

bir kısmı topoizomeraz II inhibisyonu ile sağlanır. Aynı zamanda çift iplikli DNA 

arasında interkalasyona neden olarak DNA ve RNA sentezini etkileyen yapısal 

değişiklikleri ve reaktif oksijen türleri oluşturabilirler. Bunlar hem solid tümörlerde, 

hem de hematolojik kanserlerde endikedir. Antrasiklinlerin hepsi kalp hasarına neden 

olur. Bu ilaçlarla uygulanan tedaviye trastuzumab eklenmesi kalp hasarına neden olması 

beklenmeyen kumulatif antrasiklin dozlarında konjestif kalp yetmezliğinde artışla 

sonuçlanır. Bu gün yaygın kullanılan antrasiklinler içinde en sık uygulanan çeşitli tedavi 

rejimlerinin bir parçası olarak kullanılan doksorubisindir. Geniş aktivite spektrumuna 

sahip olan bu madde meme kanseri tedavisinde kullanılan en aktif ilaçlardandır. 

Doksorubisine göre daha az kardiyotoksisite gösteren epirubicin de, meme kanseri 

tedavisi için Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaktadır ve FDA tarafından meme 

kanserinde adjuvan tedavi için onaylanmıştır. Doksorubisine benzer düzeyde aktivite 

gösterir (15, 18, 93).  

Mitoksantron ve aktinomisin D antrasenediyonlardır. Mitoksanton kardiyak 

toksisitesi daha düşük olan antrasiklin analoglarının araştırılması sonucu bulunmuş bir 

antrasiklindir. Topoizomeraz II üzerinde zehir etkisi yaparak çift iplikli DNA kırıkları 

oluşumuna neden olur. Önceden meme kanseri için tedavi edilmiş hastalarda 

doksorubisine benzer aktiviteye sahiptir ama kalp üzerine toksik etkisi daha azdır. 

Aktinomisinler kemopeptidlerdir. Daktinomisin DNA’ya interkalasyon gösterir (93).  

Epipodofilotoksinler interkalasyon yapmayan topoizomeraz hedefleyen 

ilaçlardır. Etopozid (VP-16) ve tenopozid (VM-26) antimikrotubul bir ilaç olan 

podofilotoksin aktivitesini artırabilmek için sentetik olarak üretilmişlerdir. Yapısal 
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değişiklik nedeniyle tubuline bağlanamaz ama topoizomeraz II üzerinde etkilerini 

gösterebilirler. Etopozid en yaygın kullanılan kanser ilaçlarından birisidir ve küçük 

hücreli akciğer kanseri, bazı lösemi-lenfoma ve germ hücreli tümörler için önde gelen 

tedavidir (15, 93). 

2.9.4. Topoizomeraz Hedefleyen İlaçlara Direnç  

Topoizomeraz hedefleyen ilaçlara karşı gelişen direnç ilaç birikimi, 

topoizomerazda meydana gelen değişiklikler ya da topoizomeraz aracılı DNA hasarına 

verilen yanıtın değişmesi ile ilişkili olabilir (134). 

Topoizomerazı hedefleyen ilaçların çoğu doğal kaynaklıdır ve bunlar için 

hücrelerde bunları dışarı atan mekanizmalar bulunur. Örneğin ATP bağlayan kasetin 

mdr1, mrp1, ve mrp2 gen ürünlerini içeren birkaç üyesi bazı topoII zehirlerine karşı 

direnci ilacı hücreden atarak sağlar. İlaç direnci gösteren pek çok hücre dizisinde 

topoizomeraz II’de nokta mutasyonları ve katalitik aktivitenin düzenlenmesinden 

sorumlu olan topoizomeraz fosforilasyonunda değişiklikler tanımlanmıştır. Nükleer 

lokalizasyon dizilerinin kaybı nedeniyle topoII’nin nukleusa girememesi direnç 

gelişimine neden olan bir diğer değişikliktir. Artmış ubikitinasyon ve proteazom 

bağımlı protein degradasyonu ile topoizomeraz düzeylerinin azalması da ilaç direnç 

mekanizması olarak sorumlu tutulmuştur. Doğal ya da mutant topoIIα’nın kanser 

hücrelerine transfeksiyonu ile gerçekleştirilen in vitro çalışmalarda topoII 

inhibitörlerine duyarlılığın kanser hücrelerinde topoIIα’nın ekspresyon düzeyine 

bağımlı olduğu gösterilmiştir; topoIIα konsantrasyonu düşük olan hücreler yüksek 

topoIIα konsantrasyonu olan hücrelere göre topoII’yi inhibe eden ilaçlara daha az 

duyarlılık göstermişlerdir. Bu hücrelerde TOP2A ekspresyon düzeyine bağlı olarak 

inhibitörlere verilen yanıtın değişebileceği düşünülmektedir. Her şekilde ilaç ile 

indüklenen topoII-DNA kompleks oluşumu olasılığı azalır. Topoizomeraz-DNA kesim 

komplekslerinin oluşmasından sonra yer alan yolaklarda görülen değişiklikler de direnç 

gelişiminde rol alabilir, topoizomeraz aracılı DNA hasarını onaran DNA onarım 

enzimlerinde değişiklikler topoizomeraz hedefleyen ilaçlara yanıtın değişmesi ile 

sonuçlanabilir (68, 134). 
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2.9.5. TopoII İnhibitörleri ve HER-2 Değişiklikleri  

Çeşitli kanserlerde klinik-patolojik parametreler topoizomeraz IIα düzeyleri ile 

ilişkili bulunmuştur. Yüksek düzeyleri çeşitli kanserlerde hızlı proliferasyon ile ilişkili 

bulunmuş ve bu tümörlerde hormon reseptör negatifliği, HER-2 aşırı ekspresyonu, p53 

mutasyonu, DNA da anöploidi ve kötü histolojik farklılaşma görülmüştür (135, 140).  

Tümörün topoizomeraz II inhibitörlerine yanıtının da enzim düzeyleri ile ilişkili 

olduğu düşünülmektedir. Önceleri bu yanıt HER-2 amplifikasyonu ile ilişkilendirilmiş, 

daha sonra bunun HER-2 ile yakın yerleşimli TOP2A geninin gösterdiği değişikliklerle 

ilişkili olabileceği öne sürülmüştür (66). In vitro-çalışmalar sonucunda kanser 

hücrelerinin topoII inhibitörlerine duyarlılığının topoIIα ekspresyon düzeyine bağlı 

olduğu gösterilmiştir; topoIIα konsantrasyonu düşük olan hücrelerin topoII inhibe edici 

ilaçlara karşı duyarlılığı daha azdır. Başka çalışmalarda TOP2A gen amplifikasyon ve 

delesyonunun topoII inhibitörlerine nisbi kemoduyarlılık ve direncin nedeni olduğu ve 

TOP2A değişikliklerinin meme kanserinde HER-2 durumundan bağımsız ortaya 

çıkabildiği gösterilmiştir (68). Topoizomeraz IIα ve HER-2 genlerinin beraber 

ekspresyon ve amplifikasyonu olumsuz prognoz ve antrasiklinlere duyarlılık ile 

ilişkilendirilmiştir (25, 31, 64, 85, 118, 150). Antrasiklin uygulanan primer ya da ileri 

evre meme kanseri hastalarında ilaca tam yanıt veren ve HER-2 amplifikasyonu olan 

hastaların hepsinde TOP2A amplifikasyonu da görülmüş, HER-2 amplifikasyonu olup 

kemoterapiye rağmen progresif hastalığı olanlarda TOP2A delesyonları saptanmıştır 

(25, 68). Adjuvan çalışmalar yalnızca HER-2 ile beraber TOP2A amplifikasyonu da 

olduğunda hastaların antrasiklin ile kemoterapiden yarar gördüğünü göstermiş (68, 84, 

118, 150), sonuç olarak TOP2A amplifikasyon ve delesyonunun topoII innhibitör 

tedaviye sırasıyla nisbi kemoduyarlılıktan ve dirençten sorumlu olduğu ileri sürülmüştür 

(68).  

Bu gözlemlere dayanarak TOP2A gen kopya sayı değişikliklerinin 

belirlenmesinin topoII inhibitör tedaviye yanıtı öngörmede kullanılabileceği öne 

sürülmektedir (68). Bu noktada TOP2A sayısal değişikliklerinin HER-2 değişiklikleri 

ile eş zamanlı görülüp görülmediğinin belirlenmesi gerekmektedir. Eş zamanlı 

görülüyor, yani HER-2 amplifiye olduğunda TOP2A geni de amplifiye oluyor, HER-2 

delesyona uğradığında delesyona uğruyor ise TOP2A sayısal değişikliklerini HER-2 

değişikliğinin varlığına göre tahmin etmek söz konusu olabilecektir. Bu durumda, 
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TOP2A sayısal değişiklikleri ile topo II inhibitörlerine yanıt arasındaki ilişki 

doğrulandığı takdirde HER-2 analizi ile yalnızca trastuzumab tedavisine değil, topo II 

inhibitör tedaviye yanıt da ön görülebilecektir. Ancak HER-2 ve TOP2A genleri eş 

zamanlı değişiklik göstermiyor ve sayısal değişiklikleri birbirleriyle uyumsuz 

olabiliyorsa bu durumda HER-2 analizi ile TOP2A değişiklikleri hakkında yorum 

yapmak yeterli olmayacak, topo II inhibitörlerine yanıtı ön görebilmek için HER-2 

durumu ne olursa olsun TOP2A durumunun ayrıca irdelenmesi gerekecektir.  

HER-2 ve TOP2A değişikliklerinin birlikteliğinin aydınlatılması ve bölgedeki 

diğer genlerin durumu hakkında yorumda bulunabilmek için HER-2 amplikonu çeşitli 

çalışmalarda detaylı olarak incelenmiş ve amplikon yapısının karmaşık olduğu 

gösterilmiştir (62). Aynı anda amplifiye olsalar da HER-2 ve TOP2A genlerinin farklı 

amplikonlarda yer aldığı öne sürülmüştür (75). Bu HER-2 amplikonunun gerçekte en az 

iki ayrı amplikona sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bu amplikonların farklı sayıda 

farklı genler içerdiği ileri sürülmüştür (58, 68, 75). Gastrik ve pulmoner kanserler gibi 

başka tümörlerde TOP2A amplifikasyonunun HER-2 amplifikasyonundan daha da sık 

olabileceğinin gösterilmiş olması 17q12-q21 bölgesindeki amplikonda muhtemelen en 

az iki ayrı amplikon bulunduğu fikrini desteklemektedir (68, 157,171). 

Meme kanserinde 17q12 (HER-2) bölgesinde farklı amplifikasyon şekillerinin 

prevalans ve önemini belirlemek amacıyla yapılmış bir haritalama çalışmasında 

amplifikasyon şekilleri ve olası mekanizmaları incelenmiştir. Sonuçta yazarlar HER-2 

amplifikasyonu gösteren meme kanserlerinin amplifiye ya da delesyonlu sekansların 

sınırlarına göre 4 kategoriye bölünebileceğini önermiş ve sayısal artış şekillerini kırık-

fuzyon-kırık (KFK) amplifikasyon modeli ile uyumlu bulmuşlardır (62) (Şekil 2.6). 

Tümör populasyonunun çoğunda HER-2’nin telomer tarafında bulunan bir dizide sayı 

artışı olduğunda arada bulunan bölgelerde de sayı artışı gözlenmiş, az sayıda örnekte 

arada amplifiye olmamış ya da delesyonlu bölgeler bulunmuştur. Buradan 

çıkarılabilecek en basit yorum TOP2A ya da komşu bölgeler amplifiye olduğunda 

bunun HER-2 ile aynı amplikon içinde bulunduğudur. Ancak her iki lokusunda sayı 

artışı olan bazı olgularda HER-2 ve TOP2A kopya sayıları arasında uyumsuzluk da 

görülmüştür. Telomer tarafında sınırları farklı olan amplikonlar da çok sayıda 

potansiyel kırık bölgeleri varsayılarak kromatid KFK modeli ile açıklanmıştır (26, 62, 

125). 
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KFK modeline göre önerilen  ilk kategoride amplikonlar tüm haritalanma 

hedeflerine göre telomerik olan bir kırılma noktası ile oluşabilir. İkinci kategori 

amplikonlar HER-2’nin telomerik kısmındaki kromatid kırılmasından sonra replikasyon 

ve fuzyonu takiben sentromerik tarafta bir kırılma ile oluşabilirler. TOP2A ve HER-2 

arasında ve TOP2A’ya telomerik olan muhtemel kırılma noktaları bulunduğu 

düşünülmektedir. Üçüncü kategori amplikonlar için, bu potansiyel kırılma noktaları  en 

telomerik amplifiye hedefin telomerik bölgesine yakın olmalıdır. Dördüncü kategori ise 

kompleks yeniden düzenlenmeleri içerir (62). 

Kırılma noktalarına göre amplikondaki hedef bölgeler eşit sayılarda 

bulunabileceği gibi HER-2 yakınında daha yüksek, amplikonun telomerik kısmında 

daha düşük artış gösteren amplikonlar da oluşabilir, hatta HER-2’nin telomerinde kalan 

hedeflerin HER-2’den daha fazla artış göstermesi söz konusu olabilir. Ancak TOP2A 

amplifikasyonu seçici avantaj sağlamadığı için TOP2A sayısı HER-2’den daha yüksek 

olan örneklerin daha az sayıda olması beklenir (62).  

Başka bir çalışmada da HER-2 amplikonu haritalanmış ve HER-2’ye telomerik 

bir hedef amplifiye ise aradaki tüm hedefler de amplifiye bulunmuştur (70). Bu sonuçlar 

da HER-2 ve TOP2A çevresinde amplifiye olan ve olmayan hedeflerin birbirlerinden 

ayrılamadığı KFK modeli ile uyumlu amplifikasyon için kanıt şeklinde yorumlanmıştır. 

KFK modelinin HER-2 ve TOP2A’nın ayrı gruplaşmasını da açıklayabileceği 

bildirilmiştir. Bu modele göre III. kategori amplikonlarda, kırılma HER-2 ile TOP2A 

arasındadır ve kırılma, replikasyon ve fuzyonu takiben anafaz köprüsü ve kırılmasının 

gerçekleşmesi ile yalnızca HER-2 amplifiye olur. I. Kategori amplikonlarda kırılma 

TOP2A’nın telomer kısmındadır ve yine kırılma, replikasyon ve fuzyonu takiben anafaz 

köprüsü ve anafaz kırığı ile hem HER-2, hem de TOP2A amplifikasyonu gerçekleşir. 

Bu veriler ışığında HER-2 amplikonunun KFK modeline göre incelenebileceği ve var 

olan genlerde farklı sayısal değişiklikler görülebileceği anlaşılmaktadır (62). 
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Şekil 2-6: HER-2/TOP2A bölgesinde KFK modelinin şematize edilmesi. 
A) HER-2 amplifikasyonu oluşmuş ama TOP2A amplifikasyonu oluşmamış. B) Hem 
HER-2 hem de TOP2A amplifikasyonu oluşur. Gri karo: telomer, mavi daire: 
sentromer, kırmızı pentagon: TOP2A, yeşil pentagon: HER-2 genini temsil etmektedir. 
a, b, c okları kırık noktalarını göstermektedir (Ref 62’den uyarlanmıştır). 
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2.10. Anozomi 

Polizomi (hücrede >2 kopye) yada hipodizomi (hücrede <2 kopye bulunması) 

şeklinde olabilen kromozom 17 anozomisi meme kanserinde erken ve sık görülen bir 

özelliktir ve %20 ile 93 sıklıkta bildirilmiştir (38, 158). Sayıların bu kadar geniş bir 

yelpaze içinde yer almasının nedeni örnek, cut-off değerleri ve çalışma guruplarının 

oluşturulmasındaki farklılık ile ilişkili olabilir. Çalışmaların bazılarında kromozom 17 

kazanımları kayıplardan daha çok (38) diğerlerinde ise monozomi ve polizomi oranları 

eşit bulunmuştur (104). 

17. kromozom anomalileri meme kanser tumorigenezinde erken ortaya çıkar. 

Anozomi belirlenmesi, yüksek riskli bireylerin incelenmesinde yararlı olabilir. Polizomi 

17 proliferatif meme hastalığı, meme karsinomuna komşu doku ve kontralateral meme 

dokusunda bildirilmiştir. Selim dokuda kromozom aberasyonlarının belirlenmesinin 

meme kanseri riski için yeni bir marker olabileceği öne sürülmüştür (168). Kromozom 

17 polizomisi tümör büyüklüğü ile de ilişkilendirilmiştir (38). Anozomi 17 bazı 

çalışmalarda meme kanserinde kötü prognoz ve metastazlarla ilişkilendirilmiş, üç ya da 

daha fazla kopyanın bulunması yüksek grad ve metastazla korelasyon göstermiştir 

(168). Monozomisi olan hastalarda ölüm riski daha fazla bulunmuştur (104). Daha 

büyük bir çalışmada kromozom 17 anozomisi ile yüksek grad, metastaz, östrojen 

reseptör negatifliği ve Nottingham Prognostic Index (NPI) yüksekliği arasında ilişki 

bulunmuş ve bu faktörlerin agresif tümör davranışı ile ilişkili olabileceği öne 

sürülmüştür ancak sağ kalım ile ilişkinin bulunamaması bunun sonuçta prognoz üzerine 

etkisi olmadığı anlamına gelmektedir. Yapılan çalışmalar henüz kesin bir sonuç 

bildirebilmiş olmasa da kromozom 17 anozomisinin meme kanseri gelişiminde önemli 

olduğu düşünülmektedir (168). 

17. kromozom anozomisinin ilgi çekmesinin bir diğer nedeni HER-2 ekspresyon 

düzeyi ile ilişkisidir. Bir çok çalışmada meme karsinomunda gen amplifikasyonu 

olmamasına rağmen %3 ile %15 oranında HER-2 protein artışı olduğu ve küçük bir alt 

gurupta ise amplifikasyon olduğu halde anlatımda artış olmadığı gösterilmiştir. Bu 

uyumsuzlukları açıklamak için transkripsiyon sırasında ya da sonrasında aktivasyon, 

immunhistokimyanın (IHC) hatalı pozitifliğe neden olan aşırı duyarlılığı, HER-2 

geninin mRNA düzeyinde aşırı anlatıma uğraması ve amplifikasyonun FISH testlerinin 

tesbit edebileceği düzeyin altında olması gibi çeşitli varsayımlar öne sürülmüştür. 
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Ayrıca meme karsinomlarında sık görülen kromozom 17 polizomisi de gen 

amplifikasyonu olmadan anlatım artışından sorumlu tutulmuştur (158). Polizomi 17’yi 

HER-2 ekspresyonu ve HER-2’nin klinik önemi açısından inceleyen çalışmalarda farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. Bunun polizomiyi tanımlanmak için farklı kriterler 

kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (158). Anozominin HER-2 protein 

ekspresyonu ya da HER-2’nin klinik olarak değerlendirilmesi için belirli bazı olgular 

dışında önemli bir faktör olmadığı öne sürüldüğü gibi (165), yalnız HER-2 düzeylerinin 

değil, kromozom anormalliklerinin de hasta prognozu açısından önem taşıdığı ve HER-

2 amplifikasyonu belirlenirken kromozom 17’nin de dahil edilmesinin testin 

doğruluğunu garantileyeceği de ileri sürülmüştür (168).  

Anöploidi nedeniyle meydana gelen gen kopya sayısı değişikliklerinin mRNA 

düzeylerini ve ekspresyon profillerini etkilediği gösterilmiştir (57, 158). Polizomi 

17’nin gen amplifikasyonu olmayan meme karsinomlarında sınır düzeyde ve zayıf 

ekspresyona katkıda bulunan bir faktör olduğu (13), meme karsinomlarının küçük bir alt 

gurubunda güçlü protein ekspresyonuna neden olabileceği ileri sürülmüştür (91). HER-

2 amplifikasyonu yoksa yüksek düzey polizominin (≥3.76 sinyal/hücre) dahi güçlü 

ekspresyona neden olmayacağını ileri süren araştırıcılar olduğu gibi (165) yüksek 

düzeyde polizominin ekspresyon artışına neden olabileceği de gösterilmiştir (158)  

Diğer taraftan DNA mikroarrayleri kullanılarak yapılan bir çalışmada anoploidi 

durumuna sekonder olarak gen kopya sayısında meydana gelen değişikliklerin mRNAda 

ve ilişkili ekspresyon profilinde yalancı değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir (57, 

158). HER-2 protein ekspresyonu IHC yöntemi ile +1 ile +3 arasında değerlendirilir. 

Yapılan çalışmada IHC (+2) gurubunda mRNA artışı bulunamamıştır (153, 158) ve 

zayıf HER-2 aşırı ekspresyonunun (+2) kromozom 17 polizomisine sekonder olmadığı, 

IHC’ye bağlı bir artefakt olduğu da öne sürülmüştür (168). (+3) olgular için durum daha 

farklıdır. Gen amplifikasyonu olmadan (+3) düzeyinde HER-2 artışına kromozom 17 

polizomisinin neden olabileceği ileri sürülmüştür (158).  

HER-2 trastuzumab tedavisi için hedef olduğundan bu faktörler ayrı bir önem 

taşımaktadır. Polizomik olup HER-2 amplifikasyonu içermeyen ama IHC pozitif 

tümörlerin trastuzumab tedavisine yanıt verip veremeyeceği yanıtlanması gereken 

önemli bir sorudur. Son zamanlarda HER-2 amplifikasyonu olmayan ama polizomi 

17’si olan ve yüksek düzey protein ekspresyonuna sahip tümörlerin trastuzumaba yanıt 
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verdiği gösterilmiş ve bu durumun netleşmesi için prospektif klinik çalışmalarda 

değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (91). Diğer taraftan monozomi 17 de 

trastuzumaba yanıtın az olması ile ilişkilendirilmiştir (129). Trastuzumaba verilen 

yanıtın HER-2 kopya sayısının polizomi 17’ye bağlı artışı ile ilişkili olduğu gösterildiği 

takdirde ilacın kullanım endikasyonunun genişlemesi muhtemeldir. 

Kromozom 17 anozomisi HER-2 dışında diğer genler açısından da önem 

taşımaktadır. Kromozom 17 sayısının değişmesi ile beraber taşıdığı genler için dozaj 

değişikliği ve bu genlere ait işlevlerin etkilenmesi çok olasıdır. Kromozom 17 

monozomisinin meme kanserinde başka kromozomların monozomisine göre daha çok 

görülmesi p53 geni bu kromozomda yer aldığı için ayrıca önem taşır. Tüm kromozomun 

kaybı p53 heterozigosite kaybına neden olabilecek mekanizmalardan birisidir (38). 

Polizomi bazı genlerde gen dozaj artışına da neden olabilir. Bu 17. kromozom üzerinde 

bulunan ve onkogen etkisi yapabilecek genler açısından önem taşıyabilir.  

Meme kanserinde anozominin hasta prognozu üzerine etkilerinin ve bu anozomi 

nedeniyle 17. kromozomda taşınan genlerde meydana gelen dozaj değişikliklerinin 

etkilerinin anlaşılabilmesi için daha büyük çalışmalara ve karşılaştırmalara gereksinim 

vardır. Literatürde anozomi durumu ile TOP2A değişiklikleri arasındaki ilişkileri ve 

bunların klinik etkilerini inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. 

Periferik kan ve kemik iliğinde epiteliyal hücrelerde belirlendiğinde kromozom 

17 anöploidisinin malinitenin takibinde kullanılabileceği öne sürülmüştür. Selim meme 

dokusunda görülen genetik değişiklikler çoğunlukla yapısal yeniden düzenlenmelerdir 

bu nedenle periferik kan ya da kemik iliğinde görülen kanser sitomorfolojisine ve 

anozomiye sahip hücrelerin malin olmaları olasıdır ve hastaların tanı ve takibinde 

kullanılabilir (38). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hastalar 

Çalışma İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı 

Kanser Genetiği laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Ocak 2004 ve Şubat 2005 tarihleri 

arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında ve Vakıf 

Gureba Hastanesi Cerrahi Servisinde meme kanseri nedeni ile ameliyat edilen 57 

hastadan alınan tümör örnekleri çalışılmış, ancak 50 örnekten sonuç alınabilmiştir. 

Sonuç alınamayan 7 hastadan 3 tanesinde incelenen materyalin çoğu bağ ve yağ 

dokusundan oluştuğu için materyal yetersizliği nedeni ile sonuç elde edilememiş, 4 

hastada da tekrarlanmasına rağmen hibridizasyon gerçekleştirilememiştir. 

Örneklerin bir kısmı (31 örnek) ameliyatla çıkarılıp kanser genetiği 

laboratuarına falkon içinde kuru olarak gönderilen ve formalin içine alınan 1 cm3 meme 

tümör dokusundan Onkoloji Enstitüsü Sitoloji Bilim Dalında parafine gömülerek 

hazırlanmıştır. 19 örnek ise İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına 

gönderilen meme tümör dokularından hazırlanan parafin bloklardan alınmıştır. Deney 

çalışmaları Şubat 2005 ve Mayıs 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilerek 

tamamlanmıştır. HER-2, TOP2A genleri ve kromozom 17 sentromerinin sayı 

değişiklikleri lokus ve sentromer spesifik problar kullanılarak interfaz FISH uygulaması 

ile incelenmiştir. Üç prob farklı renklerle işaretlenmiş hazır karışım halinde kullanılarak 

söz konusu odaklar aynı kesitte aynı hücre üzerinde eş zamanlı olarak 

değerlendirilmiştir.  

Patoloji bilgilerine ulaşılabilen hastalarda hormon reseptör durumu, tümör 

büyüklüğü, histolojik ve nükleer gradlar ve aksilla tutulumları hakkında bilgiler 

kaydedilmiştir. 44 hastanın reseptör bilgileri, 32 hastanın histolojik grad bilgileri, 34 

hastanın nükleer grad bilgileri, 39 hastanın tümör boyutlarına ve 33 hastanın lenf nod 

durumuna ait bilgiler elde edilmiş ve bu değerler FISH ile incelenen sayısal 

değişikliklerle karşılaştırılmıştır. 

 Bu çalışma İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu tarafından 

incelenerek uygun bulunmuş ve çalışma grubunun tümünden tümör örnekleri alınmadan 

önce yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır (ilgili formlar bölüm 3.1.1 ve 3.1.2’dedir). 
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3.1.1 Gönüllü Bilgilendirme Formu 

 
1. Çalışmanın adı: Meme Kanserli Hastalarda Top2a  Değişiklikleri İle Her-2/Neu 

Amplifikasyonunun Floresan In Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Karşılaştırılması 
a. Çalışmanın Açıklanması: Çalışma, ameliyat sırasında çıkarılan doku üzerinde 
gerçekleşecek, hasta üzerinde doğrudan hiçbir müdahale yada uygulama yapılmayacaktır. Çıkarılan 
dokudan ayrılan 1 cm büyüklükte bir parça, Onkoloji Enstitüsü Araştırma Laboratuarına getirilecek, 
ve burada bu parça özel bir inceleme bloğuna yerleştirildikten sonra alınacak ince bir kesit üzerinde, 
ilgili genlerin görülmesini sağlayan floresan in situ hibridizasyon denen bir yöntem uygulanacaktır. 
Daha sonra örnek mikroskop altında incelenecek ve ilgili genlerle ilgili sayımlar yapılacaktır 
b. Çalışmanın amacı: Her2/neu geninde değişiklik, hastalığın seyri hakkında ek bilgi 
sağladığı gibi, bu değişikliği taşıyan hastalara  olağan tedavilerinin yanı sıra Herceptin adlı bir ilaç da 
verilebilmektedir. Her2/Neu’ya yakın yerleşim gösteren bir diğer gen olan Top2a geni de Her2/neu 
ile beraber değişiklik gösterebilmekte ve hastaların topoizomeraz II inhibitörleri adı verilen ilaçların 
etki ve yan etkilerine duyarlılıkları hakkında fikir verebilmektedir. Bu gen değişikliklerinin 
birbirlerine nazaran meydana gelme sıra ve oranları da bilimsel bir merak konusudur. Çalışmamızda, 
bu genlerdeki değişiklikler belirlenecek ve birbirleri ile karşılaştırılacaktır. 
c. Çalışmanın süresi ve başlangıç tarihi: Çalışma için planlanan süre yaklaşık iki yıldır. 
Başlangıç olarak Ocak 2004 hedeflenmiştir.  
d. İzlenecek İşlemler: bu çalışma için ameliyatınız sırasında doktorunuzun sizden almış 
olduğu doku parçası bize gönderielecek ve üzerinde floresan in situ hibridizasyon ile inceleme 
yapılacak ve mikroskop altında incelenecektir. Çalışma vücudunuz üzerinde ek bir uygulama 
gerektirmemektedir. 
2. Çalışma vücudunuz üzerinde değil, vücudunuz dan çıkarılan bir parça üzerinde gerçekleşeceği 
için, sizin bu araştırma nedeniyle her hangi bir istenmeyen etki yaşamanız söz konusu değildir.  
3. Araştırma sonuçları sizin topoizomeraz II inhibitörleri adı verilen ilaç gurubu ve Herceptin adlı 
ilaca duyarlılığınız hakkında fikir elde edilecektir. Ayrıca, sizlerden  edeceğimiz sonuçlar, bu 
incelemelerin her hastada uygulanmasının yararlılığı hakkında fikir vereceği için sizden başka 
kişilerin tedavisi için de yardımcı olacaktır. 
4. Hastalığınız için almakta olduğunuz uygun girişim ve tedavileri bu çalışma etkilememektedir.  
5.  
a. Araştırma vücudunuz üzerinde değil çıkarılan bir doku parçası üzerinde gerçekleşeceği için 
sizin bu çalışmadan her hangi bir zarar görmeniz olası değildir. 
b. Soru ve sorunlarınız için Dr. Aslı Rehber Beşer’e  0-212-5313100/189 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz.   
6.  
a. Araştırmamıza gönüllü olarak katılmaktasınız 
b. Bu araştırmaya katılmama hakkına sahipsiniz 
c. Araştırma sırasında istediğiniz zaman araştırmayı terk edebilirsiniz, bunun için bize 
çalışmadan çıkmak istediğiniz bildirmeniz yeterlidir. 
d. Sizden alınan doku gerekli görüldüğünde çalışma ekibi tarafından araştırmadan çıkarılabilir. 

 
Çalışma sonuçlarının düzenlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için sizden hastalığınız ile ilgili 
bilgiler alınacaktır, etik kurullar ve resmi makamlar bu bilgilere ulaşabilir. Ancak ilgili olmayan 
kişilere bilgilerinizin aktarımı söz konusu değildir.  
Araştırma sırasında sizi ilgilendirebilecek bir gelişme olduğunda bundan muhakkak haberdar 
edileceksiniz. 
Bu işlemlerin hiç birisi için size bir ücret ödenmeyeceği gibi, sizin yada sağlık masraflarınızı 
karşılayan kurumun araştırma için ek bir ücret ödemesi de gerekmemektedir. 

  
 

 



 49

3.1.2  Gönüllü Onay Formu 

 
 
 
Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar 
hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi 
rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 
 
 
 
Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 
 
 
 
 
 
Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa 
telefon no., faks no,...) 
 
 
 
 
 
Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, İmzası 
 
 
  
 
 
Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı-soyadı, İmzası, 
Görevi 
 
 
 
 
 
 



Tablo 3-1: Hastaların Özellikleri 

Olgu Yaş Örnek 
alınış şekli 

Histopatoloji T HG NG LN ER PR 

1 66 * Tubuler diferensiyasyonlu İDK 1 * * * + + 

2 58 GE İnsitu duktal karsinom (kribriform, solid, komedo tip-high grade) 
yabancı cisim dev hücreleri ve kolesterin kristalleri içeren 
postoperatif değişiklikler 

1 * * * + - 

3 37 İB Yaygın lenfovasküler invazyonlar gösteren mikst tipte (klasik ve 
alveoler) İLK ve İDK (ikili kombine tip) 

1 * * * + + 

4 58 EB Tubuler diferensiyasyon gösteren İDK 1 2 2 * + + 

5 27 EB Yaygın olarak berrak hücre ve apokrin diferensiyasyon gösteren 
high grade in situ (intraduktal) karsinom alanları ve yaygın 
lenfovasküler invazyonlar içeren İDK 

1 3 3 * + + 

6  *  * * 1  *  *  * - - 

7 49 EB İntrakistik papiller karsinom (in situ karsinom), in situ duktal 
karsinom (intermediyer grade) adenozis alanları 

1  *  *  * + + 

8 65 EB İDK 1 3 3 1 + + 

9 38 EB İDK 1 3 2 * - + 

10 41  * * 1  *  *  * - - 

11 37 BM Klasik tipte İLK 1  * 1 1 + + 

12 73 MRM İDK 1 3 3 1 - - 

13 54 MRM Klasik tipte İLK 1 * * 3 + + 

14 62 MRM İDK 1 3 2 1 + + 

15 65 MRM Kribriform ve tubuler diferensiyasyon gösteren İDK 1 * * 3 - - 

16 60 * Müsinöz karsinom 1 * 2 * + + 

17 75 MRM Yaygın inntraduktal komponent içeren invaziv mikropapiller 
alanlı İDK. 

1 3 3 1 + + 
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Olgu Yaş Örnek 
alınış şekli 

Histopatoloji T HG NG LN ER PR 

18 40 EB Duktal karsinom infiltrasyonu ∗ 3 2 * - - 

19 80 MRM Apokrin diferensiyasyonlu İDK, 2 odak halinde multifokal 2 3 3 2 + - 

20 72 MRM Medüller diferensiyasyon gösteren İDK 2 3 3 1 - - 

21 37 MRM İn situ komponenti baskın İDK 2 3 3 3 + + 

22 52 MRM KTye bağlı hücresel değişiklikler içeren IDK ve İLK (ikili 
kombine tip) 

2 * * 3 - - 

23 39 MRM Dermiste ve meme dokusunda yaygın lenfovasküler invazyonlar 
gösteren invaziv duktal ve klasik tip İLK (ikili kombine tip) 

2 3 2 3 + + 

24 56 MRM İDK 2 3 3 3 + - 

25 47 EB İDK 2 3 2 1 - - 

26 60 MRM İnvaziv mikropapiller ve kribriform alanlar içeren İDK, çevre 
meme dokusunda kistik duktal ektaziler ve stromal fibrozis 

2 3 3 3 - - 

27 48 EB Multiple mikroskopik odaklar haline tubuler diferensiyasyon 
gösteren invaziv duktal ve fokal taşlı yüzük hücre 
diferensiyasyonlu İLK (ikili kombine tip) multifokal)  

2 2 2 2 + + 

28 69 MRM komedo tipte yaygın intraduktal komponent içeren müsinöz 
diferensiyasyonlu İDK  

2 2 2 1 + + 

29 45 EB Tubuler diferensiyasyon gösteren İDK 2 2 2 1 + + 

30 62 EB Nöroendokrin diferensiyasyon gösteren İDK 2 2 2 1 + + 

31  *  *  * 2 * * * * * 

32  *  *  * 2 * * * * * 

33 53 * Deri infiltrasyonu, buna bağlı ülserasyon oulşturan tubuler 
diferensiyasyonlu invaziv duktal ve İLK (ikili kombine tip) 

2 3 2 1 + + 

34 67 MRM  İDK  ∗ 3 2 3 - - 

35 * * * 2 * * * * * 
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Olgu Yaş Örnek 
alınış şekli 

Histopatoloji T HG NG LN ER PR 

36 55 MRM Komedotipte in situ duktal karsinom invaziv, mikropapiller 
karsinom alanı içeren invaziv duktal karsinom 

2 3 3 1 - - 

37 38 MRM İDK  ∗ 2 2 3 + + 

38 59 MRM İDK 3 2 2 1 + + 

39 40 * İDK 3 3 3 1 - - 

40 68 MRM IDK 3 3 3 3 - - 

41 43 MRM Dermal infiltrasyon oluşturan invaziv duktal ve İLK (ikili 
kombine tip)  

3 * *  3 + + 

42 52 MRM İDK, tubul formasyonu 3 2 2 3 * * 

43 52 MRM İDK  ∗ 2 2 3 + + 

44 70 MRM IDK, tubul formasyonu   ∗ 2 * 1 - - 

45 42 MRM İDK  ∗ 3 2 3 + + 

46 * * *  ∗ * * * * * 

47 * * *  ∗ * * * * * 

48 47 MRM İDK  ∗ 2 2 2 + + 

49 40 MRM İLK (klasik tipte). Apokrin metaplaziler gösteren kistik duktal 
ektaziler, stromal fibrohyalinizasyon 

 ∗ * 1 3 - + 

50 65 MRM İDK, tubül formasyonu ++  ∗ 2 2 1 + + 
T: Tümör büyüklüğü, HG: Histoloji grad, NG: Nükleer grad, LN: Lenf nod evresi, ER: Östrojen reseptörü, PR: Progesteron reseptörü. GE: Geniş eksizyon, IB: İnsizyonel biyopsi, EB: 
Eksizyonel biyopsi, BM: Basit mastektomi, MRM: Modifiye radikal mastektomi, İLK: İnstra lobuler karsinom, İDK: İntra duktal karsinom, *: Veri yok.  

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 3-2: Patolojik tanılarına göre hastaların dağılımı 

Patolojik tanı Hasta sayısı 

İnvazivduktal karsinom 32 

Kombine tip 6 

Lobuler karsinom 2 

Musinöz karsinom 1 

İn situ duktal karsinom 2 

Tanısına ulaşılamayan 7 

Toplam 50 

Tablo 3-3: Klinik-patolojik özelliklerine göre hastaların dağılımı 

 Hasta sayısı 

Yaş     

<50 18 

≥50 26 

Bilinmiyor  6 

Histolojik Grad  

I 0 

II 12 

III 20 

Bilinmiyor  18 

Nükleer Grad  

I 2 

II 20 

III 12 

Bilinmiyor 16 

Lenf Nodu  

N0 14 

N1 5 

N2 8 

N3 6 

Bilinmiyor 17 

Tümör büyüklüğü  

T1 17 

T2 17 

T3 5 

Bilinmiyor  11 
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3.2. Kullanılan Malzeme, Cihaz ve Solusyonlar  

Tablo 3-4: Kullanılan alet, malzeme ve kimyasalların listesi 

Kimyasallar 
• DAPI (4',6-Diamidino-2-fenilindol) 
• Disodyum hidrojen fosfat anhidröz 
• Distile su 
• Etanol 
• Formaldehid 
• Formalin 
• Formamid 
• HCl 
• LSI TOP2A Spectrum Orange/HER-2 Spectrum 

Green CEP 17 SpectrumAqua probu (Vysis). 
• NaCl 
• NaOH 
• Sodyum dihidrojen fosfat monohidrat 
• SSC 20X (3M sodyum klorid, 0.3M sodyum sitrat) 
• Trisodtumsitrat 
• Ksilol 
• Np-40 
• Parafin Pretreatment Reagant Kit- (Vysis- Cat No: 32-

801200) 
-Ön muamele solusyonu 
-Proteaz  solusyonu 
-Proteaz 
-Yıkama tamponu 
Malzeme & cihazlar 
• Cam şale 
• Beher 
• 0.45 µm delikli filtre 
• Hibridizasyon gerçekleştirmek için kapalı kutu 
• Lamel 
• Termometre 

• Polizin kaplı (pozitif yüklü) lam 
• Pipet ucu 
• Mikropipet (10µl) 
• Vorteks 
• pH metre 
• Mikrosantrifüj 
• Lam ısıtma plakası 
• Santrifüj 
• Su banyosu (üç adet- 37±1ºC, 72±1ºC, 80±1ºC). 
• Floresan mikroskop 
• Image analyzer  
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3.2.1. Deparafinizasyonda Kullanılan Solusyonlar: 

Deparafinizasyon için Parafin Pretreatment Reagant Kit- (Vysis- Cat No: 32-

801200) kullanılmıştır. 

Ön muamele solusyonu: Kite dahil hazır solusyondur. Sodyum tiyosiyonat 

içerir. Kullanımdan 30 dakika önce 80±1ºC su banyosuna ısıya dayanıklı kap/şale içinde 

alınarak bu ısıya ulaşması sağlanır.  

Proteaz  solusyonu: Kite dahil hazır solusyondur. NaCl içerir. Kullanımdan önce 

pH 1.0 N HCl ya da  1.0 NaOH ile 2.0’ye ayarlanır. Kullanımdan 30 dakika kadar önce 

37±1ºC su banyosuna konularak bu ısıya gelmesi sağlanır. Kullanımdan hemen önce 25 

mg proteaz eklenir.  

Proteaz: Kite dahil hazır bir enzimdir. 2500-3000U/mg aktiviteye sahip 

liyofilize proteazdır.  

Yıkama tamponu: Kite dahil hazır solusyondur. Çalışma sırasında pH= 7.0 

olmalıdır. 

Distile su 

0.2 N HCl: 100ml flask içinde distile suya 1.7 ml konsantre HCl (16.1N) 

eklenerek hazırlanır. 

%10 tamponlu formalin:  

%40 formaldehid     100cm3 

Distile su      800cm3  

Sodyum dihidrogen fosfat monohidrat 4 gr 

Disodyum hidrojen fosfat anhidröz   6.5 gr 
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3.2.2. Floresan İn Situ Hibridizasyon İşleminde Kullanılan Solusyonlar: 

SSC 20X (3M sodyum klorür, 0.3M sodyum sitrat):  

NaCl    175.3gr  

trisodyumsitrat  88.2 g 

800 ml distile su içinde çözülür. 

Hacim 1 lt’ye tamamlanır 

pH = 5.3’e ayarlanır.  

0.45 µm delikli filtreden geçirilerek oda ısısında 6 ay saklanabilir.  

Denaturasyon solusyonu: 

49 ml formamid 

7 ml 20X SSC pH5.3 

14 ml distile su 

Toplam 70 ml son hacim 

pH= 7.0-8.0 arasında olacak şekilde ayarlanır. 

2-8ºC’de saklamak koşulu ile bir hafta kullanılabilir. 

Etanol solusyonları: 

%70, %85, %100 etanol distile su ile hazırlanır. Oda ısısında saklanarak bir 

hafta kullanılabilir. 

Hibridizasyon sonrası yıkama tamponu: 

100 ml 20X SSC, pH= 5.3 

847 ml distile su 

3 ml NP-40  

Hacim 1000 ml’ye tamamlanır. 

pH= 7.0- 7.5 olmalıdır. 0.45µm filtreden süzülür. Oda ısısında 6 ay saklanabilir, 

kullanım bir günlüktür. 
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3.2.3. FISH Probları: 

LSI TOP2A Spectrum Orange/HER-2 Spectrum Green CEP 17 

SpectrumAqua karışık probu kullanılmıştır (Vysis). Prob bölgeleri şekil 3-1, 3-2 ve 3-

3’de gösterilmektedir. 

• LSI TOP2A tek ~160 kb bir dizidir, 17q21-22 bölgesine hibridize 

olur.   

• LSI HER-2 probu 17q11.2-q12’da tüm HER-2 genini kapsar, 

~190 kb dizili bir probdur.  

• CEP 17 probu 17p11.1-q11.1’da α satellit DNA’ya hibridize 

olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-1: LSI TOP2A  prob bölgesi  

(Ref 161’den uyarlanmıştır) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-2: LSI HER-2 prob bölgesi  

(Ref 161’den uyarlanmıştır) 

 

RARA TOP2A IGFB4 

160kb 

sentromer telomer 
17q21-22 bölgesi 

LSI TOP2A 

HER-2 

190kb 

sentromer telomer 
17q11.2-q12 bölgesi 

LSI HER-2 
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Şekil 3-3: 17. kromozomda prob bağlanma yerleri  

* spektrum aqua, ** spektrum green, *** spektum orange işaretli problar. (Ref 161’den 
uyarlanmıştır) 

 

3.3. Yöntemler:  

3.3.1. Dokunun Hazırlanması 

Çalışma için ameliyatla çıkarılan meme dokusundan alınan 0.5-1 cm3 materyal 

24- 48 saat süreyle formalin ile fikse edildikten sonra parafine gömülmüştür. Bloklardan 

mikrotom (Leica) ile kesilip 40 ºC su banyosuna bırakılan 4-5µm kalınlığındaki kesitler 

polizin kaplı (Menzer-Glaser) lamlara aktarılıp oda ısısında kurutulmuştur.  

3.3.2. Parafinin Uzaklaştırılması:  

Çalışma süresince dokuların deparafinize edilmesi için Parafin Pretreatmen 

Reagant Kit (Vysis) kullanılmış ve aşağıdaki yöntem uygulanmıştır. 

I. Deparafinizasyon: 

a. Lam üzerine aktarılmış olan doku örneği 56ºC etüvde bir gece bekletilir.  

b. Etüvden çıkarılan lamlar 10 dakika ksilolde bekletilir. Bu işlem 3 defa 

tekrarlanır. Her deparafinizasyon işlemi için bu ksilollerden birisinin yeni olması 

önemlidir. 

17p11.1-q11.1 

 α satellite*  

17q11.2-q12 HER-2** 

17q21-q22 TOP2A*** 
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c. Lamlar %100 etanolde 5 dakika tutularak dehidrate edilir. bu işlem bir 

kere daha tekrarlanır. 

d. Oda ısısında ya da 45- 50 ºC ayarlı lam ısıtma plakasında kurutulur. 

II. Ön muamele: 

a. Plakadan alınan lamlar 20 dakika 0.2 N HCl’de bekletilir 

b. Distile suda 3 dakika bekletilir 

c. Kite dahil olan yıkama tamponunda 3 dakika bekletilir. 

d. Ön muamele solusyonunda 80±1ºC’de 30 dakika bekletilir. 

e. Distile suda 1 dakika bekletilir. 

f. Yıkama tamponunda 5 dakika bekletilir. Bu işlem bir defa daha 

tekrarlanır. 

III. Proteaz uygulaması  

a. Lamlar yıkama tamponundan çıkarıldıktan sonra 10 dakika 37 ºC proteaz 

solusyonunda bekletilir. 

b. Tekrar yıkama tamponundan geçirilir. Bu işlem bir kere daha tekrarlanır. 

c. 45- 50 ºC lam ısıtma plakasında 2-5 dakika kurutulur. 

IV. Örneğin fiksasyonu: 

a. Lamlar 10 dakika oda ısısında %10 tamponlu formalinde bekletilir. 

b. 5 dakika yıkama tamponunda bekletilir. Bu işlem bir defa daha 

tekrarlanır. 

c. 45- 50 ºC lam ısıtma plakasında 2-5 dakika kurutulur. 
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3.3.3. Floresan İn Situ Hibridizasyon Uygulaması: 

3.3.3.1.Örnek Denaturasyonu: 

Hibridizasyon kutusunun içine az miktarda su konarak kutu 37ºC etüve 

kaldırılır. 

Denaturasyon solusyonu şaleye alınır ve 72ºC’ye ısıtılmış su banyosuna konulur. 

Solusyonun ısınması sırasında termemotre devamlı solusyon içinde bırakılarak sürekli 

ısı kontrolü sağlanır. Termometre bir köpük ile sabitlenerek cama değmesi engellenir. 

Lam üzerinde hibridizasyonun yapılacağı alanlar cam kalemi ile işaretlenir. 

Lamlar solusyon içine alınır ve 5 dakika bu solusyonda tutulur. 5 dakika 

boyunca termometre solusyon içinde bırakılarak sıcaklık takibi yapılır. 

Lamlar solusyondan çıkarıldıktan sonra %70 etanole aktarılır. Formamid 

uzaklaşmasının sağlanması için lamlar çalkalanır. Etanolde yaklaşık 1 dakika tutulur. 

Bu işlem %85 ve %100 etanol ile tekrarlanır.  

Etanolun süzülmesi sağlandıktan sonra 45-50ºC ayarlanmış lam ısıtma 

plakasında lamlar kurutulur. 

3.3.3.2.Probun Hazırlanması: 

Prob -20ºC’den çıkarılıp karanlıkta tutularak oda ısısına gelmesi beklenir. 

Işıktan korumak için aluminyum folyo ile sarılır. Vortekslenir, mikrosantrifüjde 2-3 

saniye santrifüjden sonra tekrar hafifçe vortekslenerek kullanıma hazır duruma getirilir. 

3.3.3.3.Hibridizasyon: 

İzleyen aşamalar karanlık ortamda gerçekleştirilir. Her lam için işaretlenmiş 

hedef bölgeye uygun miktarda prob pipet ile alınarak aktarılır. 22x22mm lamel 

kullanıldığı durumda önerilen prob miktarı 10µl olmakla beraber, daha küçük dokular 

için miktar orantılı olarak azaltılır ve azaltma uygulanan örneklerde alan üzerine 

kapatılan lamel probun doku olmayan alanlara yayılmasını önlemek için uygun şekilde 

kesilerek küçültülür. Probun uygulanmasını takiben hemen lamel kapatılır, altında hava 

kabarcığı kalıp kalmadığı kontrol edilir, kalan kabarcıklar pipet ucu ile uzaklaştırılır. 

Lamelin etrafının hava almayacak şekilde kapatılması işlemi ticari yapıştırıcı 

(uhu ve benzeri) kullanılarak gerçekleştirilir.  
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Lamlar hibridizasyon kutusuna yerleştirilerek 37ºC etüve aktarılır. Gece 

boyunca (18 saat) etüvde bekletilir.  

3.3.3.4.Hibridizasyon Sonrası Yıkamalar: 

Şaleye hibridizasyon sonrası yıkama solusyonu konularak 72ºC’ye ayarlanmış 

olan su banyosuna yerleştirilir.  

İkinci bir şaleye yine hibridizasyon sonrası yıkama solusyonu konarak oda 

ısısında bekletilir. 

Lamellerin etrafındaki yapıştırıcı pens ile dikkatle kaldırılarak uzaklaştırılır. Bu 

sırada lamelin kalkmamasına özen gösterilmelidir. Lamlar oda ısısında yıkama 

solusyonu içine alınır ve hafifçe çalkalanarak lamelin kayarak uzaklaşması sağlanır. 

Lamlar ışıktan zarar görmemeleri için kapalı bir kutu içinde taşınarak, 72ºC’deki 

yıkama solusyonuna aktarılır ve bunun içinde iki dakika bekletilir. Çıkarıldıktan sonra 

dik bir şekilde karanlıkta kurutulurlar. 

DAPI -20ºC’den çıkarılarak karanlıkta oda ısısına gelmesi sağlanır. Lam 

üzerinde işaretli bölgeye 10µl DAPI uygulanır ve lamel ile kapatılır. Havlu kağıt ile lam 

üzerine hafif baskı uygulayarak DAPI’nin fazlasının alınması ve lamelin lama daha sıkı 

temas etmesi sağlanır. 

İncelenmesi hemen yapılmayacak olan lamlar incelemeye kadar -20ºC’de 

saklanır. 

İnceleme DAPI, green, oange ve aua filtreleri olan Olympus BX51 floresan 

ataçmanlı mikroskop ile yapılıp, alanlar Metasystem Isis Programı ile görüntülenmiştir. 

3.4. Değerlendirme 

Değerlendirme üretici firmanın (Vysis) öngördüğü ve literatürlerde belirtildiği 

şekilde yapıldı. 10X büyütme ile incelenecek alan belirlendikten sonra inceleme için 

60X ve 100X objektif kullanıldı. Nukleus sınırları belirgin olan ve sinyalin güçlü 

olduğu, net görülebildiği hücreler değerlendirmeye alındı. Mikroskobun ince ayarı 

kullanılarak farklı derinliklerde bulunan sinyallerin görünmesi sağlandı. İki sinyal 

arasındaki mesafe bir sinyal kadar ya da  daha az ise bu tek sinyal olarak 

değerlendirildi. Her renkten en az bir tane içeren nukleuslar değerlendirmeye alındı. 

Hücreler tek tek değerlendirilerek mavi, yeşil ve kırmızı sinyaller sayıldı. 
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Her hücrenin içerdiği mavi sinyal sayısına göre 17. kromozom kopya sayısı, 

yeşil sinyal sayısına göre HER-2 geni kopya sayısı ve kırmızı sinyal sayısına göre 

TOP2A geni kopya sayısı belirlendi. Tüm preperat taranarak global olarak sinyal 

dağılımında farklılık gösteren heterojen bir alan olup olmadığı araştırıldı. Heterojen alan 

olan preperatlarda bu alanlardaki değişiklikler/sinyal sayıları kaydedildi. Heterojen alanı 

olan ve olmayan en az üç farklı alan taranarak toplam 60 nukleus için elde edilen 

değerler kaydedildi. Materyalin az olduğu durumlarda değerlendirme 20 hücre 

üzerinden yapıldı. 

Çalışmada belirtilen şekilde sinyal sayıları elde edildikten sonra HER-2: Cep 17, 

TOP2A: Cep17 ve Cep 17: hücre sayısı oranları hesaplandı. HER-2: Cep 17 oranı ≥ 2 

olduğunda HER-2 amplifiye olarak kaydedildi (Vysis), TOP2A: Cep17 oranı ≥2 

olduğunda TOP2A amplifiye ve <0.8 olduğunda delesyonlu kabul edildi. 1.35 ve 1.85 

arasındaki Cep 17 düzeyleri dizomi, <1.35 monozomi ve >1.86 polizomi olarak 

kaydedildi (168). 

3.4.1. İstatistiksel değerlendirme: 

HER-2 amplifikasyon durumu, TOP2A değişiklikleri ile histolojik grad, nükleer 

grad, lenf nod durumu ve tümör büyüklüğü arasındaki ilişli Fisher kesin testi, anozomi 

17 ile histolojik grad, nükleer grad, lenf nod durumu ve tümör büyüklüğü arasındaki 

ilişki χ2 Yates testi ile hesaplanmıştır. HER-2 amplifikasyon, TOP2A değişiklikleri ve 

anozomi 17 ile ve östrojen ve progesteron reseptör durumu ilişkisi ise Fisher kesin testi 

ile incelenmiştir.  
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4. BULGULAR 

57 meme kanserli kadından alınan tümör örneklerinden hazırlanan parafin 

bloklardan elde edilen kesiler üzerinde ile HER-2, TOP2A ve kromozom 17 sayı 

değişikliklerini saptamak için aynı preperat üzerinde aynı hücrelere floresan in situ 

hibridizasyon (FISH) yöntemi uygulanmıştır. 50 örnekte incelenen lokuslara ait sonuç 

elde edilebilmiştir. Sonuç elde edilemeyen 7 hastadan 3 tanesinde materyal yetersiz 

bulunmuş, 4 hastada da tekrarlanmasına rağmen hibridizasyon gerçekleştirilememiştir.  

Parafin dokudan alınan kesitlerden yapılan FISH çalışmaları beraberinde 4-5µm 

kesiler alınması sırasında nukleusların kesilmesi sorununu getirir. Kesme işlemi 

çalışılan kromozomun bir kısmının ya da tümünün kaybedilmesine yol açabilir. Bu 

nedenle parafine gömülü dokudan alınan kesitlerden yapılan çalışmalarda tek bir hücre 

dikkate alınarak yorum yapılmasının doğru olmadığı özellikle delesyon 

değerlendirmesinde gözardı edilmemelidir. Mikroskop incelemesi sırasında yalnızca 

odaklanan planda bulunan sinyaller net görülür; bakılan plan dışında kalan sinyalleri 

görmek için odak değiştirmek gerekir. Bu işlem  sentromer (α satellit) probları gibi 

tekrarlanan dizilere yönelik problar kullanıldığında (sinyal güçlü olduğu için) kolaylıkla 

uygulanabilse de, HER-2 gibi tek lokusa yönelik probların verdiği sinyallerin gözle 

görülebilmesi zor olabilmektedir. Sinyalin alınmasının zor olduğu olgularda bilgisayar 

aracılı imaj alma ve analiz yazılımlarından yararlanılır. Ancak bu durumda yine 

odaklanan plan dışında kalan sinyallerin görülmesinde problem yaşanmaktadır. Bu 

nedenle değerlendirmeler sayılan toplam sinyal sayısının hücre sayısına bölünmesi ile 

elde edilen sayı üzerinden yapılmaktadır. Çalışmada kullanılan prob üreticisi firmanın 

HER-2 için önerdiği sayılması gereken hücre sayısı 20 dir (119). Çeşitli çalışmalarda 

TOP2A için 40 (52), 80 (69) anozomi için 60 hücre sayılmıştır (158, 168), ortalama 60 

sinyal sayılmasının yeterli olduğunu ileri süren araştırıcılar da olmuştur (107). 

Çalışmamızda 60 hücre esas alınarak değerlendirme yapılmıştır. 

Sonuç elde edebildiğimiz 50 hastadan 26’sında HER-2, TOP2A ve kromozom 

17 sentromer sayıları normal bulunmuş, 24 hastada değişiklik belirlenmiştir.  

11 hastada tüm hücrelerde ya da az sayıda hücrede HER-2 amplifikasyonu 

belirlenmiştir.  
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Bu 11 hastadan 2 tanesinde TOP2A delesyonu görülmüştür. TOP2A delesyonu 

HER-2 geni kopya sayısı normal olan 1 hastada görülmüş, bir diğer hastada da 17. 

kromozom polizomisi ve buna uyumlu HER-2 sinyal artışına rağmen yalnızca 2 adet 

TOP2A sinyali izlenmiş ve bu durum TOP2A delesyonu olarak yorumlanmıştır.  

Bir hastada amplifikasyonla beraber TOP2A delesyonu ve polizomi 

görülmüştür. 2 hastada HER-2 ve TOP2A’nın eş zamanlı amplifikasyonu izlenmiştir. 

Bir hastada HER-2 amplifikasyonu izlenirken TOP2A sayısı az sayıda hücrede daha az 

artış görüldüğü için amplifikasyon olarak değerlendirilmemiştir. 15 hastada kromozom 

17 sayısında değişiklikler izlenmiştir.  

HER-2 amplifikasyonu görülen olgulardan bir tanesi kombine tip tümöre sahip 

iken, diğerleri invaziv duktal karsinomdur. Lobuler karsinom olgularında amplifikasyon 

görülmemiştir. HER-2 amplifikasyonu ile birlikte görülen TOP2A amplifikasyonlu 

olgular da invaziv duktal karsinom gurubundadır. 

Görülen değişiklere ait hücre örnekleri Şekil 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 ve 4-5’de 

görülmektedir. 

HER-2, TOP2A ve kromozom 17 değişikliği görülen hasta sayıları Tablo 4.1’de, 

hastaların yaş ve patolojik tanıları ile beraber ilgili genlerde görülen değişiklikler Tablo 

4-2’de verilmiştir.  

Çalışmamıza dahil edilen hastaların 43 tanesinde patolojik tanıya 

ulaşılabilmiştir. Reseptör durumu hakkında 44 hastanın bilgileri bulunmaktadır. 

Değerlendirmeler bu rakamlara göre yapılmıştır.  

HER-2, TOP2A ve kromozom 17 değişikliklerinin nükleer grad, histolojik grad, 

lenf nodu tutulumu ve tümör büyüklüğüne göre dağılımı sırasıyla Tablo 4-3, 4-4, 4-5 ve 

4-6’da verilmiştir. Tablo 4-7, 4-8 ve 4-9 bu parametrelerin yine sırasıyla HER-2, 

TOP2A ve kromozom 17 değişiklikleri ile istatistiksel ilişkilerini göstermektedir. 

HER-2, TOP2A ve kromozom 17 değişikliklerinin östrojen ve progesteron 

reseptör durumuna göre dağılımı ve istatistiksel anlamlılıkları Tablo 4-10 – 4-15’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4-1: kromozom 17 dizomisi olan ve HER-2 ve TOP2A genlerinde sayısal değişiklik 
görünmeyen hastadan hücre (A) ve doku (B&C&D) görünümü.  

Kromozom 17 mavi, HER-2 yeşil, TOP2A kırmızı sinyal olarak izlenmektedir. HER-2 ve 
TOP2A genlerinin yerlerinin yakınlığı nedeni ile hücrelerde kırmızı ve yeşil sinyaller 
çakışabilmekte sarı sinyal olarak görünebilmektedir. 

 

 

 

A B

C D
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Şekil 4-2: Kromozom 17 monozomisi içeren hücre (A&B) ve doku (C&D) örnekleri.  

Kromozom 17 mavi, HER-2 yeşil, TOP2A kırmızı sinyal olarak izlenmektedir. Dördüncü resim 
(D) yalnızca aqua single bypass filtre ile alınmıştır ve sadece kromozom 17’yi göstermektedir. 

 

A 

DC

B
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Şekil 4-3:  HER-2 amplifikasyonu içeren hücreler(A) ve dokunun genel görünümü (B&C).  

Okla işaretli hücrelerde tüm genler izlenebilmektedir. Diğer hücrelerde imajın alındığı planda 
bulunmayan sinyaller görünmemektedir. Kromozom 17 mavi, HER-2 yeşil, TOP2A kırmızı 
sinyal olarak izlenmektedir.  

A 

C

B 
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Şekil 4-4: Polizomi 17 ve TOP2A delesyonu olan hasta örneği.  

Kromozom 17 mavi, HER-2 yeşil, TOP2A kırmızı sinyal olarak izlenmektedir.  

 

C 

A B 
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Şekil 4-5: A. HER-2 ve TOP2A eş zamanlı amplifikasyonu, B. Polizomi 17, TOP2A 
delesyonu, HER-2 amplifikasyonu, C. Polizomi 17 ve yüksek düzey HER-2 
amplifikasyonu, D & E Polizomi 17. 

Tüm sinyalleri aynı planda izlenememektedir. Kromozom 17 mavi, HER-2 yeşil, TOP2A 
kırmızı sinyal olarak izlenmektedir.  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C D FE 

A 

D E 

B C 
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Tablo 4-1: HER-2, TOP2A ve 17. kromozom kopya sayısında görülen değişiklikler  

(rakamlar hasta sayısını belirtmektedir) 

HER-2 TOP2A Monozomi 17 Polizomi 17 Dizomi Toplam 

Amplifikasyon - - 2 2 

Delesyon - 1 1 2 

Amplifikasyon 

Normal - 1 6 7 

Amplifikasyon - - - - 

Delesyon - 2 - 2 

Normal 

Normal  6 5 26 37 

Toplam   6 9 35  



Tablo 4-2: Yaş ve patolojik tanılarına göre HER-2, TOP2A ve Cep 17 FISH sonuçlarının dağılımı  
HER-2 FISH TOP2A FISH Cep17 FISH 

Amplifikasyon Amplifikasyon Delesyon Norma
l 

Polizomi Monozomi Dizomi 
Olgu Yaş Patolojik tanı  

var yok       
T1 66 Tubuler diferensiyasyonlu invaziv duktal karsinom  �   �   � 
T2 58 İnsitu duktal karsinom (kribriform, solid, komedo 

tip-yüksek grad)  
 �   �   � 

T3 37 Yaygın lenfovasküler invazyonlar gösteren mikst 
tipte (klasik ve alveoler) invaziv lobuler ve invaziv 
duktal karsinom (ikili kombine tip) 

 �   � �   

T4 58 Tubuler diferensiyasyon gösteren invaziv duktal 
karsinom 

 �   �   � 

T5 27 Yaygın berrak hücre ve apokrin diferensiyasyon 
gösteren high grade in situ (intraduktal) karsinom 
alanları ve yaygın lenfovasküler invazyonlar içeren 
invaziv duktal karsinom 

 �   � �   

T6 * *  �   �  �  
T7 49 İntrakistik papiller karsinom (in situ karsinom), in 

situ duktal karsinom (intermediyer grade, adenozis 
alanları) 

 �   �   � 

T8 65 İnvaziv duktal karsinom  �   �   � 
T9 38 İnvaziv duktal karsinom  �   �  �  
T10 41 * �   �    � 
T11 37 Klasik tipte invaziv lobuler karsinom  �   �   � 
T12 73 İnvaziv duktal karsinom  �  �  �   
T13 54 Klasik tipte invaziv lobuler karsinom  �   �   � 
T14 62 İnvaziv duktal karsinom  �   �  �  
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HER-2 FISH TOP2A FISH Cep17 FISH 

Amplifikasyon Amplifikasyon Delesyon Norma
l 

Polizomi Monozomi Dizomi 
Olgu Yaş Patolojik tanı  

var yok       
T15 65 Kribriform ve tubuler diferensiyasyon gösteren 

invaziv duktal karsinom 
 �   �   � 

T16 60 Müsinöz karsinom  �   �   � 
T17 75 Yaygın intraduktal komponent içeren invaziv 

mikropapiller alanlı invaziv duktal karsinom. 
 �   � �   

T18 40 Duktal karsinom infiltrasyonu  �   �  �  
T19 80 Apokrin diferensiyasyonlu invaziv duktal karsinom, 

multifokal 
 �  �  �   

T20 72 Medüller diferensiyasyon gösteren invaziv duktal 
karsinom 

 �   �  �  

T21 37 İn situ komponenti baskın invaziv duktal karsinom �  �     � 
T22 52 Kemoterapiye bağlı hücresel değişiklikler içeren 

invaziv duktal ve invaziv lobuler karsinom (ikili 
kombine tip) 

�    �   � 

T23 39 Dermiste ve meme dokusunda yaygın lenfovasküler 
invazyonlar gösteren invaziv duktal ve klasik tip 
invaziv lobuler karsinom (ikili kombine tip) 

 �   �   � 

T24 53 İnvaziv duktal karsinom  �   �   � 
T25 47 Frozen invaziv duktal karsinom  �   �   � 
T26 60 İnvaziv mikropapiller ve kribriform alanlar içeren 

invaziv duktal karsinom, çevre meme dokusunda 
kistik duktal ektaziler ve stromal fibrozis 

�    �   � 

T27 48 Multiple mikroskopik odaklar haline tubuler 
diferensiyasyon gösteren invaziv duktal ve fokal taşlı 
yüzük hücre diferensiyasyonlu invaziv lobuler 
karsinom (ikili kombine tip) multifokal.  

 �   �  �  
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HER-2 FISH TOP2A FISH Cep17 FISH 

Amplifikasyon Amplifikasyon Delesyon Norma
l 

Polizomi Monozomi Dizomi 
Olgu Yaş Patolojik tanı  

var yok       
T28 69 Komedo tipte yaygın intraduktal komponent içeren 

müsinöz diferensiyasyonlu invaziv duktal karsinom  
 �   �   � 

T29 45 Tubuler diferensiyasyon gösteren invaziv duktal 
karsinom 

 �   �   � 

T30 62 Nöroendokrin diferensiyasyon gösteren invaziv 
duktal karsinom 

 �   �   � 

T31 * * �    �   � 
T32 * * �    �   � 
T33 53 Deri infiltrasyonu, buna bağlı ülserasyon oulşturan 

tubuler diferensiyasyonlu invaziv duktal ve invaziv 
lobuler karsinom (ikili kombine tip) 

 �   �   � 

T34 67 İnvaziv duktal karsinom  �   �   � 
T35 * *  �   �   � 
T36 55 Komedotipte invaziv  in situ duktal karsinom-

mikropapiller karsinom alanı içeren invaziv duktal 
karsinom 

�   �  �   

T37 38 İnvaziv duktal karsinom  �   � �   
T38 59 invaziv duktal karsinom �    �   � 
T39 40 İnvaziv duktal karsinom �  �     � 
T40 68 Duktal karsinoma in situ   �   �   � 
T41 43 Dermal infiltrasyon oluşturan invaziv duktal ve 

invaziv lobuler karsinom (ikili kombine tip)  
 �   �   � 

T42 52 İnvaziv duktal karsinom, tubul formasyonu  �   � �   
T43 53 İnvaziv duktal karsinom  �   �   � 
T44 70 Duktal karsinoma in situ, tubul formasyonu   �   �   � 
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HER-2 FISH TOP2A FISH Cep17 FISH 

Amplifikasyon Amplifikasyon Delesyon Norma
l 

Polizomi Monozomi Dizomi 
Olgu Yaş Patolojik tanı  

var yok       
T45 42 İnvaziv duktal karsinom �    �   � 
T46 * *  �   �   � 
T47  *  �   �   � 
T48 47 İnvaziv duktal karsinom 

 
�    � �   

T49 40 İnvaziv lobuler karsinom (klasik tipte). Apokrin 
metaplaziler gösteren kistik duktal ektaziler, stromal 
fibrohyalinizasyon 

 �   �   � 

T50 65 İnvaziv duktal karsinom, tubül formasyonu ++  �   �   � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4-3: HER-2, TOP2A ve kromozom 17 kopya sayı değişikliklerinin nükleer 

grada göre dağılımı 

Nükleer 
Grad 

Hasta  
sayısı 

HER-2 
amplifikasyonu 

TOP2A Kromozom 17 

  var yok Amplifikasyon Delesyon Normal Polizomi Monozomi Dizomi 

1 2  �   �   � 

11  �   �   � 

4  �   �  �  

2 �    �   � 

2  �   � �   

2 

1 �    � �   

3  �   �   � 

2  �  �  �   

2  �   � �   

1  �   �  �  

2 �  �     � 

3 

1 �   �  �   

 1 �    �   � 
Toplam 34 7� 27� 2� 3� 29� 8� 5� 21� 

 

Tablo 4-4: HER-2, TOP2A ve kromozom 17 kopya sayı değişikliklerinin histolojik 
grada göre dağılımı 

Histolojik 
Grad 

Hasta 
sayısı 

HER-2 
amplifikasyon

u 

TOP2A 
Değişikliği 

Kromozom 17 

  Var Yok  Amplifikasyon Delesyon Normal Polizomi Monozomi Dizomi 

1  -    -   - 

7  �   �   � 

1  �   �  �  

1 �    �   � 

2  �   � �   

2 

1 �    � �   

7  �   �   � 

2  �   � �   

2  �  �  �   

4  �   �  �  

2 �  �     � 

2 �    �   � 

3 

1 �   �  �   
Toplam 32 7� 25� 2� 3� 27� 7� 5� 19� 
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Tablo 4-5: HER-2, TOP2A ve kromozom 17 kopya sayı değişikliklerinin lenf nod 
durumuna göre dağılımı 

 

HER-2 
amplifikasyonu 

 
TOP2A değişikliği 

 
Kromozom 17 

Lenf  
Nod 

Hasta 
sayısı 

Var Yok Amplifikasyon Delesyon Normal Polizomi Monozomi Dizomi 

10  �   �   � 

1  �  �  �   

1  �   � �   

1  �   �  �  

N0 

1 �    �   � 

1  �  �  �   

1  �   �  �  

1 �  �     � 

1  �   �   � 

N1 

1 �    � �   

7  �   �   � N2 
1 �    �   � 

3  �   �   � 

2  �   � �   
N3 

1 �  �     � 
Toplam 33 5� 27� 2� 2� 29� 6� 2� 25� 

 

Tablo 4-6: HER-2, TOP2A ve kromozom 17 kopya sayı değişikliklerinin tümör 
büyüklüğüne göre dağılımı 

T Hasta 
sayısı 

HER-2 
amplifikasyon

u 

TOP2A değişikliği Kromozom 17 

  Var Yok Amplifikasyon Delesyon Normal Polizomi Monozomi Dizomi 

10  �   �   � 

4  �   �  �  

1  �   � �   

1 �   �  �   

1 

1 �  �     � 

9  �   �   � 

2  �  �  �   

1  �   �  �  

3 �    �   � 

2 

1 �    � �   

 1 �  �     � 

3  �   �   � 3 
2  �   � �   

Toplam 39 7� 32� 2� 3� 34� 7� 5� 27� 

 



 77

Tablo 4-7: HER-2 amplifikasyonu ve klinik – patolojik veriler ilişkisi 

  HER-2 
amplifikasyonu 
olan 

HER-2 
amplifikasyonu 
olmayan 

 

Nükleer grad NG 1 & 2  3 19 p=0.21 
 NG 3 4 8  
Histolojik 
Grad 

HG 2 2 10 p=0.68 

 HG3 5 15  
Tümör 
büyüklüğü 

T1 2 15 p=0.44 

 T2 & T3 5 17  
Lenf Nod 
tutulumu  

_ 1 13 p=0.36 

 + 4 15  

 

Tablo 4-8: TOP2A değişiklikleri ve klinik –patolojik veriler ilişkisi 

  TOP2A 
değişikliği var 

TOP2A 
değişikliği yok 

 

Nükleer grad NG 1 & 2  - 22 p=0.002 
 NG 3 5 7  
Histolojik Grad HG 2 0 12 p=0.13 
 HG3 5 15  
Tümör 
büyüklüğü 

T1 2 15 p=1 

 T2 & T3 3 19  
Lenf Nod 
tutulumu  

_ 1 13 p= 0.62 

 + 3 16  

 

Tablo 4-9: Anozomi ve klinik – patolojik veriler ilişkisi 

  Anozomi var Anozomi yok  
Nükleer grad NG 1 & 2  7 15 p=0.50 
 NG 3 6 6  
Histolojik Grad HG 2 4 8 p=0.78 
 HG3 9 11  
Tümör 
büyüklüğü 

T1 6 11 p=0.85 

 T2 & T3 6 16  
Lenf Nod 
tutulumu  

_ 3 11 p=0.92 

 + 5 14  
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Tablo 4-10: Östrojen reseptör ve HER-2 durumu 

 HER-2 amplifikasyonu var HER-2 amplifikasyonu yok Toplam 
ER+ 4 24 28 
ER- 5 11 16 
Toplam 9 35 44 

p=0.25 

Tablo 4-11: Progesteron reseptör ve HER-2 durumu 

 HER-2 amplifikasyonu var HER-2 amplifikasyonu yok Toplam 
PR+ 4 23 27 
PR- 5 12 17 
Toplam  9 35 44 

p=0.27 

Tablo 4-12: Östrojen reseptör ve TOP2A durumu 

 TOP2A 
amplifikasyonu  

TOP2A 
delesyonu  

TOP2A 
normal 

Toplam 

ER+ 1 1 26 28 
ER- 1 3 12 16 

Toplam 2 4 38 44 

p=0.17 

Tablo 4-13: Progesteron reseptör ve TOP2A durumu 

 TOP2A 
amplifikasyonu  

TOP2A 
delesyonu  

TOP2A 
normal 

Toplam  

PR+ 1 0 26 27 
PR- 1 4 12 17 
Toplam 2 4 38 44 

p=0.025 

Tablo 4-14: Östrojen reseptör ve kromozom 17 durumu 

 17 Polizomi 17 Monozomi Dizomi Toplam  
ER+ 6 2 20 28 
ER- 2 4 10 16 
Toplam  8 6 30 44 

p= 0.74 

Tablo 4-15: Progesteron reseptör ve kromozom 17 durumu 

 17 Polizomi 17 Monozomi Dizomi Toplam 

PR+ 5 3 19 27 

PR- 3 3 11 17 

Toplam  8 6 30 44 

p=0.75 



5. TARTIŞMA 

Çalışmada meme kanseri nedeniyle ameliyat edilen 57 olgunun tümör 

örneklerinde HER-2 geni, TOP2A geni ve kromozom 17 sayı değişikliklerini incelemek 

amacıyla floresan in situ hibridizasyon uygulanmıştır. 57 hastadan 3 tanesinde incelenen 

materyalin çoğu bağ ve yağ dokusundan oluştuğu için materyal yetersizliği nedeni ile 

sonuç elde edilememiş, 4 hastada da tekrarlanmasına rağmen hibridizasyon 

gerçekleştirilememiştir. Hibridizasyonun gerçekleşememesinin örneklerin parafine 

gömülene kadar geçirdikleri aşamalardan (uzamış fiksasyon süresi gibi) 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 50 örnekte incelenen lokuslara dair sonuç elde 

edilebilmiş, 24 hastada çalışılan bölgelere ait sayısal değişiklik bulunmuştur.  

Bu bölümde ilk olarak HER-2 ve TOP2A genlerinde görülen değişiklikler ayrı 

ele alınacak, daha sonra birbirlerine göre ilişkileri ve değişikliklerin bir arada görülme 

oranları ve patolojik veriler ile ilişkileri tartışılacaktır. Anöploidi, sayılması gereken 

hücre sayısı, olgularda görülen heterojenite ile metastaz ilişkisi ve TOP2A 

amplifikasyonu ile antrasiklin direnci üzerinde durulacaktır.  

7 hasta patolojik tanılarına göre yapılan değerlendirme kapsamına tanılarına 

ulaşılamadığı için alınmamıştır. Bu nedenle HER-2 amplifikasyonu içeren iki, HER-2 

amplifikasyonu ile birlikte TOP2A delesyonu içeren bir hasta bu değerlendirmenin 

dışında bırakılmıştır. Yine değerlendirmeye alınamayan hastalardan bir tanesinde 

amplifikasyon ya da delesyon görülmemiş ancak 17. kromozomda monozomi 

görülmüştür. Diğer hastalar dizomiktir ve her iki gen lokusu için de amplifikasyon ya da 

delesyon görülmemiştir. Sonuç olarak genetik lokuslarında değişiklik görülen ancak 

patolojik tanısına ulaşılamayan 4 hasta değerlendirme dışı kalmıştır.  

5.1. HER-2 Değişiklikleri  

Sonuç elde edilen 50 hastadan 11 tanesinde (%22) HER-2 amplifikasyonu 

görülmüştür. Meme kanserinde bu güne kadar bildirilen HER-2 amplifikasyon oranları 

%20-30 arasındadır (75,150) ve hasta grubumuzdan elde ettiğimiz sonuçlar bu verilerle 

uyumlu bulunmuştur.  
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Histopatolojileri hakkında verisi bulunan 43 hastadan invaziv duktal patolojiye 

sahip olanlar (n=32) içinde HER-2 amplifikasyonu 7 hastada (%21,8) görülmüştür. 

Kombine histolojiye sahip 6 hastadan yalnızca bir tanesinde HER-2 amplifikasyonu 

görülmüştür. Diğer histolojik tiplere sahip az sayıda hastada (in situ duktal karsinom 

(n=1), intrakistik papiller karsinom (n=1), musinöz (n=1) ve invaziv lobuler karsinom 

(n=2)) HER-2 sayı değişikliği görülmemiştir.   

Patolojik tanısına ulaşılamayan ancak HER-2 amplifikasyonu içeren 3 hastadan 

ikisi yalnız HER-2 amplifikasyonu, diğeri ise HER-2 amplifikasyonu ile beraber 

TOP2A delesyonuna sahiptir. 

5.2. TOP2A Değişiklikleri  

Meme kanser hastalarında %16- %23 (78, 107) oranları arasında bildirilmiş olan 

TOP2A değişiklikleri çalışma grubumuzda 6 hastada (%12) görülmüştür; Bunlardan 4 

tanesi delesyon ve 2 tanesi amplifikasyon şeklindedir. Delesyon görülen hastaların 3 

tanesi invaziv duktal patolojiye sahiptir, diğer hastaya ait patoloji bilgisi 

bulunmamaktadır. Amplifikasyonlar invaziv duktal karsinomlarda görülmüştür. 

 TOP2A delesyonu HER-2 amplifikasyonu olmayan 39 olgudan iki tanesinde 

görülmektedir (%5). HER-2 amplifikasyonu olmayan olgularda bildirilmiş TOP2A 

değişikliklerinin yüzdesi 0 ile %8 arasında değişmektedir (64, 78) ve çalışmamızın 

sonuçları bunlarla uyumludur. Örneklerin hiç birisinde tek başına TOP2A 

amplifikasyonuna rastlanmamıştır. 

Literatürde tek başına TOP2A amplifikasyonu sık rastlanan bir bulgu değildir, 

bazı çalışmalarda çalışmamızla uyumlu şekilde hiç görülmemiş (25, 75, 118), bir 

çalışmada ise HER-2 amplifikasyonu olmayan tümörlerde TOP2A amplifikasyon ya da 

delesyonunun %10 oranında görülebildiği bildirilmiştir (11). Bir diğer çalışmada 

TOP2A amplifikasyonu olan 20 tümörün 18 tanesinde HER-2 amplifikasyonu 

görülmüştür (123). Literatürde tek başına TOP2A amplifikasyonunun sık 

görülmemesinin bir nedeni çalışmaların çoğunun daha önce immunhistokimya (IHC) ya 

da FISH ile HER-2 amplifikasyonu içerdiği belirlenmiş olan gruplarda yapılmış olması 

dolayısıyla tek başına TOP2A değişiliklerinin değerlendirilmesinin mümkün olmaması 

olabilir.  
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5.3. HER-2 Değişiklikleri ile TOP2A Değişiklikleri İlişkisi:  

HER-2 amplifikasyonu olan 11 hastadan 4 (%36.4) tanesinde TOP2A lokusunda 

eşlik eden değişiklikler görülmüştür; bunların ikisi amplifikasyon (HER-2 amplifiye 

olgular içinde %18) ve ikisi delesyondur (%18). HER-2 amplifikasyonu görülen 

tümörlerde daha önce bildirilen delesyonlar %16-43 ve amplifikasyonlar %23-44 

sınırlarındadır (52, 62, 68). Bu çalışmada amplifikasyonlar daha düşük bir yüzde ile 

görülmüş olsa da HER-2 amplifikasyonu görülen olguların sayısı bir yorumda 

bulunabilmek için çok düşüktür. Ayrıca literatürde gözlenen veriler önceden IHC ile 

aşırı ekspresyon ya da FISH ile amplifikasyon belirlenmiş çalışmalardan gelmektedir 

(62,84, 150). Bu çalışmada TOP2A gen kopya sayısının daha önce HER-2 aşırı 

ekspresyon ya da  amplifikasyonu olan değil, rastgele seçilmiş meme kanser olgularında 

değerlendirildiği gözardı edilmemelidir. Bazı araştırıcılar tarafından öne sürüldüğü gibi, 

çalışmaya dahil edilen materyal ve kullanılan problardaki farklılıklar çeşitli yayınlarda 

bildirilen farklı sonuçları kısmen açıklayabilir. 2 hastada HER-2 amplifikasyonu ile 

beraber TOP2A delesyonu görülmesi HER-2 ve TOP2A’nın aynı amplikonda yer 

almadığını ve farklı davranışlar sergileyebileceğini ileri süren modellerle uyumludur. 

Yapılmakta olan klinik çalışmalarda antrasiklin tedavisine yanıtla TOP2A değişiklikleri 

arasında ilişki olduğu kesinleştirilirse, tek başına HER-2 durumuna bakmanın 

antrasiklin yanıtını öngörmek için yeterli olmayacağı ve bir öngörüde bulunabilmek için 

hastalarda TOP2A durumunun da ayrıca değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkacaktır. 

TOP2A ve buna komşu bölgeler amplifiye olduğunda HER-2 ile aynı amplikon içinde 

bulunduğu, ancak TOP2A ve HER-2’nin farklı düzeylerde amplifikasyon 

gösterebileceği ileri sürülmüştür (62). Bizim çalışmamızda tek başına TOP2A 

amplifikasyonu görülmemesi ve amplifikasyon içeren olgulardan bir tanesinde TOP2A 

amplifikasyonunun HER-2 amplifikasyonundan daha yüksek düzeyde bulunmuş olması 

bu gözlem ile uyumludur.  

5.4. Anozomi: 

Çalışmamızda 15 (%30) hastada anozomi belirlenmiştir. Bu düzey önceki 

çalışmalarda bildirilmiş olan %20 ve %93 (38, 158) sınırları içindedir. Çalışmada 

anozomi belirlenmiş olan 15 olgudan 9 tanesi polizomi (tüm anozomiler içinde %60) ve 

6 tanesi monozomidir (%40). Daha önce yapılmış çalışmalarda bildirilen sınırlar da 

oldukça geniştir. Eşit dağılım bildiren yayınlar olduğu gibi (104) %86 polizomi ve %14 
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monozomi bildirenler de vardır (168). Çalışmamızda polizomik ve monozomik 

olguların tüm populasyon içindeki yüzdeleri sırasıyla %18 ve %12 bulunmuştur. Daha 

önce yapılmış çalışmalarda %13 polizomi ve %2 monozomi bildirilmiştir (137). Bizim 

çalışmamızda HER-2 amplifikasyonu ya da TOP2A değişikliği olmadan görülen 

polizomi ya da monozomi oranı %26’dır ve bu grup içinde monozomi %46,15 oranında 

görülmüştür. Tek başına (HER-2 amplifikasyonu olmadan) anozomi daha önceki 

çalışmalarda %25 olarak bildirilmiştir (168). 

Polizomi ya da monozomi bu kromozomun üzerinde bulunan onkogen ve tümör 

baskılayıcı genlerde sayısal değişikliğe neden olabileceği için önemlidir. Ayrıca 

genlerde sayısal değişiklik olmamasına rağmen polizomiye ya da monozomiye bağlı 

ekspresyon değişikliklerinin meydana gelmesi söz konusu olabilir. Ancak polizominin 

bu çalışmada olduğu gibi interfaz hücrelerinde sentromer probu kullanılarak 

değerlendirildiği durumlarda bu probun kromozomun diğer bölgelerindeki yapısal 

değişiklikler hakkında bilgi veremeyeceği unutulmamalıdır. Sentromerin izlenmesine 

rağmen kromozom kollarında yapısal değişiklikler olabilir. 17p13.3’de heterozigosite 

kaybı bildirilmiş olan polizomi 17 olguları (61, 168) ve aynı nukleus içinde hem 

polizomi 17 hem de p53 değişiklikleri görülen olgular bildirilmiştir (143). Bu nedenle 

interfaz FISH ile kromozom 17 sentromeri izlenerek belirlenmiş sayısal değişiklikleri 

olan hastalarda kromozom üzerinde bulunan genler hakkında hükümde bulunmak 

yanıltıcı olabilir. Hastanın prognozunu ya da tedavi yanıtını doğrudan etkileyebilecek 

genetik değişikliklerin spesifik olarak araştırılması daha uygun olacaktır.  

5.4.1. HER-2 Anozomi Birlikteliği 

Daha önce yapılan çalışmalarda polizomi 17 HER-2 amplifikasyonu olmayan 

olgularda olanlara göre daha çok görülmüş ve HER-2 amplifikasyon mekanizmasının 

polizomiden bağımsız olduğu öne sürülmüştür (137). Bu çalışmada polizomi 17 olan 9 

olgudan yalnızca 2 tanesinde HER-2 amplifikasyonu görülmesi daha önceki gözlemlerle 

uyumlu bulunmuştur.  

Bir olguda HER-2 sinyal sayısı yüksek olsa da, HER-2/kromozom 17 sentromer 

sinyal sayılarının oranı alınarak kromozom 17 sentromer sayısına göre düzeltme 

yapıldığında HER-2 kopya sayısının artmadığı (HER-2 ≤ 2) ve gözlenen artışın 

polizomi 17 ile uyumlu olduğu gösterilmiştir. Polizomi 17’ye bağlı olarak HER-2’nin 

hücrede bulunan gen kopya sayısının artmasının HER-2 ekspresyonunu artırıp 
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artırmadığı tartışılan bir konudur. Yüksek düzeyde polizominin dahi güçlü ekspresyona 

neden olmayacağı ileri sürüldüğü gibi (165), polizomi 17’nin amplifikasyon 

görülmeyen olgularda güçlü ekspresyona neden olabileceğini ileri sürenler de olmuştur 

(158). Polizominin HER-2 amplifikasyonunun sebep olduğu ekspresyon artışı 

üzerindeki etkileri bilinmemekte ve halen tartışılmaktadır. 

5.4.2.  TOP2A ve Anozomi Birlikteliği 

TOP2A değişikliği olan tümörlerde kromozom 17 durumu yapılan çalışmalarda 

incelenmiştir. Bir çalışmada %59 oranında 17 trizomi ya da tetrazomisi bildirilmiş, 

delesyon olanlarda kromozom 17 sayısı 5-6 adet bulunmuş, TOP2A değişikliği olmayan 

11 tümörden 8 tanesinde ise diploid sayı görülmüştür (69). Bizim çalışmamızda TOP2A 

değişikliği olan 6 tümörden 3 tanesinde diploid sayı bulunmuş, 3 tanesinde polizomi 

görülmüştür. Amplifikasyon görülen 2 olgu dizomiktir. TOP2A delesyonu görülen dört 

hastanın üç tanesinde polizomi, bir tanesinde dizomi görülmüştür. TOP2A 

delesyonlarının polizomi ile beraber görülmesi hem daha önceki çalışmalarda hem de 

çalışmamızda dikkat çekmektedir. Bu birliktelik araştırıcılar tarafından ileri sürülen 

TOP2A delesyonunun polizomiden önce olduğu fikri ile uyumludur (69). HER-2 

amplifikasyon mekanizmasının polizomiden bağımsız olduğu öne sürülürken, aynı ya 

da yakın amplikonlar içindeki değişiklikleri tartışılan TOP2A delesyonunun 

polizomiden önce meydana gelebileceğinin düşünülmesi, bu bölgedeki genetik 

değişiklikleri daha da ilgi çekici kılmaktadır. Ancak ileri sürülen bu görüşlerin yeterli 

sayıda hasta ile yapılacak çalışmalarda doğrulanması gereklidir.  

5.5. Patolojik Veriler ile Gen Sayı DeğikliklerininKarşılaştırması 

5.5.1 Hormon Reseptör Değişiklikleri  

ER ekspresyonu HER-2 ekspresyonu ile ters korelasyon gösterir (93) ve 

literatürde HER-2 amplifikasyonu da ER reseptör negatifliği ile ilişkili bulunmuştur 

(52). Çalışmamızda östrojen reseptör (ER) durumu bilinen 44 hastadan 9 tanesinde 

HER-2 amplifikasyonu görülmüştür. HER-2 amplifikasyonu ER+ hastaların 

%14,28’inde, ER- hastaların ise %31,25’inde görülmüştür. ER durumu ile HER-2 

amplifikasyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ancak çalışmamızda HER-2 

amplifikasyonu olan hastaların sayısı az olduğu gibi, amplifikasyonu olan iki hastamızın 

reseptör bilgilerine de ulaşılamamıştır. Kalan 9 hastanın populasyonu temsil etmek için 

yeterli olmadığı düşünülmektedir.  
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Progesteron reseptörü (PR)+ olan 27 hastanın 4 (%15) tanesinde, negatif olan 17 

hastanın ise 5 (%29) tanesinde amplifikasyon görülmüştür. Amplifikasyon ile PR 

durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

TOP2A amplifikasyonu yalnızca HER-2 amplifikasyonu ile beraber iki hastada 

görülmüş ve 2 tümörden bir tanesi ER ve PR pozitif iken diğeri ER ve PR negatif 

bulunmuştur. TOP2A delesyonu olan dört tümörden ise 1 tanesi ER pozitif, 3 tanesi 

negatif bulunmuştur. Literatürde HER-2 ve TOP2A eş zamanlı amplifikasyonu olan 

tümörlerde %59 ER pozitifliği, HER-2 amplifikasyonu ile beraber TOP2A delesyonu 

bulunanlarda %32 ER pozitifliği bildirilmiştir (69). TOP2A amplifikasyonları östrojen 

reseptör negatifliği ile ilişkili bulunmuştur (52).  

TOP2A amplifikasyonu PR+ olan 27 hastadan bir tanesinde (%3) görülmüş, 

hiçbir hastada delesyon görülmemiştir. PR negatif olan 17 hastada ise 4 (%23,5) 

delesyon 1 amplifikasyon (%5,88) görülmüştür. Çalışmamızda PR negatifliği ile 

TOP2A değiklikleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0.025). 

Çalışmamızda reseptör durumu hakkında sonuçları bulunan 44 hastadan 14 

tanesinde anozomi bulunmuştur. Bu 14 hastanın 8 tanesi ER+, 6 tanesi ER-dir. 

Anozomi durumu ile ER durumu arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Daha önce 

yapılan bazı çalışmalarda anozomi 17 ile ER negatifliği (168), 17 monozomisi ile ER 

negatifliği arasında ilişki bulunduğu gibi (104), anozomi 17 ile ER durumu arasında 

ilişki olmadığını bildiren çalışmalar da vardır (38). 

27 PR+ hastanın 5 tanesinde polizomi (%18,5) 3 tanesinde monozomi (%11), 17 

PR- hastanın 3 tanesinde polizomi 3 tanesinde monozomi (%17,64) görülmüştür.  

Çalışmamızda PR durumu ile anozomi arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

Kromozom 17 monozomisi olanlarda PR- olma olasılığını daha fazla olarak bildiren 

çalışmalar bulunmaktadır (38). 

5.5.2 Histolojik grad, Nükleer grad, Lenf nodları ve Tümör büyüklüğü 

Histolojik grad, lenf nod tutulumu, tümör büyüklüğü ile HER-2 amplifikasyonu, 

TOP2A değişiklikleri ve anozomi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Nükleer grad ile 

HER-2 ampifikasyonu ve anozomi arasında bir ilişki bulunmazken TOP2A 

değişiklikleri yüksek nükleer gradlı hastalarda görülmüştür (p<0.01). Daha önceki 

çalışmalarda TOP2A amplifikasyonları daha yüksek nükleer grad ile ilişkili 
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bulunmuştur (52). TOP2A hücre proliferasyonu ile ilişkili olduğu ve nükleer grad hücre 

proliferasyon hızına göre belirlendiği için iki parametre arasında anlamlı düzeyde 

ilişkili bulunması şaşırtıcı değildir. Ancak bu çalışmada değişikliklerin bir tanesi 

amplifikasyon, iki tanesi de delesyon olarak bulunmuştur. TOP2A delesyonunun 

proliferasyonu yüksek tümörlerde görülmesi bir çelişki gibi görünse de bu iki hasta aynı 

zamanda polizomisi de olan hastalardır. Bu nedenle kromozom 17 sayısına göre 

oranlandığında TOP2A delesyonu görülmekle birlikte dizomik bir hücreye göre TOP2A 

gen kopya sayısı dolayısıyla gen dozaj etkisinin artmış olması beklenmektedir.  

Anozomi 17 ile klinik-patolojik veriler arasındaki korelasyonu incelemek için 

yapılan çalışmaların sonuçlarında farklılıklar görülmektedir. Grad ve lenf nod durumu 

ile anozomi arasında önemli bir ilişki gösterilememiş, tümör büyüklüğü ile kromozom 

17 kazanımı ve grad III karsinom ile anozomi 17 varlığı ilişkili bulunmuştur. Bazı 

çalışmalarda polizomi 17 relaps ile ilişkilendirilmiş ve monozomi 17 lenf nod tutulumu 

ile ilişkili bulunmuştur (38, 104, 137, 168). Literatürde bildirilen sonuç ve ilişkiler 

farklılık göstermektedir. Farklı çalışmalarda anozomi 17 için bildirilmiş olan değerlerin 

değişkenliği göz önünde bulundurulduğunda bu durum şaşırtıcı değildir. Çalışmamızda 

anozomi ile karşılaştırılan parametreler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Elde 

ettiğimiz sonuçlar hasta grubumuza ait özellikler olabileceği gibi hasta 

populasyonumuzun az olmasından ve çalışma kapsamına belirli bir hasta alt grubunun 

değil, meme kanseri nedeniyle ameliyat edilen tüm hastaların alınmış olmasından da 

kaynaklanmış olabilir. 

5.6 Heterojenite Görülen Olgular:   

Üç olguda hücrelerin çoğunda HER-2 sayısı normal bulunurken bir ya da daha 

fazla hücrede HER-2 amplifikasyonuna rastlanmıştır. Bu hastalardan birinde 

laboratuarımıza gelen doku miktarı çok azdır ve çoğu bağ dokusudur. Az sayıda 

hücrede HER-2 amplifikasyonu görülmesi, gelen dokunun azlığı nedeniyle tümör hücre 

sayısının az olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ancak amplifikasyon görülen 

hücreler ile görülmeyenlerin bir arada olması HER-2 amplifikasyonu için tümör içi 

heterojenite düşündüren bir durumdur ve IHC sonucu +2 olan olguların bundan 

kaynaklanabileceği öne sürülmüştür (85). Bu durumun meme kanserinde sık olmadığını 

belirten yayınlar olduğu gibi (19) nadir olmadığını ileri sürenler de bulunmaktadır (1, 

122). Bir olguda ise tümör içinde farklı hücrelerde farklı düzeylerde HER-2 
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amplifikasyonuna rastlanmıştır. HER-2 ekspresyon artış mekanizması ne olursa olsun, 

aşırı ekspresyon gerçekleştiren hücrelerin aşırı ekspresyon olmayan hücrelere göre 

önemli büyüme avantajı olabilir (144) ve bu nedenle HER-2 amplifikasyonu tüm 

hücrelerde görülmese dahi bu hastaların tümörlerinde zaman içinde HER-2 pozitif 

hücreler baskın duruma gelebilir. Az sayıda HER-2 amplifikasyonu içeren hücreleri 

bulunan hastaların, bu hücrelerden daha agresif bir klon gelişme olasılığına karşı 

takibinin daha sık yapılması gerekliliği söz konusu olabilir. Bu durumdaki hastaların 

takip edildiği ve metastaz gelişme olasılıklarının irdelendiği bir çalışma konuyu 

aydınlatabilecektir. 

Bir diğer olguda bazı hücrelerde TOP2A sayısında hafif artış bulunmuş, ancak 

bu çok az olduğu ve toplam 60 hücrede izlenen sinyal sayısında önemli değişikliğe yol 

açmadığı için sonuç TOP2A sayısının normal olduğu şeklinde yorumlanmıştır. HER-2 

için söz konusu olan tartışmalar TOP2A için de söz konusudur. TOP2A için tümör içi 

heterojenite daha önce bildirilmiştir (68). Klinik çalışmalarda TOP2A geninin 

antrasikline olan yanıtı etkilemesi üzerinde durulmaktadır. Amplifikasyon görülen 

hücrelerin antrasiklin tedavisine daha duyarlı, delesyonlu hücrelerin ise dirençli olması 

söz konusudur. Antrasiklinlerle tedavi amplifikasyon içeren hücreleri öncelikli olarak 

yok edecek, diğer hücreler aynı oranda etkilenmeyebilecektir. Çalışmamızda 

görülmemiş olsa da hem TOP2A amplifikasyonu, hem de delesyonu içeren hücrelerin 

aynı tümörde bulunması durumunda antrasiklinlerle tedavi delesyonlu hücrelerin seçici 

olarak çoğalmasına ve dolayısı ile zamanla antrasiklin tedavisine dirençli bir tümör 

hücre populasyonu gelişimine yol açabileceği için klinik açıdan önem taşımaktadır (68).  

Heterojenite metastazlarda belirlenen amplifikasyon durumu ile ilişkisi 

açısından önemlidir. Primerinde heterojenite görülen bir hastada genetik değişiklik 

içeren bir klonun metastaz yapması bu klon primer tümörde küçük bir gurubu 

oluşturuyor olsa dahi metastazların davranışı açısından önemli olabilir. HER-2 ve 

TOP2A gen amplifikasyonu genellikle primer tümör örneklerinde bakılmakla birlikte 

tedavinin hedefi metastazlardır ve primer tümördeki biyomarkerlara dayanarak 

metastatik hastalığın yanıtını tahmin etmek metastazlarda HER-2 TOP2A durumunun 

değişmediği varsayımına dayanmaktadır (150). Yapılan çalışmalarda primer tümörde 

morfolojik heterojenite bulunmasına rağmen farklı tümör odakları ve aksiller 

metastazlarda amplifikasyon varlığının ve oranlarının tutarlı olduğu gözlenmiştir. Diğer 
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yandan primer tümörde amplifikasyon olduğu halde aksiller metastazında görülmeyen, 

metastazında düşük düzeyde amplifikasyon olduğu halde primerinde görülmeyen 

hastalar da bildirilmiştir. Tüm bu gözlemlerin sonucu olarak meme karsinomu alt 

guruplarında HER-2 amplifikasyon ve aşırı ekspresyonunun hastalığın geç evresinde 

uzak metastazlarda de novo olarak meydana gelebileceği ileri sürülmüştür (128, 144, 

172). Gözlemlerden primer tümör HER-2 durumunun tümör hücrelerinin metastatik 

özelliklerini doğrudan etkilemediği, metastaz için moleküler düzeyde gerçekleşmesi 

gerekli olan olayların HER-2 amplifikasyonundan önce meydana geldiği ve HER-2 

pozitif ve negatif tümör hücrelerinin ayrı metastazlar oluşturduğu sonucu çıkarılmıştır 

(144). Ancak bunlar bölgesel metastazlar değerlendirilerek yapılmış çıkarımlardır. Uzak 

metastazlar primer tümörün çıkarılmasından yıllar sonra belirlenen klonal büyümeler 

olduğu için bölgesel metastazlar ile eşdeğer olarak ele alınmamaları gerektiği, 

lenfatikler yoluyla metastaz yapan hücrelerin damar invazyonu yapanlardan biyolojik 

olarak farklı olabileceği ileri sürülmüştür (151). Primer tümör ile aksiller lenf nod 

metastazı arasında %5 kadar fark bildirildiyse de FISH ve IHC yöntemleri ile incelenen 

HER-2 değişikliğinde primer tümörler ile viseral metastazları arasında uyumsuzluk %20 

oranında bulunmuştur (151). 

TOP2A geni açısından incelendiğinde primer tümör ile metastazları arasında 

uyumsuzluk az sayıda görülmüş ve primer tümördeki TOP2A heterojenitesi ile ilişkili 

olduğu öne sürülmüştür (150). Başka çalışmalarda primer ve metastazı arasında TOP2A 

sayı değişiklikleri açısından amplifikasyon düzeyi dahil bir fark görülmemiştir (34). 

Metastazın HER-2 ve TOP2A durumunun primer tümör verilerine göre 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin ve bunların kliniğe etkilerinin kapsamlı 

çalışmalarla incelenmesi gerekmektedir. 

5.7 Doku Büyüklüğü ve Sayılacak Hücre Sayısı: 

Çalışmamız sırasında hastaların bir kısmında ameliyatta çıkarılan tümör 

dokusunun patolojik inceleme için gereken kısmı ayrıldıktan sonra kalan tümör doku 

moleküler genetik ve moleküler sitogenetik çalışmalar için bölünmüştür. Bu tümörün 

önemli bir miktarının alınamaması, alınan dokunun bağ ve yağ doku ağırlıklı olması 

nedeniyle tümörü temsil etmemesi ya da izlenecek hücre sayısını kısıtlayan çok küçük 

bir doku parçasında çalışma zorunluluğu gibi sorunlar doğurabilmektedir. Ayrıca az 

sayıda hücre ile ya da tümörün sınırlı belli bir bölgesinde yapılan incelemeler sonuç 
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açısından homojen yapıdaki tümörlerde önemli olmasa da, heterojenite içeren 

tümörlerde sonuçların hatalı ya da eksik olmasına yol açabilir.  

Bunlar incelenen doku miktarının küçük olmasının tümörün geneli hakkında 

yorum yapılmasına engel olmadığını düşündürse de, küçük doku miktarları ile çalışan 

tekniklerin büyük retrospektif çalışmalar için populasyon düzeyinde bir araştırma aracı 

olarak ele alınması ve her bir olgunun klinik tanısını yönlendirme amacı ile 

kullanılmaması önerilmektedir (41). Tümörden alınan yalnızca tek bir örneğin 

incelenmesi amplifikasyon ya da aşırı ekspresyonu doğru olarak göstermeyebilir (122). 

Heterojenite ve bölgesel tümör varyasyonu çalışmalarından çıkarılabilecek en pratik 

önerilerden birisi kantitatif parametrelerin analizi için, seçilen metod ne olursa olsun, 

birden fazla sayıda doku örneğinin incelenmesi olmuştur (32). 

Bu çalışmalar ve dokular üzerindeki kendi gözlemlerimizin ışığında bizim 

görüşümüz, az sayıda hücre sayılmasının homojen tümörler için doğru olabileceği, 

ancak sinyal düzeyleri arasında karşılaştırmaların ve heterojenitenin değerlendirileceği 

çalışmalar için mutlaka daha fazla sayıda hücre sayılması gerektiği ve olası ise bunun 

farklı seviyelerde alınmış birden fazla kesit üzerinde incelenmesi yönündedir. Elbette 

bunun gereklilik olarak ileri sürülebilmesi için, yalnız 20 hücre ya da 60 sinyal 

sayılması ile farklı düzeylerde alınmış kesitlerde çok sayıda hücre sayılması 

yöntemlerinin yeterli sayıda ve farklı histolojiye sahip hastalar üzerinde denenmesi 

gerekmektedir.  

5.8 TopoIIαααα Amplifikasyonu ve Antrasiklin Direnci: 

TopoIIα enzimi tümör hücresinin antrasiklinlere verdiği yanıttan sorumlu 

tutulmaktadır. Adjuvan, neoadjuvan ve metastatik hastalıkta yapılmış bazı çalışmalarda 

tedaviye yanıt ile TOP2A düzeyleri ya da topoIIα ekspresyonu arasında ilişki bazı 

çalışmalarda bildirilmiş (17, 25, 78, 84, 92) ama diğerlerinde gözlenmemiştir (65, 123). 

Hatta istatistiksel olarak önemli olduğu saptanamamış olsa da TOP2A delesyonu ile 

antrasiklin yanıtı arasında pozitif korrelasyon dahi, gözlenmiştir (78). Bu 

uyumsuzlukları açıklayabilecek olası nedenler TOP2A gen kopya değişikliklerinin 

enzim düzeyleri ile her zaman uyumlu olmaması (6, 101, 123), topoIIα ekspresyon 

düzeyleri ile tümör hücrelerinin proliferasyon durumu arasındaki ilişki (17), topoIIα 

fosforilasyonu, başka proteinlerle etkileşimleri ve proteazom aracılı degradasyonu, ilaç 

direnci (134) ve tümör içi TOP2A heterojenitesi (68) olabilir. TopoIIα enzim işlevi ve 
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düzenlenmesi karmaşıktır ve birden fazla mekanizmadan etkilenebilir. Bu nedenle 

TOP2A düzeyleri ile antrasiklin yanıtları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda 

özellikle düzeyler ile ilişkinin gösterilemediği durumlarda topoizomeraz işlevini 

düzenleyen diğer mekanizmalar göz önünde bulundurulmalıdır. 

5.9 Sonuç 

Çalışmamızın sonuçları HER-2 ve TOP2A lokuslarının aynı amplikon içinde yer 

almadığı, farklı sayısal değişiklikler ya da farklı düzeyde amplifikasyon 

gösterebilecekleri görüşünü desteklemektedir. HER-2 amplifikasyonuna sahip 

hücrelerin hepsinde TOP2A amplifikasyonu bulunmamakta ve HER-2 amplifikasyonu 

görülmeyen bazı hücrelerde TOP2A delesyonu olabilmektedir. HER-2 amplifikasyonu 

TOP2A amplifikasyonundan daha yüksek düzeyde bulunabilir. Ancak HER-2 

amplifikasyonu olmayan hastalarda TOP2A amplifikasyonuna rastlanmamaktadır. 

Sonuçlarımız TOP2A durumunun HER-2 durumuna bakılarak değerlendirilmesinin 

yeterli olmadığını, özellikle antrasiklin yanıtı ile TOP2A düzeyleri arasındaki ilişki 

kesinleştiği takdirde hastaların antrasiklin tedavisine verecekleri yanıtın HER-2 durumu 

değerlendirilerek belirlenmesinin yeterli olmayacağını göstermektedir. Aynı şekilde 

TOP2A delesyonu nedeni ile gelişebilecek olan ilaç direncinin HER-2 düzeylerine 

bakılarak ön görülmesi de doğru olmayacaktır. Ancak topoizomeraz işlevi 

düzenlenmesine neden olan diğer yollar da göz önünde bulundurulmalı ve tek başına 

TOP2A değişikliklerinin ilaç etkisini öngörmede yeterli olmayabileceği 

unutulmamalıdır. Bu konuda topoizomeraz inhibitörlerine yanıtı topoizomeraz işlevi 

üzerine etkili olan yolaklarda görülen gen ekspresyon düzeyleri ile karşılaştıran array 

çalışmaları yol gösterici olabilir.  
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