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ÖZET 

ġükrüoğlu, Ö. (2011). Malign melanomlu ve meme kanserli  hastalara ait primer tümör 

dokusundaki metilasyon değiĢikliklerinin 2 ve 3 boyutlu doku kültür ortamında 

araĢtırılması. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul.  

 

Histon modifikasyonları ve DNA metilasyonu gibi epigenetik değiĢiklikler 

normal geliĢimde ve gen ekspresyonunun programlanmasında kilit rol oynamaktadır. 

Bu çalıĢmanın gerçek hedefi, tümör dokusuna yönelik metilasyon inhibitörlerinin tümör 

dokusundaki etkileĢimlerini anlamak amacıyla in vitro bir model sistem geliĢtirmektir. 

Bu nedenle sunulan çalıĢmada öncelikle meme ve malign melanom primer tümör 

dokuları, 2 ve 3 boyutlu kültür ortamında çoğaltılarak, primer tümör dokusunun taĢıdığı 

metilasyon özelliklerinin diğer iki farklı kültür ortamında değiĢip değiĢmediği 

araĢtırılmıĢtır. Kültür ortamlarındaki söz konusu farkın ortaya koyulabilmesi için 

çalıĢmada daha önce meme ve malign melanom kanser hücre soylarında %60’dan fazla 

oranda metile olduğu bildirilen ancak primer tümör dokusunda hiç araĢtırılmamıĢ genler 

seçilmiĢtir. Gerek primer dokudan, gerekse iki farklı kültür sisteminde üretilmiĢ 

hücrelerden izole edilen DNA, bisulfit reaksiyonu ile modifiye edilerek ß-Aktin kontrol 

geni varlığında SBDS, TMPRSS2 ve PAX5 olmak üzere 3 farklı gendeki metilasyon 

durumları uygun primer ve floresan iĢaretli TaqMan problar kullanılarak gerçek zamanlı 

PZR yöntemi ile belirlenmiĢtir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, meme 

dokusunda PAX5 geninde 2 ve 3 boyutlu kültür ile primer tümör dokusu arası 

metilasyon oranlarında anlamlı derecede fark bulunurken, TMPRSS2 geninde 

metilasyon oranlarında farklılık gözlenmemiĢtir. SBDS geninin ise tamamen unmetile 

olduğu gözlenmiĢtir. Malign melanomda ise PAX5 ve TMPRSS2 genlerinde kültür 

ortamları ile primer tümör dokusu arasında anlamlı bir fark gözlenmemiĢtir. SBDS 

geninin malign melanomda da unmetile olduğu bulunmuĢtur. Sonuç olarak malign 

melanom için PAX5 geninin in vitro 5-azasitidin inhibitör uygulamaları için, SBDS 

geninin ise DNA metilleyici ajan uygulaması için uygun bir gen olduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: PAX5, TMPRSS2, SBDS, metilasyon, primer doku kültürü  

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 4399 
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ABSTRACT 

Sukruoglu, O (2011). Investigation of Methylation Changes in Primary Tumor Tissue, 2 

and 3-Dimensional Tissue Culture Environment of Malignant Melanoma and Breast 

Cancer Patients. Istanbul University, Institute of Health Science, Istanbul University, 

Institute of Health Science, Department of Basic Oncology. M.Sc. thesis. Istanbul 

 

Epigenetic changes like histon modifications and DNA methylation have an 

important role in normal development and programming of gene expression. The real 

goal of this study is to develop an in vitro model system to understand the interaction of 

methylation inhibitors on tumor tissue. Thus, first of all primary tumor tissues of breast 

cancer and malignant melanoma are cultured in 2 and 3 dimensional culture 

environment, then investigated for changes of methylation levels. The genes were 

previously investigated in breast cancer and malignant melanoma cell lines and reported 

to be methylated more than %60. However, these genes have never been studied in 

primary tumor tissue. DNA, isolated from tumor tissue and culture environments are 

modified with bisulfite reaction. The methylation levels of PAX5, TMPRSS2 and SBDS 

genes are measured with real time PCR in the precense of ß-Actin control gene. 

Statistical analysis showed that the methylation levels of PAX5 gene is significantly 

different in primary tumor tissue of breast cancer from 2 and 3 dimensional culture 

systems. But no difference were observed at methylation levels of TMPRSS2 gene in 

both primary tissue and culture systems. No difference were observed in primary tissue 

and culture systems for PAX5 and TMPRSS2 gene in malignant melanoma tissues. 

SBDS gene seemed to be unmethylated in malignant melanoma too. It is suggested that 

PAX5 gene is a good marker to measure the effects of methylation inhibitor at in vitro 

system for malignant melanoma tissue. 

 

 

 

Key Words: PAX5, TMPRSS2, SBDS, DNA Methylation, Primary Tissue Culture 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Görülme sıklığı dünyada giderek artan meme kanseri, meme dokusundaki 

kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu geliĢen bir hastalıktır. Meme 

kanserlerinin yaklaĢık %20’si lobül adı verilen süt bezlerinden, %80’i ise lobüllerle 

meme ucunu birbirine bağlayan meme kanallarından köken almaktadır. Ġnvaziv olan ve 

olmayan (in-situ) olmak üzere iki tip meme kanseri bulunmaktadır. 

Malign melanom, epidermisin bazal tabakasındaki melanositlerin malign 

dönüĢümü sonucu oluĢan deri karsinomudur. Malign melanom yüzeyel yayılan, 

nodüler, akral ve lentigo tip olmak üzere oldukça fazla çeĢidi bulunan heterojen bir 

kanser tipidir.   

Malign melanom ve meme kanserinin geliĢiminde kromozomal delesyonlar, 

amplifikasyonlar, mutasyonlar gibi DNA dizisi üzerinde geri dönüĢümsüz 

değiĢikliklerin rol oynadığı görülmektedir. Bunun yanında DNA dizisinde yapısal bir 

bozukluğa yol açmadan gen ekspresyonunu etkileyen epigenetik değiĢikliklerin de 

kanser geliĢiminde etkili olduğu bilinmektedir [1]. DNA metilasyonu, histon 

modifikasyonları gibi epigenetik değiĢiklikler gen ekspresyonunun doğru olarak 

programlanmasında kilit rol oynamaktadır. Bugüne kadar malign melanom da en az 50 

farklı genin fonksiyonunun DNA metilasyonu ve histon modifikasyonları ile yeniden 

düzenlendiği gösterilmiĢtir [2].  

DNA metilasyonu, DNA metiltransferaz enziminin katalizörlüğünde CpG 

adacıkları denilen DNA bölgelerindeki Guanozin (G) nukleotidini takip eden Sitozin 

(C) bazını etkileyen bir DNA modifikasyonudur. Bu modifikasyon sırasında DNA 

metiltransferaz enzimi aracılığıyla S-adenozil metiyonin üzerindeki metil grubu Sitozin 

halkasının 5' karbonuna aktarılmakta ve sitozin nükleotidi metillenmektedir. Tümör 

baskılayıcı genler ile onkogenlerin promotor bölgelerinde meydana gelen bu değiĢim 

söz konusu genlerin fonksiyonlarında farklılaĢmaya yol açmakta ve kanser geliĢimine 

neden olmaktadır.  

Kanser hücrelerinde, global DNA hipometilasyonu ve tümör baskılayıcı genlerin 

hipermetilasyonu gibi epigenetik değiĢiklikler gözlenmektedir.   

Günümüzde üç boyutlu doku kültür sistemleri kanser biyolojisine yeni bir bakıĢ 

açısı getirmiĢtir. Üç boyutlu doku kültür sistemleri, doku homeostazı, hücresel 

farklılaĢma, doku organizasyonu gibi durumların anlaĢılmasının yanı sıra kanser 
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araĢtırmalarında tümör hücresinin mikroçevre özelliklerinin ortaya çıkarılmasında 

kullanılabilecek in vitro deneysel sistemler olarak görev yapmaktadır [3]. 

3 boyutlu multisellüler tümör sferoid (MTS) hücre kültürü modeli, organizasyon 

bakımından tek-tabaka hücre kültürü modeli ile in vivo deney hayvanı çalıĢmaları 

arasında yer alan, in vivo tümör korelâsyonu gösteren ve aĢağıda özetlenen özellikleri 

ile ön plana çıkan bir modeldir. İn vitro standard tek-tabaka hücre kültürü modeli ile 

karĢılaĢtırıldığında üç boyutlu kültürlerin hücreler arası iliĢkilerin daha iyi olduğu ve bu 

nedenle in vivo koĢullara daha uygun bir deneysel ortam oluĢturduğu bildirilmiĢtir [4].  

Söz konusu tezin birincil hedefi, iki ve üç boyutlu doku kültüründe tümör 

hücrelerinin çoğaltılması ve bu kültür ortamlarında çoğaltılan hücrelerin, primer tümör 

hücreleri ile ilgilendiğimiz genler açısından aynı metilasyon özelliklerini taĢıyıp 

taĢımadığının belirlenmesidir. Bu nedenle yapılacak olan çalıĢma hem daha önce 

araĢtırılmamıĢ komponentleri içermesi açısından hem de gelecekteki araĢtırmalarımıza 

temel oluĢturması açısından önemlidir. AraĢtırma sonlandığında, Ģayet üç boyutlu doku 

kültüründe yetiĢtirilen tümör hücrelerinin primer tümör hücreleri ile aynı metilasyon 

özelliklerini taĢıdığı saptanırsa kullandığımız üç boyutlu doku kültür sistemi daha 

sonraki çalıĢmalarımızda in vitro model sistem olarak kullanılarak 5-azasitidin ve 5-

azadeoksisitidin gibi metilasyon inhibitörlerinin varlığında daha önceden metile 

olduğunu belirlediğimiz genlerin metile durumu ortadan kaldırılacaktır. Önceden metile 

olan ancak daha sonra metilasyon inhibitörleri ile unmetile hale dönüĢtürülen genin 

kanser ile yakından iliĢkili hücre yolaklarında hangi genlerin ekspresyonunda artıĢa ya 

da düĢüĢe neden olduğu belirlenecektir. Böylece hem söz konusu genin hücre içindeki 

etkileĢimi anlaĢılacak hem de ilacın hastaya yararı tahmin edilmeye çalıĢılacaktır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Malign melanom 

Malign melanom, insidansı hızla artan ve mortalite oranı oldukça yüksek olan 

bir tür deri kanseridir [5]. Hastalığın prognozu, tanı sırasında hastalığın evresine ve 

dolayısıyla ilk tedavisine bağlıdır. Erken dönemde tanındığında yalnızca cerrahi 

uygulama yeterli olurken, ileri evrede yapılan tedaviler hastalık seyrine fazla etki 

etmemektedir.  Tüm kanserler arasında değerlendirildiğinde %5’lik bir dilime sahip 

olan malign melanom deri kanserlerinin %80’ini oluĢturmaktadır [6]. 

Malign melanom insidansı son yıllarda oldukça artıĢ göstermektedir. Bu artıĢın, 

güneĢ ıĢığına maruz kalma ve bronz tenliliğin moda olması ile doğru orantılı olduğu 

bilinmektedir [7]. Kızıl veya sarıĢın, açık tenli olan, minimal düzeyde güneĢe maruz 

kaldıkları halde ciddi güneĢ yanığı geliĢtiren kiĢiler, esmer tenli kiĢilere göre daha 

yüksek oranda malign melanom riski taĢımaktadırlar. Malign melanomun %10’u 

kalıtsal nitelik taĢımakta ve bu hastalığı taĢıyan ailelerde hastalık dominat geçiĢ 

göstermektedir. Aile bireylerinde melanom öyküsü bulunan hastaların lezyonları, 

sporadik olgulara göre daha erken yaĢta ortaya çıkmakta ve bu kiĢiler çok sayıda primer 

tümör odağı geliĢtirmektedirler [8]. 

Malign melanom, embriyonel dönemdeki nöral tüpten derinin dermal-epidermal 

bölgesine göç eden melanositlerin malign dejenerasyonu sonucu ortaya çıkan bir 

hastalıktır [9]. Malign melanom hücreleri radyal ve vertikal olmak üzere iki farklı 

biyolojik büyüme ile geliĢmektedirler. Ġlk olarak gerçekleĢen radyal fazda, malign 

hücreler bazal lamina boyunca yatay planda geliĢim göstermekte ve metastaz geliĢtirme 

potansiyeli taĢımamaktadır.  Radyal büyüme, melanom tipine bağlı olarak, farklı zaman 

diliminde vertikal büyüme karakteri kazanmakta ve bu durumda dermis malign hücreler 

tarafından invaze edilmektedir. ĠĢte bu dönem, metastazın baĢladığı dönemdir [10]. 

2.1.1. Malign melanomun histopatolojik sınıflandırılması 

 Malign melanom, Wallace Clark ve arkadaĢları tarafından ilk olarak yüzeyel 

yayılan malign melanom, lentigo malign melanom ve nodüler tip olarak üç farklı 

sınıflandırma ile incelenmiĢ [11],[12]  ve daha sonra bu sınıflandırmaya Dr. Richard 

Reed tarafından dördüncü sınıf olarak akral lentijinöz malign melanom eklenmiĢtir [13].   
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2.1.1.1. Yüzeyel yayılan malign melanom 

Melanomların %70’ini oluĢturmaktadır. Genellikle yalnızca yavaĢ geliĢen radyal 

büyüme komponenti içerir. Fakat 1-5 yıl içerisinde hızla geliĢim göstererek vertikal 

büyüme özelliği kazanır. Genellikle var olan nevüsten lezyon geliĢimi görülür ve 

lezyonlar pigmente, makül veya değiĢik renklerde elle hissedilemeyen plaklar Ģeklinde 

ortaya çıkar. Lezyonların kenarları düzensiz ve özellikle çentiklidir [14]. 

2.1.1.2. Nodüler melanom 

En temel özelliği vertikal büyüme özelliği göstermesi ve bunun sonucunda diğer 

histolojik tiplere göre metastaz yapma yeteneğinin daha fazla olmasıdır. Bu tümör 

çeĢidi çoğunlukla normal deriden geliĢim gösterir ve koyu renklidir. Radyal büyüme 

fazı içermediğinden sınırları belirgindir. Lezyonlar, tipik olarak mavi-siyah renkli olup 

hemanjiyom veya kan damlacıklarına benzerler [15]. 

2.1.1.3. Lentigo malign melanom 

 Radyal geliĢimin egemen olduğu bu tipte güneĢ ıĢığının çok önemli bir yeri 

vardır.  Lentigo malign melanom, yaĢlı kiĢilerde güneĢe en fazla maruz kalan yüz, 

boyun gibi bölgelerde ortaya çıkar [16]. Hutchinson freckle olarak isimlendirilen in situ 

formunda radyal yayılım 20 yıl kadar uzun bir süre devam etmektedir. Lezyonlar 

büyük, basık, kahverenginin tonları Ģeklinde ve sınırları düzensiz olarak görülmektedir.  

2.1.1.4. Akral Lentijinöz malign melanom 

 Genellikle avuç içi, ayak tabanı ve tırnak altı gibi bölgelerde ortaya çıkar. Koyu 

renkli ırklarda % 60-70 oranında görülen ve en fazla rastlanılan histolojik tiptir [17].  

2.1.2. Malign melanom genetiği 

 Melanom ailesinde genel olarak iki gen hastalıkla iliĢkili bulunmuĢtur. 

Bunlardan biri kromozom 9p21’de yer alan CDKN2A (p16) geni, diğeri ise 12. 

kromozomda yer alan CDK4 genleridir [18]. CDKN2A bir tümör supressör gen olup 

hücre döngüsünün düzenlenmesinde ve senesenste rol oynamaktadır. Bu gendeki 

mutasyonlar daha çok ailesel melanomlarda görülmektedir. Genel populasyonda, 

melanomun ortaya çıkıĢına neden olan diğer genler arasında MC1R (Melanokortin 1 

Reseptörü) ve DNA tamir genleri sayılabilir [19]. Hücre soylarıyla yapılan bir meta 

analiz çalıĢmasında, malign melanom da 21 genin promotör bölgesinde 
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hipermetilasyon, 3 gen de ise hipometilasyon olduğu saptanmıĢtır  (Tablo: 2-1, 2-2) 

[20].   

Tablo 2-1: Malign melanomda hipermetile olan genler 

TMPRSS2 transmembrane protease, serine 2 

PAX5 paired box gene 5  

SBDS Shwachman-Bodian-Diamond syndrome 

HEAB ATP/GTP-binding protein 

KIT v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogen homolog  

PSIP1 PC4 and SFRS1 interacting protein 1 

REL v-rel reticuloendotheliosis viral oncogen homolog 

TLX1 T-cell leukemia homeobox 1 

WDR66 WD repeat domain 6 

PLOD1 procollagen-lysine 1, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1  

CCND2 cyclin D2 

FRAT1 frequently rearranged in advanced T-cell lymphomas 

HOXA2 homeobox A2  

FLI1 Friend leukemia virus integration 1 

HOXA7 homeobox A7  

HOXA10 homeobox A10  

HOXA6 homeobox A6 

BCR breakpoint cluster region 

HOXA9 homeobox A9 

PON1  paraoxonase 1 

TSPYL5 TSPY-like 5  

 

Tablo 2-2: Malign melanomda hipometile olan genler 

IGF2 insulin-like growth factor 2 (somatomedin A) 

PEG3 paternally expressed 3 

DLK1 delta-like 1 homolog (Drosophila) 

2.2. Meme kanseri 

 Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Genel olarak dünya 

çapında her yıl 1.000.000’dan fazla kadın meme kanseri tanısı almaktadır. Meme 

kanseri tanısı almıĢ kadınların 400.000’inden fazlası bu hastalık nedeniyle hayatlarını 

kaybetmektedirler [21]. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, geliĢimi ile 

ilgili olarak çok sayıda risk faktörü bildirilmiĢtir. Bu faktörler arasında ailede erken 

yaĢta meme kanseri öyküsü, erken menarĢ, geç menapoz, ilk canlı doğum yaĢı, bening 

proliferatif meme hastalığı hikayesi, çevresel faktörler, BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki 

mutasyonlar sayılabilir [22].  

YaĢa göre bir inceleme yapıldığında, 30 yaĢ öncesi meme kanseri vakalarının 

nadir olduğu, premenopoz döneminde riskin aktif üreme dönemindekine göre biraz 
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azaldığı, postmenopoze dönemde ise yavaĢça artan bir sıklıkla karĢımıza çıktığı 

bilinmektedir [23]. 

2.2.1. Meme kanserinin histopatolojik sınıflandırması 

Meme kanseri olgularında tümörün çeĢitli özelliklerinin patolog tarafından 

belirlenmesi, prognoz ve tedavi için büyük önem taĢır. Tümörün histopatolojik türü 

primer tümör ile ilgili en önemli verilerden biridir. Bu nedenle de meme kanseri için 

çeĢitli histopatolojik sınıflandırmalar yapılmıĢtır [24] (Tablo: 2-3). 

Tablo 2-3: Meme kanserinin histopatolojik sınıflandırılması 

I. Memenin epitelyal tümörleri 

     A- Benign tümörler  

  a)  Ġntraduktal papillom 

  b)  Meme baĢı adenomu 

  c)  Adenom 

           B- Malign tümörler 

a)  Ġnvaziv olmayan tümörler 

i. Ġn situ duktal karsinom 

ii. Ġn situ lobüler karsinom 

b)  Ġnvaziv olan tümörler 

i. Ġnvaziv duktal karsinom 

ii. Ġntraduktal bileĢenleri baskın invaziv duktal karsinom 

iii. Ġnvaziv lobüler karsinom 

iv. Müsinöz karsinom 

v. Medüller karsinom 

vi. Papiller karsinom 

vii. Tübüler karsinom 

viii. Adenoid kistik karsinom 

ix. Sekretuvar (juvenil) karsinom 

x. Apokrin karsinom 

xi. Metaplastik karsinom 

c) Meme baĢının Paget karsinomu 

     II.  Memenin konnektif doku ve epitelyal doku karıĢık tümörleri 
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     III. Memenin çeĢitli tümörleri 

     IV. Sınıflandırılamayan tümörler 

      V. Meme displazisi-fibrokistik hastalık 

     VI. Memenin tümöre benzer lezyonları 

 

 Meme kanserlerinde öncelikle tümörün invaziv olup olmadığı (duktus ve 

lobuluslar içinde sınırlı ya da bunların dıĢındaki stromaya invaze) dikkate alınmakla 

beraber duktal ve lobüler olmak üzere iki majör grup bulunmaktadır. Duktal ve lobüler 

kavramları genellikle tümörün kökenini değil histopatolojik görünümünü 

yansıtmaktadır [25].  

          Ġnvaziv olmayan karsinom türü olan in situ duktal karsinomda (ĠSDK) malign 

hücreler duktuslarda membranla çevrili boĢluklar içerisinde çoğalırlar. ĠSDK’nın en sık 

görülen tipleri arasında komedo, papiller, solid, kribriform ve mikropapiller karsinom 

gibi alt türleri bulunmaktadır. Sık olarak bu türlerden en az iki tanesi bir arada görülür 

[24].  

İn situ lobüler karsinomlar (ĠSLK) ise lobulusları doldurup geniĢleten tek tipte, 

yuvarlak, küçük ve non-kohesiv hücrelerin çoğalması ile belirgindir. Hücre çekirdekleri 

yuvarlak olup normokromatik ya da hafif hiperkromatiktir. Genel olarak pleomorfizm 

ve nekroz görülmez [24]. ĠSDK ve ĠSLK türlerinin ikisinde de bazal membran tutulumu 

görülmemektedir. 

Ġnvaziv duktal karsinomlar, memede en çok görülen malign tümör çeĢididir. Bu 

tip tümörler, düzensiz sınırlıdır ve stromaya doğru ince uzantılar oluĢturur. Çoğunlukla 

elastozise bağlı ince, sarı, tebeĢir izi gibi çizgilenmelere sahiptirler. Ayrıca bu tümör 

dokusunda nekrotik odaklar görülebilir ve iç kısımlardaki kas dokusuna invaze 

olabilirler [24].  

Ġnvaziv lobüler karsinomada (ĠLK) çevre doku sınırları düzensizdir ve gözle 

görülür bir kitle oluĢmayabilir. Bu alt tipte bağ dokusu içinde tek tek, tek sıra halinde ya 

da nonneoplastik duktuslar çevresinde konsantrik dizilim gösteren, küçük, sitoplazmalı 

dar, üniform hücre görüntüsü söz konusudur [24].  

Müsinöz karsinomlar, genellikle postmenopozal kadınlarda görülür ve meme 

karsinomlarının yaklaĢık %1-6’sını oluĢturur [26]. Bu karsinomda hücre dıĢına müsinöz 
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madde salgılanmakta ve kanser hücreleri bu madde içinde çoğalmaktadır. Bu alt tipte 

hormon reseptörleri genellikle pozitif, HER-2/neu negatiftir ve prognozları iyidir [24].  

Medüller karsinomlarda nekroz ve kanama sık görülmekle beraber hücre 

sınırları belirgin değildir. Ġmmünohistokimyasal özellikleri ĠDK’lere benzemektedir 

[24]. 

Memenin papiller karsinomu seyrek görülmektedir. Tümör dokusunda papiller 

yapılara rastlanır ve daha çok postmenopoze kadınlarda görülmektedir [24].  

Tübüler karsinomlar ĠDK ile aynı görüntüye sahip ancak daha küçük hücreli, iyi 

diferansiye tek tip hücrelerden oluĢmaktadırlar. Mikroskobik olarak, benign bir lezyona 

benzeyen bu tipte tübüler yapılar tek sıralı hücrelerle döĢeli ve iyi diferansiyedir. Atipi, 

mitoz ve nekroz içermemektedirler. Prognozları iyidir. Hemen hemen hepsinde östrojen 

ve progesteron reseptörü pozitif, erb-b2 negatiftir [27].  

Adenoid kistik karsinomların agresiflik potansiyeli düĢüktür. Sıklıkla subaerolar 

bölgede bir kitle tarzında ortaya çıkar. Histolojik olarak tükürük bezi tümörlerine benzer 

yapıdadırlar [27].  

Sekretuar (juvenil) karsinomlar nadir görülen, düĢük gradlı, prognozu iyi olan 

genç hastalarda görülen karsinomlardır. Ġlk üç dekatta oldukça seyrek görülen bir 

tümördür. Hasta yaĢı ilerledikçe prognozun kötüye gittiği bildirilmiĢtir [27].  

Apokrin karsinomu meydana getiren hücreler, invaziv ve intraduktal karsinoma 

hücrelerinin apokrin özellik içeren türlerinden oluĢurlar ve prognostik açıdan diğer 

invaziv duktal karsinomlardan farkları yoktur. Apokrin karsinomların çoğu kistik 

hastalık sıvı proteini (GCDFP-15 /  Gross Cystic Disease Fluid Protein) pozitiftir [28].  

Metaplastik karsinomlar, ĠDK türündeki meme karsinomu ile skuamöz, iğsi 

hücreli, osseöz ya da kondroid diferansiyasyon alanlarının iç içe olduğu tümör çeĢididir. 

Diğer türlere göre daha kötü prognoza sahip olan, agresif seyreden, yüksek gradlı ve 

nadir görülen lezyonlardır [29]. Bu karsinomlarda, lokal nüks riski invaziv duktal 

karsinoma göre daha yüksektir [30].  

2.2.2. Meme kanseri moleküler biyolojisi 

 Meme kanser biyolojisi ve genetiği yoğun bir biçimde araĢtırılmaktadır. Normal 

meme dokusu, kanser hücresine dönüĢürken çok aĢamalı ve karmaĢık bir süreçten 

geçmektedir. Bu süreçte, transkripsiyonu düzenleyen mekanizmaların ve büyüme 
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faktörü ile reseptör etkleĢimlerinin bozulması, tümör supressör genlerin aktivitesinin 

baskılanması gibi mekanizmalarla tümör hücrelerinin çoğalması yönünde avantaj 

sağlanmaktadır. Bu değiĢikliklere ilave olarak ortaya çıkan yeni değiĢiklikler çok 

aĢamalı meme karsinogenezinde komĢu dokulara invaze olabilen, immün denetimden 

kaçan ve metastaz yapabilen klonların geliĢimine yol açmaktadır. 

 Yapılan çalıĢmalar sonucunda farklı meme kanseri türlerinde çeĢitli 

moleküllerin anlatımlarının farklı olduğu gözlenmiĢ ve Tablo: 2-4’ de görülen 

moleküler alt sınıflar belirlenmiĢtir [31],[32],[33]. 

Tablo 2-4: Meme kanseri moleküler alt tipleri 

 Luminal hücre benzeri 

  -Luminal A 

  -Luminal B 

1.  Bazal hücre benzeri 

2.  Erb-B2 pozitif olanlar 

3.  Normal (sınıflandırılamamıĢ) 

Luminal A ve B grupları östrojen reseptörü (ER) açısından pozitif gruplardır. 

Luminal A tipi yaklaĢık %45 oranında görülen, düĢük gradlı, diferansiye ve 

kemoterapiye yanıtı iyi olmayan ancak hormon tedavisine iyi yanıt veren, kabul 

edilebilir düzeyde sağkalım oranına sahip olan kanser türüdür [34]. Bazal hücre benzeri 

alt tipi, hormon reseptörleri açısından negatiftir. “triple negatif” olarak adlandırılan 

olgular bu gruba dâhildir [35]. Bazal hücre benzeri ve erb-B2 pozitif olan tümörlerde 

uzak metastaz geliĢtirme riski daha yüksektir. Luminal A tip meme kanseri en iyi, 

luminal B tipi ise orta düzeyde iyi prognoz göstermektedir [36].  

Hücre soylarıyla yapılan bir meta analizde, meme kanseri ile iliĢkili olarak 10 

gende promotör hipermetilasyonu saptanmıĢtır [20] (Tablo: 2-5). 
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Tablo 2-5: Meme kanserinde hipermetile olan genler 

PAX5 
paired box gene 5 

GNAS 
GNAS complex locus 

PTPRN2 
protein tyrosine phosphatase, receptor type, N polypeptide 2  

ZIM2 
zinc finger, imprinted 2 

LYL1 
lymphoblastic leukemia derived sequence 1 

HOXA6 
homeobox A6 

TSPYL5 
testis-specific Y-encoded like 5 

PAX8 
paired box gene 8 

LEP 
Leptin 

MYOD1 
myogenic differentiation 1 

 

2.2.3. Ailesel meme kanserleri 

 Kansere yatkınlık oluĢturan alellerde genin iĢlevini engelleyen veya değiĢtiren 

mutasyonlar görülür. Meme ve over kanseri ailelerinde ortaya çıkan kromozom 

kayıplarında sağlam allelin ortadan kalktığı ve mutant allelin varlığını koruduğu görülür 

[37]. Tüm meme kanserlerinin yaklaĢık %25’inin ailesel olduğu bildirilmiĢtir [38]. 

Meme kanserinde pozitif aile hikayesi önemli bir risk oluĢturmaktadır. Yapılan 

çalıĢmalarda 17. kromozomda yer alan BRCA1 geni ile 13. kromozomda yer alan 

BRCA2 genlerinin kalıtsal meme ve over kanseri ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur [38]. 

BRCA1 ve BRCA2 genleri birlikte değerlendirildiğinde, bu iki genin kalıtsal nitelik 

taĢıyan meme kanserlerinin %90’ından sorumlu olduğu bildirilmektedir [39]. Ancak, 

yüksek meme kanseri insidansı görülen ender ailelerde hastalık ile BRCA1 ve BRCA2 

genleri arasında bağlantı bulunmaması hastalığa yatkınlık oluĢturan baĢka genlerin 

olabileceğini iĢaret etmektedir [40].  

2.3. DNA metilasyonu 

DNA metilasyonu, embriyonik geliĢim, transkripsiyon, kromatin Ģekillenmesi, X 

kromozomu inaktivasyonu, genomik imprinting, genomik instabilite ve karsinogenez 

gibi bir çok farklı biyolojik süreçte önemli rol oynamaktadır [41]. Metilasyon, DNA’nın 

bilinen tek epigenetik modifikasyonudur. Bunun yanı sıra post translasyonel histon 

modifikasyonları da DNA metilasyonu gibi oluĢan epigenetik değiĢikliklerdir [42].  

Genellikle metilasyon 5-sitozinde gerçekleĢir. Genomun bir çok alanı CpG 

dinükleotidlerini içerir (ġekil:2-1). Bu alanlar CpG adacıkları olarak isimlendirilir ve 
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genellikle bu bölgeler insan genomunda genlerin promotor bölgelerinde bulunmakta ve 

%70 oranında CpG nükleotidi içermektedir [43].  

 

ġekil 2-1: DNA omurgası ve CpG dinükleotidleri 

Normal somatik hücrelerde, genellikle CpG adacıklarının çoğu unmetile halde 

bulunur. Bazı tümör supressör genlerin CpG adacıklarının anormal hipermetilasyonu, 

tümörigenez ile bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Anormal metilasyonun nedeni 

bilinmemekle birlikte, DNA metiltransferazların veya bazı kromatin bağlayıcı 

proteinlerin regülayonlarının değiĢmesi ya da bozulmasının bundan sorumlu olduğu ileri 

sürülmektedir.  

2.3.1. DNA metilasyonunun moleküler mekanizması 

DNA metilasyonu, enzimlerle indüklenen kimyasal modifikasyon sonucu 

oluĢmaktadır. Sitozin bazı üzerindeki 5’karbon atomuna bir metil (-CH3) grubunun 

kovalent olarak bağlanması sonucu sitozin nükleotidi metillenmektedir. Bu olay, DNA 

metiltransferazlar olarak isimlendirilen bir grup enzim tarafından düzenlenmektedir. 

Metil grubu S-adenosil metiyonin (SAM) tarafından sağlanmaktadır. Metil 

aktarımından sonra S-adenosil metiyonin (SAM), S-adenosil homosistein’e (SAH) 

dönüĢmektedir. SAH, folat-kobalamin yolağı üzerinden tekrar SAM’a 

dönüĢtürülmektedir (ġekil: 2-2). 
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ġekil 2-2: Metilasyon döngüsü 

DNMT1, DNMT2, DNMT3L, DNTM3A, DNMT3B olmak üzere beĢ tip DNA 

metiltransferaz geni bulunmaktadır. GeliĢimsel olarak düzenlenen bu genler, DNA 

metilasyonunun gerçekleĢmesi ve düzenlenmesinde kritik rol oynamaktadırlar. DNMT1, 

sitozin metilasyonunun düzenlenmesinden sorumludur. DNA üzerinde bulunan 

epigenetik iĢaretlerin bazıları dölden döle aynen aktarılmaktadır. Bu epigenetik 

iĢaretlerin yavru hücrelere parental olarak aynen geçmesi gerekmektedir. Yavru 

hücrelerdeki DNA replikasyonu sırasında DNMT1 enzimi sayesinde parental özellikler 

yavru hücrelere aktarılmaktadır. Bu aktarım esnasında DNMT1 proteini yarı metile 

DNA’yı bir metil-CpG bağlayıcı protein olan MECP2 proteiniyle iĢbirliği yaparak 

metile etmekte ve böylece parental özelliklerin olduğu gibi yavru hücerelere 

aktarılmasını sağlamaktadır [44].  

DNMT1 geninin DNA metilasyonu ile ilgili görevinin yanı sıra, transkripsiyon 

faktörleri (STAT3, HP1), histon modifiye edici moleküller (HDAC1, HDAC2) gibi  bir 

çok farklı proteinle etkileĢime girerek bazı hedef genlerin baskılanmasında rol oynadığı 

bilinmektedir [45],[46],[47],[48]. DNA metiltransferaz-3 proteinleri (DNMT3), CpG 

adacıklarının de novo metilasyonundan yani daha önce unmetile olan bazların yeni 

oluĢan metilasyonundan sorumludurlar. DNMT3A, parental imprinting’den sorumlu 

olan bir proteindir. Imprint olan genler her bir parental allelde metiledirler ve 

monoallelik olarak eksprese edilirler. DNMT3A, DNMT3B ve DNMT3L genlerinin ise 

herhangi bir metil transfer etme aktivitesinin bulunmadığı düĢünülse de DNMT3B’nin 

sentromerik satellit tekrar sekanslarındaki metilasyondan sorumlu olduğu ve DNMT3B 
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geninde oluĢan mutasyonların, ICF (sentromerik heterokromatin instabilitesi) 

sendromuna yol açtığı ileri sürülmektedir [49].  

2.3.2. Metilasyonun karsinogenezdeki rolü 

Kanser hücrelerinin DNA’sında değiĢmiĢ metilasyon özelliklerinin oluĢtuğu 

bilinmektedir. Bu durum, genomdaki geniĢ alanların global hipometilasyonu ve CpG 

adacıkları veya genlerin promotör bölgeleri gibi spesifik bölgelerdeki hipermetilasyon 

Ģeklinde iki farklı Ģekilde incelenmektedir [50].  

Kanserlerde hipometilasyondan çok hipermetilasyon rapor edilmiĢtir. Gen 

transkripsiyonunun düzenlenmesinde promotör iliĢkili CpG adacıkları önemli rol 

oynamaktadır. Normal somatik hücrelerde CpG adacıklarının çoğu unmetile 

durumdayken, primer tümörlerin neredeyse bütün tiplerinde normal dokularıyla 

karĢılaĢtırıldığında CpG adalarında metilasyonun varlığı saptanmıĢtır. DNA 

hipermetilasyonu veya global hipometilasyon, kanserde erken dönemde gerçekleĢen bir 

olaydır. Bu olay, genomun tekrarlayan bölgelerinde oluĢtuğunda ise kromozom 

instabilitesi olarak adlandırdığımız durum ortaya çıkmaktadır [51]. Diğer taraftan, 

çeĢitli genlerin promotör bölgelerinde var olan CpG adalarının genin normal 

fonksiyonunun aksi yönünde metillenmesi ya da demetile olması gen ekspresyonunun 

artmasına ya da tamamen baskılanmasına yol açarak kanser geliĢimine neden 

olmaktadır [52]. 

DNA hipermetilasyonu, tümör geliĢimi ve progresyon gibi faklı biyokimyasal 

yolaklarda rol alan bir çok gende ortaya çıkabilmektedir. Bu genler hücre döngüsü 

(CDKN2A/p16-INK4, CCND2, RB1), DNA tamiri (MGMT1, BRCA1,MLH1), apoptoz 

(DAPK, TMS1, TP73), metastaz (CDH1, CDH13, PCDH10), detoksifikasyon (GSTP1),  

hormon yanıtı (ESR1, ESR2), Ras sinyal yolağı (RASSF1) ve Wnt sinyal yolağı (APC, 

DKK1) gibi bir çok hücresel süreçte düzenleyici olarak görev almaktadırlar. Bazı kanser 

türlerinin daha fazla epigenetik bozukluklara sahip olduğu bilinmektedir. Kanser ile 

iliĢkili metilasyon veritabanına bakıldığında, DNA hipermetilasyonuyla iliĢkili olarak 

en çok araĢtırılan ve metilasyon varlığı bulunan kanser türlerinin, akciğer, gastrik, 

kolorektal, beyin, karaciğer, meme, prostat kanserleri ve lösemiler olduğu 

görülmektedir [53].  

1983 yılında yapılan çalıĢmalar sonucu insan genomunun kanser durumunda   

hipometile olduğu  ortaya koyulmuĢtur [50]. Global hipometilasyon ve bunun 
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sonucunda oluĢan genomik instabilite kanserin günümüzdeki ayırıcı özellikleri olarak  

belirtilmektedir. Genellikle global hipometilasyonun tümörigenezin erken evrelerinde 

ortaya çıktığı ve hücreleri genomik instabiliteye ve diğer genetik değiĢikliklere 

sürüklediği düĢünülmektedir. Bundan sonraki evrede ise gen spesifik demetilasyon 

gerçekleĢmektedir. Bu durum tümör hücrelerinin kendi mikroçevresine adapte 

olmalarını ve metastazı desteklemelerini sağlamaktadır [54].  

Gen susturulmasına neden olan hipermetilasyonun tersine, genlerin 

hipometilasyonu genellikle transkripsiyonun yeniden aktive olmasına neden olmaktadır. 

Bir transkripsiyon faktörü olan c-Myc onkogeni, kanserlerde en fazla hipometilasyon 

gösteren gendir. c-Myc hipometilasyonu öncelikle 1984 yılında kültüre edilmiĢ 

hücrelerde [55] ve daha sonra hepatoselüler karsinomlar [56], lösemi [57] ve gastrik 

kanserler [58] gibi kanser çeĢitlerinde saptanmıĢtır. 

Paradoksal olarak kanser hücrelerinin genomu normal hücrelere göre %20-60 

oranında daha az metile bölge içermektedir. Kanserde promotör metilasyonundan baĢka 

global DNA hipometilasyonu adı verilen ve genellikle genlerin kodlayıcı bölgelerinde 

ve tekrarlayan DNA dizilerinde olan metilasyon farklılıkları da rol oynamaktadır. Bu 

noktalardaki genlerin anlatımı söz konusu değildir. Ancak bu genler metilasyonlarını 

kaybederlerse aktif hale geçmektedirler. Farelerde DNA metil transferaz 1 (DNMT1) 

gen ekspresyon düzeyi düĢtüğünde genom düzeyinde hipometilasyonun arttığı ve 

farelerin T hücreli lenfoma geliĢtirdikleri gözlenmiĢtir [59].  

2.3.3. Sodyum bisulfit reaksiyonu ile DNA metilasyon analizi ve metilasyon spesifik 

PZR  

Normal moleküler biyolojik uygulamalar DNA’daki metilasyona iliĢkin bilgiyi 

ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle metilasyon özelliklerini anlamak amacıyla 

geliĢtirilen metoda göre genomik DNA sodyum bisülfit ile muamele edilmektedir. 

DNA’nın sodyum bisulfit ile muamelesi unmetile olan sitozin nükleotidini urasile 

dönüĢtürmektedir. 5-metilsitozin ise aynı koĢullar altında timine dönüĢtürülmektedir. 

Metile olan sitozin ise bu muameleden etkilenmemektedir [60]. Sodyum bisülfit ile 

modifiye edilen DNA’nın metilasyon durumunun araĢtırılması için Polimeraz Zincir 

Reaksiyonu (PZR) ile modifiye DNA’nın çoğaltılması ve bu iĢlem için özel primerlerın 

tasarlanması gerekmektedir. Primerin tasarımı sodyum bisulfit ile muamele edilmiĢ 
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DNA dizisine göre yapılmaktadır. Bu primerlere “metilasyon spesifik primer” bu PZR 

reaksiyonuna da “Metilasyon spesifik PZR” adı verilmektedir. 

2.4. Hücre kültürü sistemleri 

Canlıların kullanılmasının mümkün olmadığı pek çok bilimsel alanda gereklilik 

olarak hücre kültür sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Kanser araĢtırmalarının hız kazandığı ve 

özellikle kanser ilaçlarının çokça geliĢtirildiği günümüzde hücre kültürleri daha da 

önemli hale gelmiĢtir [61].  

Tüm hücreler kültür kabına ilk koyulduklarında yuvarlak Ģekillidirler. Daha 

sonra kültür kabının yüzeyine tutunurlar. Hücre kültür kabına yapıĢan hücrelerin 

oluĢturduğu bu tek katlı hücre tabakası “tek tabaka (monolayer tabaka)” olarak 

adlandırılmaktadır [62]. Tek tabakalı kültür ortamında oksijen ve besinler kanser 

hücrelerine eĢit oranda ulaĢmakta ve bu durumda iki boyutlu bir büyüme 

gözlenmektedir. Vücutta kitle oluĢturan solid tümörler ise uzaysal bir konumda 

büyümekte ve bu durumda tümör hücreleri arasında oksijen ve besin dağılımı ne yazık 

ki eĢit oranda olmamaktadır.  

Tümörü oluĢturan hücreler, tıpkı vücutta var olan ve canlılıklarını sürdürmekte 

olan normal hücreler gibi fiziksel elementlerden, kimyasal stresten, besin 

maddelerinden ve oksijenden farklı farklı etkilenmektedirler [63]. Mikroçevrede oluĢan 

bu değiĢiklikler tümör dokusunda hücresel heterojenite meydana getirmektedirler [63]. 

Oksijen ve besin kaynaklarının az olduğu durumlarda daha fazla hücre hasarı ve nekroz 

oluĢmaktadır. Monolayer hücre kültür ortamında büyütülen tümör hücrelerinin tamamı, 

besin ve oksijenden eĢit Ģekilde yararlanmaları nedeniyle, gerçek anlamda tümör 

karakteristiklerini ortaya koymamaktadır.  

2.4.1. Üç boyutlu doku kültür sistemleri 

Günümüzde üç boyutlu doku kültür sistemleri kanser biyolojisine yeni bir bakıĢ 

açısı getirmiĢtir [63]. Normal bir dokunun büyüme ve canlılığının koruması, büyüme 

faktörleri, hormonlar, adezyon molekülleri ve ekstrasellüler matriksden oluĢan bir 

mikroçevre ile hücrelerarası etkileĢime bağlıdır. Üç boyutlu doku kültür sistemleri doku 

homeostazı, hücresel farklılaĢma, doku organizasyonu gibi durumların anlaĢılmasının 
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yanı sıra kanser araĢtırmalarında tümör hücresinin mikroçevre özelliklerinin ortaya 

çıkarılmasında kullanılan in vitro deneysel sistemler olarak görev yapmaktadır. 

2 boyutlu tek tabaka kültürde, kültürü yapılan hücreler tekrarlanan pasajlardan 

sonra virüs duyarlılığı, morfoloji ve yüzey reseptörleri gibi fenotipik karakteristiklerini 

kaybedebilirler.  İn vivo Ģartlarda 3 boyutlu hücresel yapılanma, doğru bir geliĢim, 

fonksiyon ve hücrelerin kararlılığı için önemlidir. Hücrelerin özelleĢmiĢ 

fonksiyonlarından birçoğu 2D kültürlerde kaybolmakta veya çok düĢük seviyelerde 

ekspresyon göstermektedir. Yani uygun hücre-hücre ve hücre-matriks etkileĢimi 

gözlenmemektedir. 3D sistemlerde ise karakteristik hücre fonksiyonları, hormon 

salınımı, ekstraselüler matriks bileĢenlerinin üretimi ve farklılaĢma markerlarının 

ekspresyonu ile aktive edilebilmektedir. Elde edilen hücresel yapılar, araĢtırma 

geliĢtirme çalıĢmalarında, ilaç metabolizması, toksisite, biyotransformasyon, patogenez 

ve mikroorganizma replikasyonunda model olarak kullanılabilmektedir.  

Genellikle anti kanser ilaçların etkinliğinin araĢtırılmasında 3 boyutlu kültürlerin 

2 boyutlu kültürlere göre daha kesin sonuçlar verdiği ortaya çıkarılmıĢtır [64]. Yapılan 

bir çalıĢmada β1-integrin üzerine geliĢtirilen bir antikorun üç boyutlu kültürde büyütülen 

kanseröz meme hücrelerinin davranıĢını tamamen değiĢtirdiği gözlemlenmiĢtir [65]. Bu 

hücreler, anormal Ģekillerini ve büyüme özelliklerini kaybederek kanseröz özellik 

göstermeyen hücreler haline dönüĢmüĢtür.  

Üç boyutlu doku kültür çalıĢmaları, hücre-hücre, hücre ekstrasellüler matriks 

etkileĢimleri ve ek olarak hücresel farklılaĢmanın mikroçevresi, proliferasyon, apoptoz 

ve gen ekspresyonu gibi durumların araĢtırılmasında son derece yararlı ve in vivo 

sistemlere yakın sonuçların alındığı in vitro sistemlerdir. Ayrıca in vivo dokuların 

gerçek modellemesini sağladığı için de üç boyutlu doku kültür sistemleri bilimin birçok 

dalında ilgi alanı olmuĢ ve olmaya devam etmektedir [63].  

Ġnsanlarda invaziv karsinomların davranıĢları (meme, prostat, kolon gibi) çok 

kısa süre içinde metastaz yapmak veya yıllar içinde invaziv hale gelmek gibi 

çeĢitlilikler gösterebilir [66]. Bu gözlemler insanlarda kanserin dinamik ve ilerleyen bir 

doğasının olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu çeĢit kanserler için model sistemler 

tasarlarken hastalığın doğası ve karmaĢıklığı mutlaka akılda bulundurulmalıdır. 

Günümüzde heterelog üç boyutlu model sistemler bu talepleri karĢılayabilecek 

niteliktedir. Bu sistemler ilke olarak insan tümör hücrelerinin farklı invaziv 

davranıĢlarının ortaya koyulabildiği, insan karsinomlarında tümör-stromal hücre 
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etkileĢimlerini taklit edilebildiği, tümör ve stromal hücreler arasında çoklu düzenleyici 

geri bildirim mekanizmalarının incelenebildiği ortamı sağlamaktadır [67].  

2.4.1.1. 3D Kültürler için kullanılan teknikler: 

2.4.1.1.1. 3D çoklu tabakalar ve sferoidler: 

 Sferoidler, yapay substrata bağlanmak yerine birbirlerine yapıĢarak üreyen çoklu 

hücre topluluklarıdır.  Kısa süreli sferoid kültürler, uygun küresel yapılar oluĢtururlar ve 

uygun koĢullarda, primer hücrelerin farklılaĢma karakteristiklerinin kültürde 

korunmasını sağlarlar. Moscona [68] tarafından yapılan ilk çalıĢmada, sferoid olarak 

kültüre edilmiĢ embriyonik hücreler üzerinde in vivo benzeri yapısal özellikler ve 

geliĢim görülmüĢtür. Hepatositler, yetiĢkin insan glioma hücreleri [69] ve insan saç 

folikülleri hariç hiçbir hücre için tek tabakalı kültürde yüksek farklılaĢma kapasitesi 

sağlanamamıĢtır [70]. Bu durum özellikle yeni ilaçların test edilmesinde ve 

etkinliklerinin araĢtırılmasında son derece önem taĢımaktadır. Çünkü biyokimyasal 

verileri elde edebilmek için doğal metabolik aktivitelerin üst sınırı gereklidir ve bu da 

ancak doku benzeri yapılarda tam amlamıyla ölçülebilir.  

Sferoid kültürler farklı uygulamalarla oluĢturulabilirler. Bunlar;  

1. Sıvı üst tabaka: Bu yöntemde tripsinize edilmiĢ tümör hücreleri, yapıĢmanın 

engellendiği bir yüzeye sahip hücre kültür flasklarında süspansiyon kültür 

Ģeklinde büyütülür. Hücre kültür kaplarının tabanı 1:1 oranında agar-medium 

karıĢımıyla kaplanarak, tümör hücrelerinin flask zeminine yapıĢması engellenir 

ve hücreler agarlı zeminde büyümeye devam ederler. 1-3 gün içinde küçük 

hücre kümeleri oluĢtuktan sonra, içinde tümör hücrelerinin sıkı bir Ģekilde 

organize olduğu düzgün sferoid yapılar oluĢmaktadır [4]. Sferoid kültür 

ortamının oluĢturulmasında agar yerine agaroz, bacterial grade plastik kültür 

kapları veya Matrigel olarak isimlendirilen bir çeĢit yeniden düzenlenmiĢ 

membranlar kullanılabilmektedir.  

2. Spinner flask: Spinner flask yönteminde [71] sferoidler, eksponansiyel büyüme 

fazındaki monolayer kültür hücreleri ile oluĢturulur. Eksponansiyel büyüme 

fazındaki hücreler tripsinizasyon ile toplanır ve spinner flask denilen, hücrenin 

büyümesi için gerekli olan mediumları içeren flasklara ekilir. Flask içine 

manyetik karıĢtırıcı da koyularak 190 rpm hızda sürekli olarak karıĢtırılır. Bu 
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karıĢma hücrelerin flaska yapıĢmasını engeller ve süspansiyon kültür halinde 

çoğalmasını sağlar [71].  

3. Sarmal olarak dönüĢ (gyratory rotasyon): Bu yöntem ilk olarak Moscona 

tarafından kullanılmıĢ ve embriyonik hücrelerde denenmiĢtir [72]. Tripsinize 

edilmiĢ süspansiyon halindeki monolayer tümör hücreleri bir cama veya belirli 

bir miktarda büyüme mediumu içeren bakteriyal sınıf plastik erlenmayerlere 

ekilir. Daha sonra flasklar ısı kontrolünün sağlandığı sarmal dönüĢ inkübatörüne 

kaldırılır. Rotasyon oranı kültür flaskının büyüklüğüne bağlıdır. Birçok durumda 

sferoidler bir gün gibi sürelerde oluĢur. Gerekli sferoid büyüklüğü oluĢana 

kadar, flasklar bu inkübatörde tutulurlar. 

2.4.1.1.2. 3D destekler (mikrotaĢıyıcılar): 

 Endüstriyel amaçlar için kullanılan 3D kültür sistemleridir. En önemli özellikleri 

biyoreaktörlerde düĢük maliyetli ve süreli bir üretim yapılmasına izin veren 

sistemlerdir. Aynı zamanda yüksek yüzey alanı ve hacim oranına sahip olmaları 

nedeniyle yüksek hücre yoğunluğuna sahiptirler. GeniĢ ölçekli üretimler için sıklıkla 

baĢvurulan 3D sistemler mikrotaĢıyıcı kürelerdir. Hassas hücre hatlarının geliĢtirilmesi 

ve yapıĢma bağımlı hücrelerin agregasyonu bu kültür sistemleri ile kolaylıkla 

oluĢturulmaktadır. Ayrıca farklı tipte fakat birbirine yakın özellik gösteren hücrelerin 

bir arada büyütülmesi de yine bu sitemde mümkün olmaktadır [73].  

 MikrotaĢıyıcı sistemlerde geliĢen hepatositler karaciğer yetmezliğinde ve ilaç 

metabolizması çalıĢmalarında kullanılmaktadır. Akut karaciğer yetmezliği durumunda 

mikrotaĢıyıcılarda yetiĢtirilen hepatositler ile yapılan transplantasyon deneyleri 

amonyum detoksifikasyonunu ve bilirübin konsantrasyonundaki düĢüsü göstermiĢtir 

[74]. Karma kültürlerin mikrotaĢıyıcı sistemlerdeki baĢarılı uygulamalarına örnek olarak 

sinir hücreleri ile kas hücreleri arasındaki etkileĢimin incelendiği [75], vasküler endotel 

ile ağız kas hücrelerinin mikrotaĢıyıcı teknikler kullanılarak birlikte kültüre edildiği [76] 

ve kollajen kaplı dekstran kürecikleri (Cytodex 3) üzerinde cerebellar granül hücreleri, 

cerebral kortikal nöronlar ve kortikal astrositlerin birlikte kültüre edildiği sistemler 

verilebilir. 
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2.4.1.1.3. 3D Matriksler (Scaffold), jeller, süngerler ve gözenekli 

mikrotaĢıyıcılar 

 Polimerik bir matrikste (scaffold) oluĢturulan üç boyutlu kültürler, monolayerda 

büyütülen hücrelere göre biyolojik süreç açısından daha avantajlıdır [77]. Üç boyutlu 

kültür sistemlerini dizayn ederken, polimerik matriks yapısı ve niteliği mutlaka 

yapılacak olan kültürün özelliklerine göre belirlenmelidir. Polimerik matriks olarak 

polylactide (PL), polyglycolide(PG), poly-D,L-lactide-co-glycolide (PLG) gibi sentetik 

polimerler ve kollajen (en çok kollajen tip 1), alginat, chitosan gibi doğal polimerler 

kullanılabilir [78],[79]. 

Petri kaplarında matris olarak selüloz veya kollajen jellerden yapılmıĢ süngerler 

kullanılabilmektedir. Hücre tutulmasını ve büyümesini artırmak için bu yapıya bir 

kollajen kaplama uygulanabilir. Kültür Ģartlarının fiziksel özelliklerinin 

değiĢtirilebilmesi doku modellerinin oluĢturulması için kayda değer geliĢmelerdir ve her 

geçen gün daha da önem kazanmaktadır. 

2.4.1.1.4.    Rotatif (Dönel Devinimli) hücre kültürü sistemi (Rccs) 

NASA tarafından geliĢtirilen ve doku kültüründe yeni bir çağın baĢlamasına neden olan 

bir yöntemdir. Mikroyerçekimi düzenlenerek sıvı mediumdaki hücrelerin kültürü, 

minimal hidrodinamik kuvvetlerle karıĢtırılan dinamik sıvı süspansiyonlar Ģeklinde 

sağlanmaktadır. Tamamen medium ile dolu kültür flaskı yatay eksende dönerken 

hücrelerin karıĢmasını sağlamaktadır. Ayrıca hidrodinamik kuvvetlerle meydana 

gelebilecek baloncukların oluĢumu yarı geçirgen bir membran ile elimine edilmektedir 

ve bu membran sayesinde havalandırma da sağlanmaktadır.  

2.5. PAX gen ailesi ve PAX5 geninin özellikleri 

PAX gen ailesi, ismini paired box denilen korunmuĢ DNA motifi’nden almaktadır. 

EĢleĢtirilmiĢ bölge 128 aminoasitlik N-terminal “paired domain” bölgesi, “homeo 

domain” bölgesi ve DNA’yı bağlayarak transaktivasyonu azaltan “octapeptid domain” 

bölgesi bulundurur. Bu bölgeler sayesinde hedef genlerini transkripsiyon aĢamasında 

etkiler ve hedef genlerin anlatımlarını düzenler [80]. GeliĢimsel genler arasında yer alan 

bu gen ailesi, yapısal benzerlikleri göz önüne alınarak 4 alt grupta toplam 9 üyeden 

oluĢmaktadır [81]. Grup 1’de PAX1 ve PAX9 genleri, grup 2’de PAX2, PAX5, PAX8 

genleri, grup 3’te PAX3 ve PAX7 genleri, grup 4’te ise PAX4 ve PAX6 genleri 
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bulunmaktadır. ġu ana kadar PAX genleri ve PAX proteinlerinin hedef genleri hakkında 

pek fazla bilgi bulunmamaktadır. 

PAX5, ilk olarak 1989 yılında deniz kestanesinde keĢfedilmiĢ ve dokuya özel 

aktivatör protein “tissue spesific activator protein” (TSAP) olarak isimlendirilmiĢtir. 

Daha sonra 1991 yılında memelilerde B hücre geliĢimde görev aldığı keĢfedilmiĢ ve adı 

“B cell spesific activator protein” (BSAP) olarak değiĢtirilmiĢtir [82]. Biyokimyasal 

saflaĢtırması ve klonlanması sonucu bu genin PAX ailesi üyesi olduğu anlaĢılmıĢ ve 

PAX5 olarak adlandırılmıĢtır [83].  PAX5 geni temel olarak pro B-hücrelerini, 

olgunlaĢmamıĢ prekürsör lenfoidlerden pre B hücrelerinin farklılaĢmasını dolayısıyla B 

hücre geliĢiminde rol oynamaktadır. Genin yokluğunda bu hücreler T hücreleri veya 

doğal öldürücü hücreler gibi değiĢik özellikteki hücrelere farklılaĢabilmektedirler [84]. 

Bunun yanı sıra PAX5 geninin glioblastomalarda uygunsuz Ģekilde eksprese edildiği ve 

artan maligniteyle korele olduğu yapılan çalıĢmalarda gösterilmiĢtir [85].  

PAX5 geni, PAX protein ailesinin tanımlayıcı özelliği olan DNA bağlama bölgesi 

Ģeklinde görev yapan bir paired domain içerir. N ve C terminal alt ünitelerden oluĢan bu 

genin N terminal ucunda, bir paired domain, bir oktapeptid, bir de homeo domain 

bölgesi bulunur. Bunun yanı sıra sadece PAX2 ve PAX8’de bulunan ve hedef genlerin 

anlatımlarının arttırılmasını sağlayan prolin, serin ve threonin açısından zengin (PST) 

bir transaktivasyon (TD) bölgesi ile hedef genleri C-terminal bölgesinden yakalayarak 

anlatımlarını azaltan baskılayıcı (inhibitory) bölgesi bulunmaktadır [86].  

Lokasyon olarak 9p13’te yer alan PAX5’in 10 ekzonu olmasına rağmen; TATA 

bölgesi içeren ekzon 1A ve TATA bölgesi açısından fakir ekzon 1B olmak üzere 2 ayrı 

promotör bölgesi bulunmaktadır. Ekzon 1B’ye sahip olan PAX5, B lenfositlerinde 

aktive olurken, Ekzon1A’ya sahip olan PAX5 ise santral sinir sistemi ve testiste aktive 

olmaktadır [87].  

2.6. TMPRSS gen ailesi ve TMPRSS2 geninin özellikleri  

Tip 2 transmembran serin proteaz ailesi (TMPRSS), biyolojik ve patolojik 

süreçlerde rol alan membrana bağlı proteolitik enzimler sınıfının bir üyesidir. Bu serin 

proteazlar, yara iyileĢmesi, sindirim, bağıĢıklık yanıtı, tümör invazyonu ve metastaz gibi 

birçok farklı hücresel aktivitede önemli rol almaktadır. Ayrıca intraselüler sinyal 

transdüksiyonunda görevli olan sitoplazmik N-terminal bölgeye sahiptir [88]. TMPRSS2 



 21 

geni, lokasyon olarak 21q22.3’te yer alır ve Epitheliasin olarak farklı bir isimle de 

anılmaktadır [89].  

 

 

 

            S.A     LDLA   Scavenger domain   Serin domain            

ġekil 2.4.1.1.3-1: TMPRSS2 geni bölgeleri [90]: (S.A: Signal anchor domain, LDLA: low-

density lipoprotein receptor class A, Scavenger: group A scavenger receptor domain)     

 

 

TMPRSS2 geni öncelikle prostat epitelinin bazal hücrelerinde bulunmuĢtur [91]. 

Daha sonra böbrek tübülleri, üst solunum yolu epiteli ve alveoller, kolonik epitelyum, 

overler gibi epitelyum içerikli dokularda da varlığı tespit edilmiĢtir. Genin ekspresyonu 

prostat dokusunda androjene ve androjen reseptörüne bağımlıdır. Fonksiyonu tam 

olarak bilinmemekle birlikte, akciğerlerde epitelyal sodyum kanallarının proteolitik 

enzim kesimi sırasında, epitelyal sodyum akımlarını düzenlediği belirlenmiĢtir [92]. 

Ayrıca PAR-2 geninin proteolitik aktivitesi üzerinden prostatta enflamatuar yanıtı 

düzenlediği bildirilmiĢtir [93]. 

TMPRSS2 geninin prostat kanseri ile iliĢkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, 

TMPRSS2’nin mRNA düzeyi androjen bağımlı prostat kanserinde artmaktadır. Ayrıca 

kanser hastalarında TMPRSS2 duplikasyonlarının varlığı gözlenmektedir [91].  Fakat 

TMPRSS2 mesajının, gen duplikasyonlarının ve tümörigenezi düzenleyen splice 

varyantların nasıl oluĢturulduğu tam olarak bilinmemektedir.  

 

2.7. SBDS gen ailesi ve SBDS geninin özellikleri  

1964 yılında Shwachman, Diamond ve arkadaĢları [94] tarafından, hemen sonra 

da Bodian [95] tarafından öncelikle pediatrik hastalarda hemotolojik sitopeni ve 

ekzokrin pankreatik yetersizlik tanımlanmıĢtır. Bu çoklu sistem hastalığı, otozomal 

resesif geçiĢli ve lösemi yatkınlığı olan Shwachman Bodian Diamond sendromu olarak  

bilinmektedir. 
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SBDS geni 7. kromozomun 7q11 lokasyonunda yer alır ve 7.9 kb’ı kapsayan 5 

ekzondan oluĢur. Hastaların %90 kadarı SBDS geninde oluĢan mutasyonları 

taĢımaktadır [96].  Bilinen en önemli mutasyonlar, protein trunkasyonu ile sonuçlanan 

IVS2+2T>C ile 183-184TA>CT Ģeklinde görülen ve 62.pozisyonda stop kodon 

oluĢumuna yol açan (K62X) mutasyonlardır [96]. 

SBDS geninin fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı çalıĢmalarda 

RNA iĢlenmesiyle ve ribozomların oluĢturulmasıyla ilgili olduğu gösterilmiĢtir [97-98]. 

Ribozom biyogenezi ve sentrozom duplikasyonlarında görev alan ve lösemilerde 

mutasyona uğramıĢ bir gen olan Nucleophosmin’in (NPM1) SBDS geni ile iliĢkili 

olduğu belirlenmiĢtir [97],[99]. Bu etkileĢim SBDS geninin RNA/ribozom iĢlenmesinde 

görevli olduğunu desteklemektedir.  

SBDS geninin yüksek proliferasyon özelliğine sahip hücrelerde oldukça fazla 

eksprese edildiği belirlenmiĢtir [96],[100]. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

3.1.1. Hasta ve kontrol grupları 

ÇalıĢmada Ġ.Ü Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim dalı, Cerrahi 

ünitesine kanser ön tanısı ile baĢvuran meme kanserli 10 ve malign melanomlu  6 

hastadan ameliyat sırasında çıkarılan tümör dokuları kullanıldı. 0.5 cm
3
 büyüklüğündeki 

iki doku parçasının sterilitesi bozulmadan biri direkt olarak RNAlater solüsyonuna, 

diğer parcaĢı ise kültüre edilmek üzere içinde %10 FBS bulunan 10 mL RPMI 1640 

hücre kültür medyumuna koyuldu. RNAlater içerisindeki doku parçası +4°C’de 1 gece 

bekletildikten sonra sıvı nitrojene dayanıklı cryo tüplere aktarılarak sıvı nitrojen hücre 

tankında saklandı. RPMI 1640 içine alınan doku parçası ise steril kabin içinde 

parçalanarak kültür ortamına alındı. 

Hücre kültür çalıĢmalarının bir bölümü ile diğer tüm deneysel çalıĢmalar 

Ġ.Ü.Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, AraĢtırma Laboratuarı’nda 

gerçekleĢtirildi. Üç boyutlu doku kültür çalıĢmalarında Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi, 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalının doku kültür laboratuvarı kullanıldı.   

ÇalıĢma için Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay alındı. 

ÇalıĢmaya katılan tüm hastalar hasta bilgilendirme formu ile aydınlatıldı ve kabul eden 

hastalardan gönüllü onam formu ile rızaları alındı. 

3.1.2. Kullanılan kimyasal maddeler ve KĠT’ler 

           Borik Asit (H3BO3)    [MERCK] 

          Sodyum Dodesil Sülfat (SDS)  [MERCK] 

           Trisma Base (hidroksimetil aminometan)  [MERCK] 

           Bromfenol Mavisi (BFB)   [SIGMA] 

          Etidyum Bromid (EtBr)   [SIGMA] 

           Etilen-Diamin-Tetraasetikasit (EDTA)          [SIGMA] 

           Agaroz                            [SIGMA] 

 Agar                 [GIBCO BRL] 
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 RPMI 1640                [BIOCHROM AG] 

 DMEM                           [THERMO SCIENTIFIC] 

 PBS      [AMRESCO] 

           Primerler      [IDT] 

 Problar      [IDT] 

           DNA marker     [FERMENTAS] 

           Tripsin (1:250)     [GIBCO]  

           Lightcycler 480 Probes Master Kit  [ROCHE APPLIED SCIENCES] 

           All Prep DNA/RNA/Protein Mini Kit    [QIAGEN]  

           EZ DNA Methylation-Gold Kit  [ZYMO RESEARCH] 

 RNALater                                                       [QIAGEN] 

3.1.3. Kullanılan cihazlar 

Yüksek hızlı soğutmalı santrifüj              [HERAEUS] 

Soğutmalı ependorf santrifüj               [HERAEUS] 

Santrifüjler -soğutmasız    [HETTICH, JUAN]  

Thermal cycler     [TECHNE]  

Mikropipetler                 [GILSON] 

pH-Metre      [N.E.L.] 

THOMA lamı                           [ISOLAB] 

Yatay gel elektroforez tankları ve               

Jel dökme sistemleri      [BRL] 

Vorteks     [FINEPCR] 

Dizi analizi cihazı     [BECKMAN COULTER] 

Bidistile su üretim cihazı    [ĠNCEKARALAR] 

Deiyonize su üretim cihazı    [LABCONCO]  

Ultra derin dondurucu (-80°C)   [SANYO] 



 25 

Derin dondurucu (-30°C)    [SANYO] 

Buzdolabı (+4°C)    [ARĠSTON, BOSCH] 

NanoDrop spektrofotometre              [THERMO SCIENTIFIC] 

UV translimünatör ve  

Gel dökümantasyon sistemi               [BIOMETRA] 

Etüvler (37°C ve 56°C )    [NÜVE] 

Mikrodalga fırın     [ARÇELĠK] 

Magnetik karıĢtırıcı                [NÜVE] 

Ġnvert mikroskop               [SEDIVAL] 

CO2’li etüv     [HERAEUS] 

Sınıf II laminar flow        [TEZSAN] 

Otomatik pipetör    [GREINER] 

Lightcycler 480II    [ROCHE APPLIED SCIENCES] 

3.1.4. Kullanılan tampon ve çözeltiler 

10X BFB YÜKLEME TAMPONU 

 %1 SDS 

 5mg Bromfenol Mavisi 

 2mL Gliserol 

10XTEB (Tris-EDTA-Borik Asit) TAMPON ÇÖZELTĠSĠ 

 0.88 M Borik Asit 

 5M Tris 

 0.02M EDTA (pH =8.0) 

%0.8’LĠK AGAROZ HAZIRLANMASI 

 0.8 gr Agaroz, 

 100mL 0.5X TEB 

 5µL Etidyum Bromür (10mg/mL) 

ETĠDYUM BROMÜR:  10mg/mL 
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3.2. Yöntem 

3.2.1. Hücre kültür çalıĢmaları 

3.2.1.1. Primer hücre kültürü hazırlanması 

Ġ.Ü Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim dalı, Cerrahi Ünitesi’nden 

steril olarak alınan meme kanseri ve malign melanom tümör dokuları, Ġ.Ü. Onkoloji 

Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, AraĢtırma Laboratuarı’na getirildi. Steril 

kabinde (laminar flow) doku pens yardımıyla falkon tüpten çıkarıldı ve petri kabına 

alındı. Bu arada falkon içerisinde kalan RPMI 1640 medyum, santrifüj edilmek üzere 15 

ml’lik santrifüj tüpüne aktarıldı. Petri kabı içindeki doku parçası, üzerine 2 mL DMEM 

hücre kültür medyumu eklenerek yıkandı. Medyum pipet yardımıyla, daha önceden 

santrifüj için ayrılmıĢ tüp içerisine alındı. Doku parçası üzerine 2 mL DMEM 

eklendikten sonra tümör dokusu bisturi yardımıyla toplu iğne baĢı büyüklüğünde olacak 

Ģekilde parçalandı.  

Parçalanan doku, steril plastik pipet yardımıyla 15 mL’ lik santrifüj tüpüne 

alındı. Petri kabı içerisinde doku parçası kalma ihtimali için petri DMEM medyum 

eklenerek  yıkandı ve pipet  yardımıyla DMEM medyum toplanarak santrifüj tüpüne 

aktarıldı. Ġçinde parçalanmıĢ dokuların bulunduğu tüp 1500 rpm’de 3 dk(dakika) 

santrifüjlendi. Santrifüj sonrası üst faz atıldı ve kalan doku parçacıkları ve hücre 

pelletinden oluĢan karıĢıma 5 mL DMEM medyum eklenerek 25 cm
2
’lik hücre kültür 

flasklarına ekim yapıldı. Flasklar 37°C’lik %5 CO2 içeren etüve kaldırıldı.  

Ekimi takiben 5 gün boyunca petriler yerlerinden oynatılmadan kültüre edildi. 5. 

günde petriler invert mikroskop altında incelenerek hücrelerin çoğalıp çoğalmadığı 

kontrol edildi.  Primer kültür flasklarının medyumu ilk olarak 5. günde ve bunu izleyen 

günlerde 2 gün ara ile değiĢtirildi. Hücreler flaskın yüzeyini tamamen kaplayacak 

yoğunluğa ulaĢtığında, 3 boyutlu doku kültür iĢlemine geçildi. 
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          Primer Tümör Dokusu 

 

ġekil 3-1: Primer malign melanom hücre kültürü görüntüsü (10x10x3x büyütme ile 

çekilmiĢtir).  

2.4.1.2. Üç boyutlu sferoid model hücrelerin ekimi 

Ġki boyutlu hücre kültür ortamında yeterli yoğunluğa ulaĢan primer kültür 

hücreleri %0.05’lik Tripsin yardımıyla yapıĢtıkları yüzeyden kaldırıldı. Tripsinin 

hücreler üzerindeki zararlı etkisini ortadan kaldırmak amacıyla tripsine edilmiĢ hücreler 

üzerine medyum eklendi ve hücreler 15 mL’lik santrifüj tüpüne aktarıldı. 1500 rpm’de 3 

dk santrifüj edildi.  Süpernatant atıldıktan sonra tüpteki hücreler 1 ml DMEM medyum 

içerisinde çözüldü ve sayıldı. Hücre süspansiyonunun mililitresindeki hücre sayısını 

hesaplamak için üzerinde 4 adet 16’lı küçük kare bulunan, 1 mm
2
’lik alan ve 0.1 mm 

derinliğe sahip hemositometre kullanıldı. Toplam hücre sayısı aĢağıdaki formül ile 

hesaplandı.  

Toplam hücre sayısı / mL = 16 karedeki sayım sonucu x 10
4
 x seyreltme oranı (mL) 

Primer doku kültürü sonrasında üreyen hücrelerin yarısı sferoid ekilmek üzere 

ayrıldı. Diğer yarısı ise DNA/RNA/Protein izolasyonu gerçekleĢtirmek üzere saklandı.  

Primer Tümör Dokusundan 

Yayılan Hücreler 
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Çok hücreli tümör sferoidleri üretimi için sıvı üst tabaka yöntemi kullanıldı. 

Öncelikle %3’lük stok agar solüsyonu bidistile suda çözülerek steril edildi ve 60°C’ ye 

kadar soğutuldu. Agar kültür tabaklarına dökülmeden önce 1/1 oranında 40°C’ye kadar 

ısıtılmıĢ DMEM ile karıĢtırıldı ve 2mL karıĢım 6 kuyucuklu kültür tabaklarına döküldü. 

KarıĢımın tabakların yüzeyine düzgün dağılması  sağlandıktan sonra agar solüsyonunun 

jel halini alması için 10 dakika buzdolabında bekletildi. Pürüzlü dağılım gösteren 

kuyucuklar deneyde kullanılmadı. 

 

 

ġekil 3-2: Primer malign melanom tümör dokusundan elde edilen sferoidler (10x10x3x 

büyütme ile çekilmiĢtir.) (Sferoidler ok ile gösterilmiĢtir.) 

Jel halini almıĢ agar ile kaplanan kültür tabaklarına 1’er mL DMEM eklendikten 

sonra sferoid için ayrılmıĢ hücrelerin ekimi gerçekleĢtirildi. Kültür tabakları 37°C’ de  

%5 CO2 içeren etüvde 3 gün boyunca inkübe edildi. 3 gün sonunda sferoidler 

toplanarak DNA/RNA/Protein izolasyonu yapıldı. 
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2.4.2. EĢ zamanlı DNA/RNA/Protein izolasyonu iĢlemi 

Hücre kültür iĢlemleri sonucu gerek 2 boyutlu, gerekse 3 boyutlu hücre 

kültüründe yeterli sayıya ulaĢıldıktan ve DNA/RNA/Protein izolasyonu iĢlemine 

baĢlamadan önce hücreler, üzerlerindeki medyumu uzaklaĢtırmak amacıyla öncelikle 15 

mL’lik santrifüj tüpüne aktarıldı ve 1500 rpm’de 2 dk. santrifüj edildi. Daha sonra hücre 

pelletine 1 mL PBS eklendi ve tekrar 1500 rpm’de 2 dk. santrifüj edilerek yıkandı. 

Santrifjleme iĢlemi sonucunda oluĢan pellet kullanılarak eĢ zamanlı DNA/RNA/protein 

izolasyonu iĢlemine  geçildi. ĠĢlem (All prep DNA/RNA/Protein Mini Kit,Qiagen Inc.) 

firmanın vermiĢ olduğu protokole  uygun olarak aĢağıdaki akıĢ diyagramında belirtildiği 

Ģekilde yapıldı.   

3.2.2.1. Hücre parçalanması ve homojenizasyon: 

1. AĢama: Hücre pelleti veya doku lizatı + 600 µL RLT solüsyonu (6 

µL β-Merkaptoetanol içeren) eklendi. Vorteks veya pipet kullanılarak 

lizat homojenize edildi. 

2. AĢama: Homojenize hale getirilmiĢ lizat, DNA kolonuna 

yüklendi.    

3. AĢama: 10.000 rpm’de 30 sn. santrifüjlendi. Bu aĢamada alt faz 

ile RNA ve Protein izolasyon iĢlemine devam edebilmek için DNA izolasyon 

iĢlemi durduruldu. Bu süre zarfında DNA kolonu 2 mL’lik yeni bir toplama 

tüpüne yerleĢtirilerek (Basamak 17-20) 4°C’de bekletildi. 

 

3.2.2.2. Total RNA izolasyonu: 

Alt fazda kalan sıvı RNA pürifikasyonu için kullanıldı (Basamak 4-8). 

4. AĢama:  3. AĢama’da altta kalan sıvıya 400 µL %96-100’lük 

etanol eklendi ve pipetle iyiye karıĢtırıldı. YaklaĢık 700 µL’lik karıĢım pembe 

renkli RNeasy döndürme kolonuna yüklendi ve 10.000 rpm’de 15 sn santrifüj 

edildi. Bu aĢamada altta kalan sıvı protein pürifikasyonu (Basamak 9-16) için 

yeni bir 2 mL’lik tüpe aktarıldı. 

5. AĢama: Pembe renkli RNA kolonuna 700 µL RW1 solüsyonu 

eklendi ve 10.000 rpm’de 15 sn santrifüj edildi. Alt faz atıldı. 
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6. AĢama: Pembe renkli kolona 500 µL RPE solüsyonu eklendi ve 

10.000   rpm’de 15 sn santrifüj edildi. Alt faz atıldı.  

7. AĢama: Pembe renkli kolona 500 µL RPE solüsyonu kolona 

eklendi ve 10.000 rpm’de 2 dk. santrifüj edildi. Alt faz atıldı.  

8. AĢama: Pembe renkli kolon 1.5 mL’lik yeni bir tüpe yerleĢtirildi 

ve 35 µL RNase içermeyen su direkt olarak kolon membranına eklendi ve 

RNA’yı elde etmek üzere1 dk. 10.000 rpm’ de santrifüj edildi.  

3.2.2.3. Total protein izolasyonu: 

9. AĢama: 4. AĢama’da elde edilen alt faza 1000 µL APP solüsyonu 

eklendi.Vorteksle karıĢtırıldı. 

10.  AĢama: 10 dakika oda sıcaklığında inkübe edildi.  

11. AĢama: Eppendorf santrifüjde maksimum hızda 10 dakika 

santrifüj edildi. Süpernatant dikkatlice uzaklaĢtırıldı.  

12. AĢama: Protein pelletine 500 µL %70’lik etanol eklendi ve 1 dk. 

Eppendorf santrifüjde maksimum hızda santrifüj edildi. Süpernatant pipet 

yardımıyla uzaklaĢtırıldı. 

13. AĢama: Protein pelleti 5-10 dk. oda sıcaklığında kurutuldu.  

14.  AĢama: Protein pelletine 100 µL ALO solüsyonu eklendi ve 

protein pelletinin çözülmesi için iyice vortekslendi.  

15.   AĢama:  Protein pelletinin tamamen çözülebilmesi için 95°C’ de 5 

dk. inkübasyonun ardından oda sıcaklığına soğutuldu. 

16.   AĢama: ÇözünmemiĢ materyali uzaklaĢtırmak üzere, eppendorf 

santrifüjde 1 dk. maksimum hızda santrifüj edildi.  Protein gelecekteki 

çalıĢmalar için birkaç tüpe bölünerek -80°C’de saklandı. 

3.2.2.4. Genomik DNA izolasyonu: 

17. AĢama: 4. aĢamanın sonundaki DNA kolonuna 500 µL AW1 

solüsyonu, eklendi ve 10.000 rpm’de 15 sn. santrifüj edildi. Alt faz atıldı. 

18.   AĢama: DNA kolonuna 500 µL AW2 solüsyonu, eklendi ve 

Eppendorf santrifüjde maksimum hızda 2 dk. santrifüj edildi.  
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19. AĢama: DNA kolonu yeni bir 1.5 mL’ lik tüpe aktarıldı. Önceden 

70°C’ ye kadar ısıtılmıĢ 100 µL EB solüsyonu direkt olarak kolona eklendi ve 

oda sıcaklığında 2 dk. bekletildi.  

20. AĢama: DNA’yı kolondan ayrıĢtırmak için 10.000 rpm’ de 1 dk. 

santrifüj edildi ve kullanılacağı ana kadar -30°C’ye kaldırıldı.   

3.2.3. Horizontal agaroz jel elektroforezi 

AllPrep DNA/RNA/Protein Mini Kit ile elde edilen DNA ve RNA 

materyallerinin izolasyon iĢlemlerinin doğru bir Ģekilde yapılıp yapılmadığını anlamak 

ve izole edilen materyalin sağlamlığını kontrol etmek amacıyla gerek DNA gerekse 

RNA örneklerinin 1’er μL’si 9μL BFB-yükleme tamponu ile karıĢtırılarak %1.5’lik 

agaroz jele yüklendi (ġekil 3-1) ve 150-180V arasında elektroforez edildi. Elektroforez 

sonucu DNA ve RNA materyalinin sağlamlığı UV altında görüntülenerek belirlendi. 

 

ġekil 3-3: Horizontal agaroz jel elektroforez düzeneği 

3.2.4. DNA’nın bisülfit modifikasyonu 

Sağlamlığı kontrol edilen ve spektrofotometrik olarak ölçülen DNA 

materyalinin 200ng’ı aĢağıdaki akıĢ diyagramına göre bisülfit modifikasyonuna tabi 

tutuldu. 

1. 20 µL DNA (200ng)’ya  130 µL CT DeğiĢtirme solüsyonu eklendi (DNA 

hacminin 20 µL’den az olduğu durumda , aradaki fark su ile tamamlandı). 

2. KarıĢım PZR cihazında aĢağıdaki belirtilen koĢullarda gerçekleĢtirildi. 

 98º C’ de 10 dk. 

 64º C’ de 2 saat 30 dk. 
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 4º C’ de 20 saate kadar saklama 

3. Ġnkübasyondan sonra inkübe edilen reaksiyon karıĢımına 600 µL bağlanma 

solüsyonu ilave edildi ve kolona yüklendi. 

4. Eppendorf santrifüjde maksimum hızda 30 sn. santrifüjlendi. Alt faz atıldı. 

5. Kolona 100 µL yıkama solüsyonu eklendi ve eppendorf santrifüjde 

maksimum hızda 30 sn santrifüjlendi. 

6. Kolona 200 µL desulfonasyon solüsyonu eklendi ve oda sıcaklığında (20-30 

º C) 15-20 dakika inkübe edildi. Ġnkübasyon sonrasında örnek eppendorf 

santrifüjde maksimum hızda 30 sn. santrifüjlendi. 

7. Kolona 200 µL yıkama solüsyonu eklendi. Eppendorf santrifüjde 

maksimum hızda 30 sn. santrifüjlendi. Tekrar 200 µL yıkama solüsyonu 

eklendi ve 30 sn. santrifüjlendi. 

8. Kolon temiz 1.5 ml’lik santrifüj tüpüne yerleĢtirildi. 10 µL elüsyon 

solüsyonu direkt olarak kolona eklendi ve 30 sn. maksimum hızda 

santrifüjlendi ve modifiye olmuĢ DNA birkaç tüpe ayrıĢtırılarak -30°C’de 

kullanılacağı ana kadar saklandı. 

3.2.5. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 

Gerçek zamanlı PZR yöntemi, DNA amplifikasyonu gerçekleĢtirilirken aynı 

anda floresan iĢaretli problar yardımıyla oluĢan ürün miktarının gözlenebildiği bir 

yöntemdir. Bu yöntemde özgün (iĢaretli problar) veya özgün olmayan iĢaretleyiciler 

(SYBR green vb) kullanılmaktadır. ĠĢaretli problardan en sık kullanılanları hidroliz ve 

hibridizasyon probları ile “Molecular beacon” ve “Scorpion” problardır [101].  

Bu çalıĢmada hidroliz probu çalıĢma prensibine dayalı ve iki ucu floresan boya 

ile iĢaretli problar kullanılmıĢtır. Bu problar, çoğaltılmak istenilen DNA’ya 

komplementer olan ve floresan iĢaretlenmiĢ tek zincirli problardır. Floresan iĢaretli 

probun 5' ucunda “fluorophore” (6-karboksifloresin= 6-FAM) ve 3’ucunda “quencher” 

(6- karboksitetrametil-rodamin= TAMRA) olarak adlandırılan iĢaretleyici eklentiler 

bulunmaktadır.  3’uçtaki baskılayıcı TAMRA boyası 5'uçtaki FAM boyasının sinyal 

oluĢturmasını engeller. Probun hedef  DNA’ya bağlanma durumunda floresan sinyal 

ölçümü düĢüktür. Çoğaltılma sırasında ise, hedef nükleik asit dizisi üzerinde primerlerin 
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bağlanma bölgeleri arasına hidroliz probları bağlanır. Primerlerin bağlanmasının 

ardından yeni zincir oluĢmaya baĢlar. Probun bağlı olduğu bölgeye gelindiğinde Taq 

DNA polimeraz enzimi 5'→3 nükleaz aktivitesi ile FAM’ı probdan ayırmakta ve serbest 

hale geçen FAM sinyal oluĢturmaktadır. DNA zincir sentezi oluĢmaya devam etmekte 

ve her bir döngüde hedeflenen DNA dizisinin miktarı arttıkça açığa çıkan floresan da 

buna bağlı olarak artmaya devam etmektedir [102].  

ÇalıĢmamızda DNA örneklerinin bisülfit modifikasyonu iĢleminden sonra DNA 

düzeyleri tekrar spektrofotometre ile ölçüldü ve her bir reaksiyon için 100ng modifiye 

DNA eĢit olarak kullanıldı. Metilasyon düzeylerinin ölçümü için gerçek zamanlı PZR 

(Light Cycler 480II, Roche Applied Sciences, Manheim, Germany) uygulandı. Bu iĢlem 

için öncelikle dizileri bilinen SBDS, TMPRSS2 ve PAX5 genlerinin CpG adalarını içeren 

promotor bölgelerin metile olmuĢ ve olmamıĢ hallerine uygun spesifik primerler ve 

problar dizayn edildi. Metilasyon spesifik primerlerin dizayn edilebilmesi için, 

Methprimer (The Li Lab. Department of Urology, UCSF) adlı bilgisayar programı 

kullanıldı. Buna göre her bir gen için metile ve unmetile olmak üzere Tablo:3.1’deki 

primer ve prob dizileri seçildi. Bu dizilerin herbiri denenerek çalıĢıp çalıĢmadıkları 

kontrol edildi. ÇalıĢmayan primer çiftleri ile problar tekrar dizayn edilerek ısmarlandı. 

Tablo 3-1: Kullanılan primer ve problar 

SBDS Geni Metile Durum  Unmetile Durum 

Forward  5’ TGTAGTAGGCGATTTCGAAGCGT 3’ 5’ TTTGTAGTAGGTGATTTTGAAGTG 3’   

Reverse  5' TCAACCCTAATTCGCCGACTTCT 3' 5' AATCAACCCTAATTCACCAACTT 3'   

Prob 

6-Fam-

TGGGGGTGAAGATCGATATCGCGGTT-

TAMRA 

6-Fam-TGGTGGGGGTGAAGATTGATATTGTGG 

– TAMRA 

 

TMPRSS2 

Geni 
Metile Durum  Unmetile Durum 

Forward  5'- AGGGATTTTGGGGCGTTTTTCG -3'   5'- ATAAGGGATTTTGGGGTGTTTTTTG -3' 

Reverse  5'- AAAACGAAACCGACCGCCTA -3'   5'- AAAACCAAAACAAAACCAACCACC -3' 

Prob 

6-Fam-

TCGAGGGTTCGAGTTTGGGTTAAGGA – 

TAMRA 

6-Fam-TGTTTGAGGGTTTGAGTTTGGGTTAA - 

TAMRA 
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PAX5 Geni Metile Durum  Unmetile Durum 

Forward  5’ AAAGCGTTCGAAGGTATCGTGA -3' 5’ AGTGTTTGAAGGTATTGTGAAATG -3' 

Reverse  5’TACTACTCTCCCGACTTCCCG-3'      5'- TCTCCCAACTTCCCACTCTA -3'    

Prob 

6-Fam-

AGCGCGTCGTTTTATATTGTCGGTTCGG 

– TAMRA 

6-Fam-

AGTGTGTTGTTTTATATTGTTGGTTTGGA - 

TAMRA 

 

REFERANS GEN 

ACTβ 
 

Forward  
5’TGGTGATGGAGGAGGTTTAGTAAGT3' 

 

Reverse  
5’AACCAATAAAACCTACTCCTCCCTTAA3' 

 

Prob VIC-ACCACCACCCAACACACAATAACAAACACA-TAMRA 

EĢ zamanlı kantitatif PZR’da kullanılacak karıĢım (Tablo: 3-2); forward ve 

reverse primerlerden 0.5µL (10mM), hidroliz probundan 0.4 µL (10mM), Light Cycler 

480 probe master karıĢımından (Roche Applied Sciences, Germany) 10µL eklenip son 

hacmi 20µL olacak Ģekilde hazırlanarak, 96 kuyucuklu plakalara dağıtıldı. KarıĢım 

dağıtılan her bir kuyucuğun üzerine bisülfit modifikasyonu yapılmıĢ 2 µL (100 ng/µL) 

DNA eklenerek Tablo:3.3’ deki koĢullarda, gerçek zamanlı PZR gerçekleĢtirildi. 

Tablo 3-2: PZR içeriği 

 1 Reaksiyon Ġçin (V=20μL); 

2X Probes master tamponu  10 μL 

10mM F-primer 0,5 μL 

10mM R-primer 0,5 μL 

10mM prob 0,4 μL 

dH2O 6.6 μL 

DNA örneği (100ng) 2 μL 
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Tablo 3-3: Gerçek Zamanlı PZR KoĢulları 

 PZR Adımları Sıcaklık (
o
C) Süre 

 BaĢlangıç denatürasyonu 95 5 dk. 

2 x Döngü 

Denatürasyon 94 20 sn. 

YapıĢma 65 20sn. 

Uzama 72         40sn. 

2 x Döngü 

Denatürasyon 94 20 sn. 

YapıĢma 60 20sn. 

Uzama 72         40sn. 

35x Döngü 

Denatürasyon 94 20 sn. 

YapıĢma 56 20sn. 

Uzama 72 40sn. 

 Reaksiyon sonu soğutma 40 20sn. 

 

3.2.6.  Ġstatistiksel Analiz 

 Malign melanom ve meme kanseri hastalarına ait PAX5, TMPRSS2 ve SBDS 

genlerine iliĢkin metilasyon verileri SPSS v.17.0 programı kullanılarak Fisher kesin ki-

kare testi (Fisher’s Exact Test) ile istatistiksel analize tabi tutuldu.  
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4. BULGULAR 

YaĢ ortalaması 56.5±12 olan, 10 meme kanserli (n=10) ve yaĢ ortalaması 49±14 

olan 6 malign melanomlu (n=6) hastanın primer tümör dokuları ve bu dokuların iki ve 

üç boyutlu doku kültüründe büyütülmüĢ hücrelerinden izole edilen DNA materyalinde 

gerçek zamanlı PZR metodu ile metilasyon düzeyleri araĢtırıldı. ß-Aktin kontrol gen 

varlığında PAX5, TMPRSS2 ve SBDS genleri için metilasyon varlığı incelendi. 

Örneklerin metilasyon yüzdelerini hesaplamak amacıyla negatif kontrol olarak 

kesinlikle unmetile olduğu bilinen plasenta DNA’sı ile, pozitif kontrol olarak plasenta 

DNA’sından SssI metilaz enzimi ile hazırlanmıĢ tam metile örnekler kullanıldı. 

Ġlgilenilen genlerin gerçek zamanlı PZR yöntemi ile incelenmesi sırasında, floresan 

emisyon düzeyi, Ct değeri olarak ölçüldü (ġekil 4-1).  

 

ġekil 4-1: Gerçek zamanlı PZR eğrileri görüntüsü (x ekseni : her bir örneğin amplifikasyona 

girdiği döngü sayısını, y ekseni:,floresan düzeyini ifade etmektedir). 

 

 Elde edilen Ct değerleri ile, metilasyon oranları aĢağıdaki formüle göre 

hesaplandı [103].  

 Oranmetilasyon= 2
^-

( [(Gen-X / Referans]örnek / [(Gen-X / Referans]Tam metile kontrol)x100  

 

Her iki hasta grubunda incelenen genlerin, tamamı ile metile olmuĢ DNA 

örneğine göre hesaplanmıĢ metilasyon yüzdeleri, meme kanserli hastalara ait 

materyaller için ġekil 4-2’de, malign melanomlu hastalara ait materyaller için ise ġekil 

4-3’de gösterildi.  
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ġekil 4-2: Meme kanseri hastalarına ait metilasyon yüzdeleri (2D: 2 boyutlu kültür, 3D: 3 

boyutlu kültür, TD: Primer tümör dokusu) 

Meme kanserli hasta materyallerindeki yüzde metilasyon oranının, PAX5 geni 

için %32-58, TMPRSS2 geni için ise %49-55 arasında değiĢtiği gözlendi. Bu hasta 

grubunda SBDS geninde ise hiç metilasyon saptanmadı. 

 

ġekil 4-3: Malign melanom hastalarına ait metilasyon yüzdeleri (2D: 2 boyutlu kültür, 3D: 

3 boyutlu kültür, TD: Primer tümör dokusu) 

Malign melanomlu hasta materyallerindeki yüzde metilasyon oranı ise PAX5 

geni için %22-68, TMPRSS2 geni için ise %37-51 arasında gözlendi. SBDS geninde ise 

tek bir örnekte metilasyon saptandığından söz konusu materyalde metilasyon yüzdesi 

%37,5 olarak belirlendi. 

ÇalıĢma gruplarında metilasyon görülen hastaların oranı ise Tablo: 4-1’de 

verilmektedir. Buna göre, meme kanserli hastalarda PAX5 geni, 10 hastanın 7’sinde 

tümör dokusunda (%70), 3 boyutlu kültürde sadece 1 örnekte (%10) metile olarak 

gözlenirken, 2 boyutlu kültürde ise hiç bir örnekte metilasyon gözlenmedi. TMPRSS2 

geninin, 2 ve 3 boyutlu kültürlerde 2 örnekte (%20), primer tümör dokusunda ise 6 

örnekte metile (%60) olduğu saptandı. SBDS geninin ise meme kanserli hastaların hiç 

bir örneğinde metile olmadığı belirlendi (Tablo: 4-1).  
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Malign melanomlu hastalarda PAX5 geni, primer tümör dokusunda ve her bir 

kültür durumunda 6 hastanın 6’sında (%100) metile olarak saptandı. TMPRSS2 geni, 2 

ve 3 boyutlu kültürlerde 4 örnekte (%66.67), tümör dokusunda ise 5 örnekte (%83.33) 

metile olarak gözlendi. SBDS geninin ise tümör dokusunda sadece 1 örnekte metile 

(%16.67) olduğu gözlenirken 2 ve 3 boyutlu kültüründe metilasyon gözlenmedi (Tablo: 

4-1). 

Tablo 4-1: Hasta gruplarının genlere ve kültürasyon yöntemine göre metilasyon durumu 

   
Metilasyon yok 

 
Metilasyon var 

 
Ġncelenen  

Gen 

Hasta  

Grupları 

Hücre Kültür 

Yöntemi 
Sayı(n) % Sayı(n) % 

PAX5 Meme 2boyutlu 10 100 0 0 

  
3boyutlu 9 90 1 10 

  
Tümör doku 3 30 7 70 

 
M.Melanom 2 boyutlu 0 0 6 100 

  
3 boyutlu 0 0 6 100 

  
Tümör doku 0 0 6 100 

TMPRSS2 Meme 2 boyutlu 8 80 2 20 

  
3 boyutlu 8 80 2 20 

  
Tümör doku 4 40 6 60 

 

 

M.Melanom 
2 boyutlu 2 33,33 4 66,67 

  
3 boyutlu 2 33,33 4 66,67 

  
Tümör doku 1 16, 66 5 83, 33 

SBDS Meme 2 boyutlu 10 100 0 0 

  
3 boyutlu 10 100 0 0 

  
Tümör doku 10 100 0 0 

 
M.Melanom 2 boyutlu 6 100 0 0 

  
3 boyutlu 6 100 0 0 

  
Tümör doku 5 83, 33 1 16, 67 

 

Meme kanserli hastalar için, primer tümör dokusunda ve kültüre edilen 

örneklerde SBDS geninin promotör bölgesinde metilasyon saptanmadı. Bu nedenle 2D-

3D ve tümör dokusu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p=1). PAX5 

ve TMPRSS2 genlerinde, hesaplamalara göre farklı oranlarda metilasyon gözlendi. 

PAX5 geninde 2D ve 3D kültürasyon sistemleri arasındaki metilasyon düzeylerinde 

anlamlı bir fark gözlenmezken (p=1), 2D ve tümör dokusu (p=0.003) ile 3D ve tümör 

dokusu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.02). TMPRSS2 geninde 

ise 2D ve 3D arasındaki metilasyon düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamsız (p=1), 2D ve tümör dokusu ile 3D ve tümör dokusu arasındaki metilasyon 

düzeyleri de yine istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p=0.17).   
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6 malign melanom hastasına ait primer tümör dokusu ile bunların 2 boyutlu ve 3 

boyutlu kültür ortamlarında büyütlen tüm hücrelerinde PAX5 geninin metile olduğu 

saptandı. TMPRSS2 geninde ise, primer tümör dokusu ile 2 ve 3 boyutlu kültür 

ortamlarındaki metilasyon durumlarında az da olsa farklılık gözlendi. SBDS geni için 

ise primer tümör dokusunda sadece 1 örnekte metilasyon gözlenirken, 2 ve 3 boyutlu 

kültür ortamlarının hiçbirinde metilasyona rastlanmadı. Yapılan analizlerde her üç gen 

birlikte düĢünüldüğünde tüm kültürasyon yöntemleri ile metilasyon düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=1). 
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5. TARTIġMA 

Malign melanom tüm kanser türleri arasında %5 oranında görülen, mortalite 

oranı yüksek bir tür deri kanseridir [5], [6]. Embriyonel dönemdeki nöral tüpten derinin 

dermal-epidermal bölgesine göç eden melanositlerin malign dejenerasyonu sonucu 

ortaya çıkar [9]. Hücreler radyal ve vertikal olmak üzere iki farklı biyolojik büyüme ile 

geliĢir. Ġlk olarak gerçekleĢen radyal fazda, malign hücreler bazal lamina boyunca yatay 

planda geliĢim gösterir ve metastaz geliĢtirme potansiyeli taĢımaz.  Radyal büyüme, 

melanom tipine bağlı olarak farklı zaman dilimlerinde vertikal büyüme karakteri 

kazanır ve bu durumda dermis malign hücreler tarafından invaze edilir. Bu dönem, 

metastazın baĢladığı dönemdir [10]. 

 Meme hücrelerinin malign değiĢikliği sonucunda ortaya çıkan meme kanseri, 

kadınlarda en sık görülen kanser türüdür [21]. Ailede erken yaĢta meme kanseri öyküsü, 

erken menarĢ, geç menapoz, ilk canlı doğum yaĢı, bening proliferatif meme hastalığı 

hikayesi, çevresel faktörler, BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar gibi bir çok 

faktör meme kanserinin ortaya çıkıĢ nedenleri arasında sayılabilir [22]. 

Metilasyon, DNA’nın bilinen tek epigenetik modifikasyonudur [42]. Enzimlerle 

indüklenen kimyasal modifikasyon sonucu sitozin bazı üzerindeki 5’karbon atomuna bir 

metil (-CH3) grubunun kovalent olarak bağlanması sonucu Sitozin nükleotidi 

metillenmektedir. 

PAX5 geni temel olarak, B hücre geliĢimi sırasında rol oynamaktadır. Genin 

yokluğunda bu hücreler T hücreleri veya doğal öldürücü hücrelere 

farklılaĢabilmektedirler [84]. 

Tip 2 transmembran serin proteaz ailesine dâhil olan TMPRSS2 geni prostat 

epitelinin bazal hücrelerinde bulunmuĢtur [91]. Genin ekspresyonu prostat dokusunda 

androjene ve androjen reseptörüne bağımlıdır. Fonksiyonu tam olarak bilinmemekle 

birlikte, akciğerlerde epitelyal sodyum kanallarında, sodyum akımını düzenlediği 

belirlenmiĢtir [92]. 

SBDS geninin fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı çalıĢmalar 

RNA ve ribozom iĢlenmesi ile olgunlaĢmasında görev aldığını göstermiĢtir [97],[98]. 

Echrich ve arkadaĢları (2008) tarafından çeĢitli hücre soyları ile yapılan bir 

çalıĢmada [20], PAX5, TMPRSS2 ve SBDS genlerinde yüksek oranda metilasyon 
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gözlenmiĢtir. Fakat bu genler, hiç bir primer tümör dokusunda metilasyon açısından 

incelenmemiĢtir.   

 ÇalıĢmamızın birincil hedefi, iki ve üç boyutlu doku kültüründe tümör 

hücrelerini çoğaltarak, bu hücrelerin primer tümör hücreleri ile, SBDS, TMPRSS2 ve 

PAX5 genleri açısından aynı metilasyon özelliklerini taĢıyıp taĢımadığının 

belirlenmesidir. Bu amaçla uygun primer ve floresan iĢaretli TaqMan problar 

tasarlanmıĢ ve gerçek zamanlı PZR yöntemi kullanılarak metilasyon varlığı 

araĢtırılmıĢtır. ß-Aktin kontrol geni varlığında yapılan gerçek zamanlı PZR sonucunda 

elde edilen Ct değerleri ile ilgilenilen genlerdeki metilasyon farklılıkları hesaplanmıĢtır.  

Yapılan hesaplamalara göre, SBDS geninin primer meme tümör dokusu ile 2D 

ve 3D kültür ortamında tamamen unmetile olduğu ve in vitro model sistemde negatif 

kontrol olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıĢtır. Daha önce primer meme tümör 

dokusunda araĢtırılmayan genler olarak deney grubumuzdaki PAX5 geninin  %70 (7/10) 

ve TMPRSS2 geninin %60 (6/10) oranında metile oldukları saptanmıĢtır. 2 ve 3 boyutlu 

kültürde PAX5 ve TMPRSS2 genlerinin metilasyon oranlarının primer tümör dokusu ile 

aynı yüzde de görülmemesi, kültür sistemlerinin in vitro model sistemde 

kullanılamayacağını ortaya koymuĢtur.  Kısaca meme kanser dokusu için in vitro model 

sistemde kullanılmak üzere baĢka metile genlerin araĢtırılması gerektiği sonucuna 

varılmıĢtır.  

Malign melanom hastalarının tümünde PAX5 geninin, araĢtırılan her üç sistem 

için metile olduğu gösterilmiĢtir. Bu nedenle ilgilenilen genler içerisinde, PAX5 geninin 

malign melanom için in vitro model sistem olarak kullanılabilecek en uygun gen olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Bu hasta grubunda TMPRSS2 geninde her üç sistemde bazı 

örneklerde metilasyon gözlense de hastaların tümünde metilasyon gözlenmediği için in 

vitro model sistemde kullanılmasının uygun olmayacağı düĢünülmüĢtür. Ayrıca SBDS 

geni için tek bir primer tümör dokusu örneğinde metilasyon saptanıp, 2 ve 3 boyutlu 

sistemlerde metilasyon görülmemesi bu genin de in vitro model sistemde 

kullanılamayacağını ortaya koymuĢtur. 

Ayrıca hücre soylarında yapılan çalıĢmalarda, araĢtırdığımız genlerde 

metilasyon gözlenirken, özellikle SBDS geninde tek bir örnek hariç tüm örneklerde 

metilasyon gözlenmemesi, hücre soylarının metilasyon açısından tümör dokusunun 
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gerçek özelliklerini yansıtmadığını ve her çalıĢma için spesifik olmadığına iĢaret 

etmektedir. 

Gelecekte yapacağımız çalıĢmalarda, PAX5 geninin metile olduğu malign 

melanomlu hastalardan alınan tümör doku örnekleri yine kültür ortamında çoğaltıldıktan 

sonra bu hücrelere 5-azasitidin ve 5-azadeoksisitidin gibi metilasyon inhibitörlerinin 

verilmesi planlanmaktadır. Bu sayede tümör doku örneklerinde demetilasyon 

sağlanarak, PAX5 geninin etkili olduğu yolakların neler olduğu anlaĢılmaya çalıĢılacak 

hemde metilasyon inhibitörleri verildiğinde hücrede hangi genlerin ekspresyonlarının 

değiĢtiği belirlenebilecektir. Daha sonra farklı hücresel yolaklardaki ekspresyon 

düzeyleri ile hastanın klinik parametreleri karĢılaĢtırılarak bu ilaçların hastalara 

etkisinin  ve sağkalımın tahmin edilmesinde kullanılıp kullanılamayacağı 

araĢtırılacaktır.  
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FORMLAR 

GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

 

Tarih: 

 

ÇALIġMANIN KAPSAMI 

 

    1. “Malign Melanomlu ve meme kanserli Hastalara Ait Tümör Dokusundaki ÇeĢitli 

Gen Metilasyon Düzeylerinin Aynı Tümör Dokusunun Ġki Ve Üç Boyutlu Doku Kültür 

Ortamındaki Düzeyleri Ġle KarĢılaĢtırılması”  adlı çalıĢma Malign Melanom ve meme 

kanseri ile ilgili bir çalıĢmadır. Bu çalıĢma, malign melanom hastalığının in vitro 

(laboratuar ortamı) ortamda geliĢtirilip, in vivo (canlı ortam) ile aynı ortam sağlanması 

durumunda hedef tedavi yöntemlerinin geliĢtirilebilmesini sağlamayı hedeflemektedir.  

    2. Hastalığın tanısı amacıyla cerrahi olarak çıkarılmıĢ, tümör dokusundan patolojik 

incelemeye engel olmayacak büyüklükte bir miktar doku örneği ile 25 ml kan 

alınacaktır. 

    3. Alınan doku örneğinin bir bölümü hücre kültürüne (hücre çoğaltmak amacıyla) 

alınacak, diğer küçük bir bölümünden ve kandan DNA materyaliniz izole edilerek 

saklanacaktır. Materyaliniz numaralandırılacak ve asla üzerinde isminiz 

kullanılmayacaktır.  

    4. Saklanan doku örnekleri ile bu dokuların çeĢitli doku kültür ortamlarında 

çoğaltılmıĢ hücreleri ve periferik kan DNA materyalinde SBDS, TMPRSS2 ve PAX5 

isimli genlerin metilasyon düzeyleri araĢtırılacaktır.  

    5. AraĢtırma kapsamında yapılacak olan çalıĢmanın süresi 1 yıldır.  

    6. ÇalıĢmaya 10 gönüllü hasta katılacaktır. 

    7. ÇalıĢma sonucunda tedaviye yönelik bir sonuç elde edilemeyebilir. 

    8. Elde edilen genetik bilgiler Ģifre korumalı bir bilgisayar programında korunacaktır. 

KiĢisel ve tıbbi bilgileriniz iĢyeri, eğitim kurumu ve sigorta Ģirketi gibi üçüncü Ģahıslara 

aktarılmayacaktır. 

    9. AraĢtırma süresince sizden sadece tanı amaçlı çıkarılmıĢ olan dokudan 1 defaya 

mahsus doku örneği ve kan alınacaktır ve bunun dıĢında herhangi bir müdahale 

gerçekleĢtirilmeyecektir. 

    10.  Doku ve kan alma sırasında oluĢabilecek herhangi bir sorun karĢısında ücretsiz 

olarak tıbbi destek sağlanacaktır. 

    11. AraĢtırma sırasında genetik test sonuçlarının sizi ve ailenizi psikolojik veya diğer 

bir yönden etkileyeceğini düĢünmeniz durumunda, araĢtırmadan isteğiniz üzere 

ayrılabilirsiniz. 

    12. Bu çalıĢmada sizden maddi bir beklentimiz olmadığı gibi size maddi bir katkısı 

da olmayacaktır. 

    13.  Bu çalıĢmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu talebiniz, gelecekteki takip ve 

tedaviniz üzerine olumsuz etkisi olmayacaktır. 

    14. Gönüllü rızasına bakılmaksızın araĢtırmacı tarafından araĢtırma harici 

bırakılabilirsiniz. 

 

 Kararınızdan önce size verilen bu bilgileri lütfen okuyunuz. 
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Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. Malign melanom ve meme kanseri hastalığının in 

vitro ortamda geliĢtirilip, in vivo ile aynı ortam sağlanması durumunda hedef tedavi 

yöntemlerinin geliĢtirilebilmesini amaçlayan çalıĢmaya katılmayı kimsenin etkisi 

altında kalmadan kendi rızamla kabul ediyorum. 

 

 

Hastanın Adı, Soyadı:                                                                     Ġmzası 

Ebeveynin Adı, Soyası:                                                                   Ġmzası 

Aileden Sorumlu KiĢinin Adı, Soyadı:                                           Ġmzası 

Açıklamaları yapan araĢtırmacıların Adı, Soyadı:                          Ġmzası 

Prof. Dr. Hülya Yazıcı Özbek 

Prof. Dr. Sıdıka Kurul 

 Uzm. Dr. Hasan Karanlık 

Rıza alma iĢlemine baĢından sonuna kadar tanıklık eden kuruluĢ görevlisinin  

Adı, Soyadı:                                   Görevi:                                Ġmzası 

 

 

Katılımcı/Hasta Beyanı 

          Sayın Prof. Dr. Hülya Yazıcı tarafından Ġstanbul Üniversitesi Onkoloji 

Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalında tıbbi bir araĢtırma yapılacağı belirtilerek 

bu araĢtırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir 

araĢtırmaya “katılımcı” (denek) olarak davet edildim. 

          Eğer bu araĢtırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araĢtırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaĢılacağına 

inanıyorum. AraĢtırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 

kiĢisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araĢtırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araĢtırmacıları zor durumda bırakmamak için araĢtırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koĢuluyla araĢtırmacı tarafından araĢtırma 

dıĢı da tutulabilirim.  

           AraĢtırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk 

altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

            Ġster doğrudan, ister dolaylı olsun araĢtırma uygulamasından kaynaklanan 

nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, 

her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

           AraĢtırma sırasında bir sağlık sorunu ile karĢılaĢtığımda; herhangi bir saatte, 

Prof. Dr. Hülya Yazıcı Özbek’e 0212 4142434- 34185, Prof. Dr. Sıdıka Kurul’u 0212 

4142434- 34153, Uzm. Dr. Hasan Karanlık’ı 0212 4142434- 34153 No’lu telefondan 

arayabileceğimi biliyorum.  

           Bu araĢtırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. AraĢtırmaya 

katılmam konusunda zorlayıcı bir davranıĢla karĢılaĢmıĢ değilim. Eğer katılmayı 

reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan iliĢkime herhangi bir zarar 

getirmeyeceğini de biliyorum.  
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           Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıĢ bulunmaktayım. Kendi 

baĢıma belli bir düĢünme süresi sonunda adı geçen bu araĢtırma projesinde “katılımcı” 

(denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir 

memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 

Ġmzalı bu form kâğıdının bir kopyası bana verilecektir. 

 

GÖNÜLLÜ ONAY FORMU  

         

Yukarıda gönüllüye araĢtırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarla söz 

konusu klinik araĢtırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı 

kabul ediyorum. 

 

 

Gönüllünün  

Adı-soyadı                               Ġmzası                               Adresi 

 

 

 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin 

 Adı-soyadı                                                                       Ġmzası 

 

Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

Açıklamaları yapan araĢtırmacıların  

Adı-soyadı:                                                                       Ġmzası 

Prof. Dr. Hülya Yazıcı Özbek 

Prof. Dr. Sıdıka Kurul 

 Uzm. Dr. Hasan Karanlık 

 

  

 

Rıza alma iĢlemine baĢından sonuna kadar tanıklık eden kuruluĢ görevlisinin  

Adı-soyadı                                 Ġmzası                             Görevi 
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ETĠK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  ÖZGE Soyadı  ġÜKRÜOĞLU 

Doğ.Yeri  ĠSTANBUL Doğ.Tar.  15.03.1986 

Uyruğu  T.C TC Kim No 33868755904 

Email sukruogluozge@gmail.com Tel 05326632320 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 

Lise  ÖZEL AR-EL LĠSESĠ 2004 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 

2.   - 

3.   - 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

ĠNGĠLĠZCE ĠYĠ ĠYĠ ĠYĠ 65  

ALMANCA Zayıf Zayıf Zayıf   

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  66.415 73.365 78.603 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

  

  

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  

 

 

 


