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ÖZET 

Kisakesen HI. (20ıı). Paraokzonazı (PONı), Aromataz (CYPı9) ve ı7-a-Hidroksilaz 

Enzinlerinin Gen Polimorfizmlerinin Meme Kanseri ile ilişkisinin incelenmesi. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul. 

Meme kanseri sanayileşmiş ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Birçok 

sporadik meme karsinomlar, düşük penetranslı genler kaynaklı gerçekleşmektedir. 

Östrojen, ksenobiyotik ve karsinojen metabolizmasında rol alan genler, düşük 

penetranslı genlerdir. Bu, çalışmada, endojen östrojen seviyesini düzenleyen CYPı7 ve 

CYPı9 gen polimorfizmleri ile ksenobiyotik metabolizmasında paraokzon ı (PO Nı) 

gen polimorfizmlerinin meme kanseri ile ilişkisi incelenmiştir. CYPı72nin 5' ucunda 

kodlanmyan bölgesinde TIC (Al/A2) polimorfizmi, CYPı9'un 39. kodonda ArgiTrp 

(TIC) amino asit değişimine yol açan polimorfizm ve PO Nı 'in ı92. koodonunda 

Gln/ Arg amino asit değişimine yol açan polimorfizm incelenmiştir. Çalışmada 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Restriksiyon Kesim Uzunluk Polimorfizıni 

(RFLP) ve agaroz jel elektroforez yöntemlerini kullanarak genotip tayini yapılmıştır. 

Çalışmada üç gen polimorfimiznin allelerinin hasta ve kontrol gruplarında dağılımı 

benzer davranış gösterdiği için, CYPı7, CYPı9 ve PONı polimorfımizlerinin meme 

kanseri ilişkisi olmadığını gördük. Çalışmamızda da allel frekansları arasında hasta ve 

kontrol gruplarında anlamlı bir fark bulunamamıştır, ancak hasta grubunda C alleli 

taşımanın riski düşürdüğü görülmektedir (p=0,02, OR=0,653, %95 CI=0,452-0,942) . 

Sonuç olarak, bulgularımıza göre CYPı7(AıiA2), CYPı9TIC ve PONıGlnı92Arg 

polimorfizminlerinin bireysel olarak meme kanseri ile ilişkisi olmadığı elde edilmiş, 

hasta grubunun genişletilmesi ve hastaların pre- ve post-menapoz olarak 

değerlendirililebilmesi ile olası riskin daha belirgin ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler : Paraoxonaz I, CYP ı 7, CYP ı9, Meme Kanseri, Polimorfizm 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: ı5088 
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ABSTRACT 

Kisakesen HI. (20 ll). Investigation of Breast Cancer Relation W ith Polymorphisms of 

Paraoxonase 1 (PONl), 17-a-hydroxylase (CYP17), and Aromatase (CYP19) .. İstanbul 

University, Institute of Health Science, Anabilim Department of Malecular Medicine. 

Master Thesis. İstanbul. 

Breast cancer is the commonest cancer of women in industriliezed countries. Sporadi c 

breast carcinomas, are mainly caused by low penetrance genes. Genes that have role in 

metabolism of estrogen, xenobiotics and carcinogens, are main low penetrance genes. 

In the present study, the relation ofpolymorphisms of CYP17 and CYP19, genes 

regulating endogenous estrogen levels and polymorphism of xenobiotic metabolizing 

enzyme paraoxonase 1 (PONl), with breast cancer risk in Turkish population has been 

investigated. A TIC polymorphism at 5' untranslated region (UTR) of CYP17, the 

Arg/Trp amino acid substitution at codon 39 of CYP19 and PONl Glnl92Arg, 

polymorphism has been investigated. Genotyping is done by Polymerase Chain 

Reaction (PCR), Restriction Fragment Lentgh Polymorphism (RFLP), and agaroze gel 

electrophoresis techniques. In the study, for both CYP17, CYP19 and PONl 

polymorphisms showed similar distribution among patients and controls, and no relation 

with breast cancer has been observed. Though there is no significant difference among 

patient and controls in allele frequencies, passesing C allele in the patient group causes 

a decrease the risk (p=0,02, OR=0,653, %95 CI=0,452-0,942) . In conclussion, our 

findings does not show any relation of breast cancer risk with CYP17(Al/A2), 

CYP 19T /C ve PON 1 Gln 192Arg polymorphisms, possible risks of the allele s may 

become obstensible with a larger population studies and grouping the patients according 

to their menopausal status. 

Key Words: Paraoxonase I, CYP17, CYP19, Breast Cancer, Polimorphism 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Meme kanseri sanayileşmiş ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. 

Hormon ve çevresel etkenierin genetik yapı ile etkileşiminin bir sonucu ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Risk faktörleri arasında, çevresel kimyasallar, dışarıdan östrojen 

alımı, östrojen metabolize eden genlerdeki aktivite değişimleri, geç menopoz, ilk 

doğumun geç yaşlarda gerçekleşmesi, meme kanseri ile ilgili aile hikayesi, artmış 

vücut-kitle indeksi, menopoz sonrası obezite, tümör baskılayıcı genler ve DNA tamir 

genterindeki çeşitli mutasyonlar, iyonize radyasyon, sigara ve alkol kullanımı 

sayılabilir(l ,2). 

Meme karsinomlarının yaklaşık %ı 0-20' si kah tımsaldır. Birinci dereceden bir 

akrabada meme kanseri bulunan bireyin normal bir insana göre meme kanseri olma 

olasılığı yaklaşık ı ,5-2 kat daha fazladır. Bu derece ailesel birikimin gerçekleşmesi 

ancak bazı önemli genetik risk faktörlerinin bulunmasıyla mümkün olabilir(3-5). 

Ailesel risk artışının bir bölümü ise yaşam tarzı gibi genetik olmayan faktörler sonucu 

oluşabilir. Bu faktörlerin meme kanseri oluşumuna orta derecede etkisi olduğu birçok 

epidemiyolojik çalışma tarafından gösterilmiştir. Bunun yanı sıra matematiksel 

modellemeler, yaşam tarzı gibi faktörlerin meme kanserinin ailesel birikiminin ancak 

% ı5 'ini açıklayabildiğini göstermektedir( 6). 

Kalıtsal risk faktörleri içerisinde yer alan "yüksek risk genleri" BRCA ı ve 

BRCA2'deki mutasyonlar, kadın taşıyıcılarda ı 0-20 kat artmış meme kanseri riski ile 

ilişkilidir (6-8). Fakat genel toplumda mutasyon taşıyıcıları çok nadir gözlenmekte ve 

bu genlerdeki mutasyonlar meme kanseri vakalarının sadece %5 ini oluşturmaktadır. 

Bununla beraber meme kanseri vakalarının çoğunluğu birbirleri ve endojenik 

faktörlerler ile hareket eden ve toplumda sık görülen "düşük risk genleri" ndeki 

çeşitlilikten kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Düşük risk genleri arasında polimorfizmlerine çok sık rastlanan fakat 

fonksiyonunun anlaşılması güç olan ve kansere yatkınlığı artıran genler bulunmaktadır. 

V aryantlar gen ekspresyon miktarını değiştirebilir yada modifiye edilmiş DNA 

transkripsyonuyla fonksiyonu etkileyebilir, proteinin kararlılığını azaltabilir, mRNA'nın 

işlev görmesini yada üretilen proteinde amino asit değişimlerinin gerçekleşmesine 

neden olabilir. Ayrıca endojen ve eksojen steroid hormonlara maruziyet meme kanseri 

oluşturma riskini artırdığından, lipid prekürsörlerinden östradiol ve östronun sentezinde 
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rol alan CYP 1 7 ve CYP 19 meme kanseri için düşük genetik risk faktörü aday genleri 

sayılmaktadır. Bu genlerde polimorfizmler özellikle östrojen sentez miktarını 

etkilemektedir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda beş yıldan fazla hormon yerine 

koyma tedavisi görerek östrojen takviyesi alan kadınlarda meme kanseri oluşma riskinin 

%35 artış olduğu gösterilmiştir (9). 

İlaçlar ve ksenobiyotikler, Faz I ve Faz I reaksiyonlan olmak üzere, iki ana 

yoldan metabolize olurlar. İlaçlar ve ksenobiyotikler Faz I reaksiyonunda oksidasyon, 

redüksiyon ve hidrolizasyona maruz kalırken, Faz II reaksiyonunda konjugasyona ve 

senteze maruz kalır. Faz II reaksiyonlarında ilaçlar ve ksenobiyotikler konjugasyona ve 

senteze maruz kalırlar. Faz 1 reaksiyonları ile ana ilaç, polar bir metabolite çevrilerek, 

aktif veya inaktif metabolitleri ortaya çıkar. Faz II reaksiyonlarında ise, ilaçlar ve 

ksenobiyotikler, endojen maddelerle birleştirilme sonucu inaktif metabolitlere 

dönüştürülür. Buna, biyotransformasyon veya detoksifikasyon denir. Vücuda giren 

zararlı maddeler bu şekilde uzaklaştırılırlar. 

Faz 1 sisteminin temel enzimi sitokrom P450( CYP450) enzim süper ailesidir. 

Bu enzim ailesi yapısında pigment bulundurur ve 450nm de maksimum absorbans 

verirler ve isimlerini buradan alırlar. Bilimsel isimleri ıse "hemotiyolat 

monooksijenazlar"dır(l 0). Bütün enzimlerde Phe-Xc6-9)-Cys-X-Gly ( X yerine bütün 

arnina asitler gelebilir.) yapısı ve C terminal ucun yakınında 5. pozisyonda oktohedral 

Hem demiratomu sisteine bağlanmıştır. Bu demiratomu enzimiere pigment özelliğini 

vermektedir. Bütün memelilerde toplam 18 CYP alt enzim ailesi mevcuttur. Her CYP 

alt ailesi içindeki enzimlerde büyük oranda arnina asit dizisi benzerliği vardır (ll). 

Sitokrom(CYP) P450 enzim ailesi, ekzojen ve endojen kaynaklı bileşiklerin 

oksidasyonunu katalizler ve ayrıca östrojen, eikozonaid, kolesterol, safra asit ve yağda 

çözünen vitaminierin metabolizmasında görev alırlar. 

Faz I reaksiyonları ana bileşiğe ya işlevsel bir grup ekler ya da bileşikteki 

işlevsel bir grubu değiştirir. Faz I reaksiyonları genellikle farmakolojik aktivitenin 

kaybolmasına neden olmakla beraber ilaç aktivitesinin azalmasına veya daha geri 

planda atılmasının kolaylaşmasına da neden olabilirler. Faz I reaksiyonları ile 

aktiflenmiş, suda çözünililüğü çok yükseltilmiş olan biyotransformasyon ürünleri hızla 

idrarla atılmazlarsa endojen bileşiklerle (proteinler, enzimler, DNA gibi) reaksiyona 

girerek zararlı aduktlar oluştururlar. 
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Faz II konjugasyon reaksiyonları, ana bileşikteki Faz I ile aktiftenmiş işlevsel 

grubun endojen fonksiyonel bileşiklerle adukt oluşturmasına engel olmak için bu aktif 

bölgelere kovalent bir bağ ile glukuronik asit, asetat, sülfat, glutatyon, aminoasit 

eklenmesine neden olur. Polaritesi yüksek olan bu konjugatlar genellikle inaktif olup 

idrar ya da feçez ile vücuttan atılırlar. Urldin difosfat glukuronosiltransferaz (UGT), N

asetil transferaz (NAT), sulfotransferaz (SULT), metil transferaz (MT), Olutatyon S

Transferazlar (GST) Faz II enzimlerindendir. 

Faz I detoksifikasyon enzimlerinden ve düşük risk genlerinden biri olan CYP17 

geni ve ürünü 1 7 -alfa-hidroksilaz kadınlarda birincil olarak yumurtalıklarda ve adrenal 

kortekste sentezlenmektedir. Gen 1 O. kromozomun büyük kolunda yer alır, sekiz ekzon 

ve 7 intrandan oluşmaktadır. Enzim pregnenolon ve progesteronun 17-a

hidroksilasyonunu katalizler. C21 steroidleri C 17 steroidlere dönüştüren C 17 /C20-liyaz 

aktivitesi göstermesinin yanında az düzeyde 16a-hidroksilaz aktivitesi gösterir. 

İnsanlardaki steroid biyosentezinde CYP 17 anahtar bir dallaruna noktası oluşturur. 17-

alfa hidroksilaz ve C 17 /C20 li yaz aktivitesi ile adrenal zona retukülarisde ve gonadlarda 

seks steroidlerinin sentezi gerçekleştirilir. CYP 1 7 geninde şu ana kadar enzim 

aktivitesinin azaldığı ya da protein üretiminin gerçekleşemediği sonucuna yol açan 31 

adet polimorfizm tespit edilmiştir (ll). Enzim aktivitesini artıran ya da dalaylı olarak 

biyolojik olarak kullanılabilen östrojen miktarını artırarak meme kanseri riskini artıran 

polimorfizmler de mevcuttur. Çalışmamızda araştırılan genin 5 ucu UTR bölgesindeki 

1931 pozisyonundaki T-C baz değişimine neden olarak Sp-1 tipi (CCACC box) 

promoter bölgesi oluşturarak gen ekspresyonunu artıran polimorfizm de meme 

kanserine yatkınlığı artırdığı düşünülmektedir. 

Faz I detoksifikasyon enzimlerinden, CYP19, aromataz da endojen östrojen 

olan östradiolin androjenlerden biyosentezini gerçekleştirir. Aromataz, premenopozal 

kadınların yumurtalıklarında, hamile kadınların plasentasında ve hem kadınların hem de 

erkeklerin çevresel adipoz dokularında bulunmaktadır. Bu dokular kanda dolaşan 

östrojenin ana kaynaklarıdır. Menopozdan sonra üretilen östrojenin kaynağı ise, sadece 

adipaz dokulardan östrojen dokusundaki aromatazdır. CYP19 geni 15. kromozomun, 

büyük kolunun 21.1 bölgesinde yer almaktadır. Çalışmada, gen bölgesinin 39. 

kodonunda triptofan/arjinin aminoasit değişimine yol açan polimorfizm incelenmiştir. 

Faz II enzimlerinden paraoxonaz 1 (PONl), 7. kromozomun büyük kolunda 

21.22 bölgesinde PON2 ve PON3 genleri ile sıralanmış şekilde bulunmaktadır. Bu üç 
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enzimin aminoasit benzerliği çok fazladır, Adını, ilk tanımlanan substratı paraoxondan 

almaktadır. Enzim, paraoxon, organofosfatlar gibi ksenobiyotiklerin hidrolizinde rol 

almakla birlikte yeni tanımlanan fizyolojik rolleri vardır. HDL ve LDL oksidasyonun 

önlemekte olduğu ve fosfolipaz aktivitesi ile anti aterosllerotik etki gösterdiği 

saptanmıştır (ll). Çalışmada, 192 nolu kodonda glutamin amino asitinin arginin amino 

asitine dönüşmesine neden olarak enzimin substrat spesifitesini değiştiren 192 Q/ A 

polimorfizmi incelenmiştir. 

Çalışmamızda CYP 17, CYP 19 ile paraoksonaz gen polimorfizmlerinin meme 

kanseri ile olan ilişkisin incelenmesi ve daha önce Türk toplumunda çalışılmamış bu 

ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Meme Anatomisi ve Patolojisi 

Meme farklılaşmış bir ter bezi olup, süt salgısını yapan hücreler tarafından 

oluşturulan lobül adı verilen birimler birleşerek meydana getirdiği lobların 15-20 

adedinin biraraya gelmesi ile oluşmuş bir organdır. Lobüller birbirlerine süt kanalları ile 

bağlıdır ve süt kanalları meme başına doğru birleşirler. Meme başında 6-8 adet 

toplayıcı genış duktus vardır (12). Şekil 2-1 'de memenin genel yapısı ve ilgili 

patolojik durumları görülmektedir. 

Subkutan 
adipoz doJ..:ıı 

NORMAL ANAT0~1İ 

Subsegmental ---~ 
duktus \ 

Segmental --- \ 
duktus .. \ 

~aktifer --···- \ 
sınüs \ 

Laktifer --··, \ 
duktus \ \ 

\ \ 
1 

Meme-\ \ 

---~c~--~~-\~· tg~~=~tf~ 
Paget _/! 

hastalı~ j 
Memeucu ~/ 
adenomu 

Duktus ektazyal 1 
~-' 

Pnpillımıalm j 

Ya~ nekroılan ------' 

İLGİLİ PATALOJİK DURUM 

NORMAL ANATOtt1İ 

Terminal duktusun lobüler tıniteı;i 

l 
·Terminal duktus Lobül 

ı--···1-~ gruplan 

Ekstra- İntra- Lobül 
ı lobüler lobüler 

Fibroadenornalar ve kistler 

Ço~ epitelyal proliferatiflezyonlar ve kan.rerler 

İLGİLİ PATALOJİK DURtTM 

Şekill: Memenin anatomisi ve ilgili patolojik durumlar (12) 

Meme kanserlerinin yaklaşık %20'si lobül adı da verilen süt bezlerinden, %80'i 

ise lobüllerle meme ucunu birbirine bağlayan meme kanallarından köken almaktadır. 

Süt kanallarını oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile gelişen meme kanseri 

duktal karsinoma adını alır. Lobüler kansere daha seyrek rastlanır ve süt bezi içindeki 
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hücrelerden kaynaklanır. Ancak lobüler kanserin aynı anda iki memede de olma riski 

diğer meme kanseri tiplerine göre yüksektir. Daha az rastlanan fakat hızlı yayılan bir 

diğer kanser tipi enflamatuar kanserdir. Bu tipte memede enflamasyonun kardinal 

bulguları olan sıcaklık, kırmızılık ve ağrı bulunmaktadır ve kanser hücreleri lenf 

damarlarında tıkanıklığa neden olduğundan meme büyük ve ödemlidir, portakal 

kabuğuna benzer bir görünüm alabilir (13-14). 

2.2. Tümör Karakteristiği 

2.2.1. Tümor başlangıcı ve ilerlemesi 

Karsinogenez, çok hasarnaklı bir transformasyon işlemidir. Başlangıç büyük 

olasılıkla, DNA-hasar kontrol noktalarının kaybı ve bunun kontrolsüz hücre 

proliferasyonuna yol açması ile meydana gelmektedir. Tümör hücreleri, büyürnede 

kendilerine avantaj sağlayacak ve anjiogenez situmulasyonu, inhibitör sinyallere 

duyarsızlık ve doku invazyonu ve metastas gibi özellikler ile sonuçlanacak genetik ve 

ep i genetik değişimleri kazanmaktadırlar. ( 15) 

Meme kanserlerinin büyük kısmı, duktallerdeki luminal epitel doku hücrelerinin 

iç katmanından kaynaklanır, ancak lobüler ünitelerden de gelişebilirler. Geleneksel, 

morfolojik karakteriere dayanan tümör gelişim modeli, normal meme dokusundan 

hiperplazi, atipikal hiperplazi, in situ karsinom ve invazif kansere doğru giden bir 

başlangıç ve gelişim yolu tanımlamaktadır. Ancak, hastalığın iledeyişinin moleküler 

temelleri bu modelle anlaşılamamaktadır. Simpson ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

çalışmada ise, önceki modeldeki tümör farklılaşmasının ayrıldığı ve modem moleküler 

profilierne temelli üç farklı yolak ortaya koymuşlardır. Bunlar, klasik yolu izleyen iyi

diferansiye tümörler, bir diğeri kötü diferansiye tümörler ve ikisi arasında kalan grade II 

tümörlerdir (16). 

2.2.2. Histopatoloji ve tümör biyolojisi 

Tüm teşhis edilen meme tümörleri, uluslararası protokollerde, tümör büyüklüğü 

ve tipi, invazivitesi, histolojik derecesi, tümör derecesi, östrojen reseptör a (ERa), 

progesteron reseptör (PgR) ve HER2 ifadesine göre sınıflandırılmaktadır. Gelecekte 

büyük olasılıkla bu sınıflandırma metodlannda, moleküler patolojik belirteçlerini de 

içerecektir. 
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2.2.2.1. Tümör Tipi 

Histolojik olarak meme karsinamları in situ ve invaziv karsinamlar olmak üzere 

iki ana gruba ayrılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen meme 

kanserinin histolojik sınıflandırılmasında yeralan karsinamların alt-sınıfları Tablo 2' de 

gösterilmiştir (13,14). 

Tablo 1: Meme kanserinin histolojik sınıflandırılması (Dünya Sağlık Örgütü (WHO)) 

İnvaziv karsinom 

-lnvaziv duktalkarsinom · · 
' "' ,' .. _ . ,_ ', ... 

~trivaziv papillerkarsinom . ~Medüller kllrsinom : 

-İnvaziv labüler karsinam -İnvaziv mikrapapiller karsinam -Enflamatuar karsinam 

~Tübüler karsinom 

-İnvaziv Kribrifarm karsinam 

-Nöroendokrin karsinom. 

Erken evrede bir tümörün, meme içinde henüz oluştuğu yerle sınırlı olması in 

situ veya invaziv olmayan olarak tanımlanır. Benzer bir yaklaşımla, tümörün memenin 

başka kısımlarına yayılması ise invaziv veya infıltratif olarak isimlendirilir. İn situ 

karsinamda kötü huylu epitelyal hücreler bazal membranla çevrili iken, invaziv 

(infıltratif) karsinamda neoplastik hücreler bazal membranı aşarak stromaya yayılma 

göstermektedirler. Bu nedenle invaziv karsinomlar, lenfatik ve kan damarlarını geçerek 

bölgesel lenf düğümlerine ve uzak organiara metastaz yapabilme kapasitesine sahiptir. 

Meme kanseri memenin dışına yayıldığında koltuk altındaki lenfatik nodüller, memenin 

diğer lenf nodları, kemik, karaciğer ve akciğer en sık görülen yayılım yerleridir (17). 

2.2.3. İnvaziv Meme Kanseri 

Lobüller ya da kanallardaki anormal hücrelerin bazal membranı aşarak çevre 

meme dokusuna yayılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Lenf düğümleri, karaciğer akçiğer ve 

kemik gibi organiara yayılma süreci bu şekilde başlamaktadır. 
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2.2.4. İnvaziv Olmayan (İn situ Karsinom) 

Bu tip meme kanserinde kanser hücreleri çevre dokulara ya da daha uzak 

bölgelere metastaz yapmadıkları ya da yayılmadıkları için "in situ" ifadesi 

kullanılmıştır. Anormal hücreler lobül içerisinde çoğaldıklarında lobüler in situ 

karsinom olarak adlandırılan ya da, süt kanallarının içinde çoğaldıklarında duktal in situ 

karsinom olarak adlandırılan iki tür in situ karsinom tanımlanmıştır. İn situ karsinom 

kanserin erken bir safhasıdır ve daha tehlikeli olan invaziv forma dönüşme 

potansiyeline sahiptir. 

2.2.4.1. Histolojik Değerlendirme (NHG) 

Nottingham Histoloji Derece (NHG), 1991 yılında Eltston ve Ellis tarafından 

(20) oluşturulmuş ve meme kanseri sınıflandırmasında bir zorunluluk haline gelmiştir. 

NGH, üç parametreyi içerir, (1) invazif tümörün epiteldeki açık ve tübüler yapıların 

yüzdesi, (2) nükleer atipya'nın derecesi ve (3) mitoz sayısı. NHG'de her parametreye 

1 'den 3 'e kadar bir değer atanır ve tümör grad'i bu üç parametrenin toplamı alınarak 

hesaplanır. Toplam değeri 3-5 arası olan tümörler grade I, 6-7 olan tümörler grade II ve 

8-9 olan en az farklılaşmış tümörler de grade III olarak sınıflandırılır. Tablo 2'de 

Nottingham Histopatolojik Grade parametreleri listelemiştir. 

Tablo 2: Nottingham Histopatolojik Derecelendirme (Grade) Parametreleri 

Nottignham 

Histopatolojik 

(NHG) 

Tübüllerden(t) 

tümör alanı yüzdesi 

Mitotik sayım 

Grade 

oluşan %75 

%10< t <%75 

<%10 

<10 

10< m <20 

>20 

SKOR 

ı 

2 

3 

2 

3 
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Nükleer pleomorfızm Uniform: eşit büyüklükte ı 

küçük çekirdekli, nükleoli 

bulundurmayan 
2 

Orta: büyüklükte, çekirdekli, 

orta pleomorfık, nükleoli 

bulunduran 3 

Büyük alınormal çekirdekli, 

ileri düzeyde pleomorfık, 

nükleoli bulunduran 

Toplam- NHG 

Grade I İyi diferansiye 3-5 

Grade II Orta derecede diferansiye 6-7 

Grade III Az diferansiye 8-9 

2.2.4.2. Tümör Derecesi (TNM/NPI) 

TNM sınıflandırma sistemi, Tümör büyüklüğü (T), aksiler lenf nodu durumu 

(N), ve uzak metastaz (M) durumunu içeren bir sınıflandırma sistemidir. TNM, klinink 

data ve tedavi sonuçlarının karşılaştırılmasında kulanışlı bir sistemdir. TNM sisteminin 

değeri sürekli tartışılsa da, meme kanserinin kontrolünde ve tedavi önerilerinde sıkça 

kullanılmaktadır. TNM sistemindeki her parametre bağımsız bir prognostik faktördür 

(21) ve prognostik değeri yüksektir. Nottingham Prognostik İndeks (NPI), tümör çapı, 

NHG ve aksiler lenf nodu durumunu hesaba katar. Patoloji protokolünde NPI, tüm 

invazif meme tümörlerinde önemli prognostik parametre olarak yer alır ( 18-9). 

2.2.5. Hormon reseptörleri 

Östrojen ve progesteron reseptörleri, endokrin sinyalleri sonucu, gen ifadesini 

düzenleyen nükleer reseptör süperailesi üyesi transkripsiyon faktörleridir. Günümüze 

kadar dört farklı hormon reseptörü belirlenmiştir, Östrojen resepsetör alfa, östrojen 

reseptör beta, progesteron reseptör A ve progesteron reseptör B. 
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2.2.5.1. Östrojen reseptörü a, (ERa) 

E Ra 'nın üç temel fonksiyonel domeyni vardır; AF -1 (ligand-bağımsız domeni), 

DBA (DNA-bağlayan domeni), ve AF-2 (ligand-bağımlı aktİvasyon domeni) (20-1). 

Östrojen ile birleşmiş reseptör, konformasyonal değişime uğrayarak hedef genlerdeki 

ERE'lere(Östrojen responsive element) bağlanmasını sağlayarak gen transkripsiyonunu 

sağlar. Transkripsiyonel aktivasyon, ko-regüle proteinler ile sağlanır ve bu ko

regülatörlerin kullanımı, reseptörlere geniş bir fonksiyonel esneklik kazandırır. (22). 

ERa aynı zamanda fosforHasyon ile östrojen bağımsız şekilde de aktive edilebilir. (21 ). 

ERa normal meme dokusunun terminal süt kanalının lobüler ünitesinde ifade 

edilir, Ancak meme karsinomu dokularına göre daha düşük konsantrasyonda bulunur 

(23). ERa ifadesinin meme kanseri ilerlemesi ile değiştiği gözlemlenmektedir. Normal 

duktal epitelinde yaklaşık hücrelerin %1 O'unda yüksek ERa seviyesi görülürken, meme 

karsinem hücrelerin % 75'inde yüksek ERa seviyesi görülmektedir. (24). Hiperplaziler 

ERa ifadesinin artışı, yükselmiş invazif kanser geliştirme riski ile ilişkilendirilmiştir. 

(25). Düşük ERa seviyeleri normal meme dokularında bireyler arasında varyasyon 

gösterir, ve yüksek ERa seviyeli kadınlar yüksek meme kanseri riski taşır. (26) Tüm 

bunlar göz önüne alındığında, yükselen ERa ifadesi meme kanseri başlangıcı ve 

ilerlemesindeki ilk meydana gelen olaylardandır. 

İn vıvo çalışmalar göstermektedir ki, ERa knock-out fareler meme bezi 

geliştirmez ve infertildir ER~ birikmesi ise meme oluşumu ve infertilite durumunu 

değiştirmemektedir. (27-8). 

2.2.5.2. Östrojen reseptör p, (ERP) 

Yıllarca, ERa tek östrojen reseptörü olarak kabul görmüşkken, 1996 yılında 

Kuiper ve arkadaşları ER~'yı keşfetmişlerdir. ERptyı kediayan gen kromozom 14'te 

bulunmakta iken, ancak ERa'yı kodlayan gen kromozom 6'da bulunmaktadır. (29-30) 
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Östrojen reseptörleri amıno uçlarındaki AF -1 bölgesinde farklılık 

göstermektedir. Bu bölge transkripsiyonel işievde reseptörün diğer proteinlerle 

etkileşime geçtiği bölgedir. Daha az oranda ligand-bağlama dameni AF-2'de farklılık 

göstermektedir (31-3). Farklılıklarına rağmen ER~ ve ERa östrojene benzer affinite ile 

bağlanır, ve DNA'ya bağlanma affiniteleri de farklılık göstermemektedir. (29) ER~ 

ifadesi normal dokularda kanser d okularına göre daha fazladır. Ancak ER~ ifadesi 

seviyesi ERa ifadesi seviyesi gibi anlamlı prognostik bilgi vermemektedir. 

2.2.5.3. Progesteron reseptörleri (PgR) 

Diğer nükleer hormon reseptörü de PgR-A ve PgR-B olarak iki izoformu 

bulunan progesteron reseptörüdür. A ve B izofromları olarak aynı genden oluşmakta 

ancak yapısal ve fonksiyonel olarak farklı özellik göstermektedir(34). PgR-A ve PgR

B'nin transkripsiyon aktivatörü olarak kapasiteleri çok farklıdır ve PgR-B meme 

kansseri hücrelerinde baskın olan regülatördür (35). PgR genomda ERa'nın ardına 

lokalize olmuştur ve ifadesi östrojen uyarılmasına bağlıdır (36). Östrojen bağımsız PgR 

fonksiyonu bulunan yolaklar da gösterilmiştir. 

Progestoron 'un ifadesini prognostik ve prediktif önemini değerieniren birçok 

klinik çalışma PgR izoformlarını hesaba katmamaktadır. Ancak, Hopp ve arkadaşları 

PgR-A yüksek ifadeli tümörlerde, kadın hastalarda daha kötü seyir belirlemiş ve bunu 

tamaksifen rezİstansı olarak tanımlamıştır. (37). Klinik olarak kullanılan antikorlar iki 

izoforma da bağlandıkları için, genellikle PgR olarak kabul edilir. 

ERa pozitif meme kanseri vakalarında, negatif ya da düşük PgR ifadesi, 

aneuplodi, yüksek proliferasyon, HER-1 ve HER-2 yüksek ifadesi gibi agresif 

karakterle ile ilişkilendirilmiştir (38). PgR ifadesi sadece bir prognostik faktör değildir, 

PgR'nin prediktif rolü 35 yıl öncesinde Horwitz ve arkadaşlan tarafından belirlenmiştir 

ve daha sonra yapılan birçok çalışma ilk sonuçları ile doğrulanmıştır (38-40). 

2.2.5.4. HER2 

İnsan epidermal büyüme hormon reseptörü 2 (HER2), EGFR trans-membran 

reseptör ailesi (HER1, HER2, HER3, HER4) üyesidir. HER2 sinyali, bu aileden iki 

reseptörün dimer oluşturması ile meydana gelir. ( 41-2) 
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Günümüzde klinik uygulamalarda, meme karsinomları, protein ifadesine göre O, 

1 +, 2+ ya da 3+ olarak sınıflandınlır. HER2 gen amplifikasyonlan, 2+ ve 3+ 

karsinamlarda FISH (Fluorescence in situ hybridization) yöntemi kullanılarak tespit 

edilir ( 42). Tümör eğer 3+ ya da 2+/HER2 amplifiye olarak sınıflandınlmış ise HER2 

pozitif olarak kabul edilir. 

HER2 pozitif meme kanseri frekansının %20 olduğu tahmin edilmektedir ( 43). 

HER2 proteinin yüksek ifadesi ya da HER2 geninin amplifikasyonu, agresif tümör 

karakteri ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir (17,44). 

2.3. Meme Kanseri Epidemiyolojisi 

Dünya çapında, meme kanseri kadınlardaki en yaygın invazif kanser tipidir. 

Meme kanseri kadınlardaki invazif karsinamların %22,9'unu ve tüm kadın 

arsinomlannın da % 16'sını oluşturmaktadır. 2008 yılında meme kanseri tüm dünyada 

458.503 kadın meme karsinomu nedeniyle hayatını kaybetmiştir, bu rakam kadınlardaki 

kanser kaynaklı ölümlerin %13,7'sini oluşturmaktadır (45). 

D veriyok 0 6-8 .. 
0 <2 8-10 

. 
10-12 ,;.. 0 2-4 12-14 

o~ 14-16 

Şekil 2: Dünyada 2004 yılında her 100000 kişi başına düşen, yaşa gore düzenlemiş meme 
kanseri vaka dağılımı ( 45) 

Meme kanseri sıklığı gelişmemiş ülkelerde en az ve gelişmiş ülkelerde en sık 

görülecek şekilde dünya genelinde değişiklik göstermektedir. Yaş-standardize edilerek 

yapılan araştırmada 100.000 kadında meme kanserinin görülme sıklığı, Batı Asya'da 18, 

Güney-orta Asya'da 22, sub-Sahara Afrika'da 22, Güneydoğu Asya'da 26, Kuzey Afrika 

ve Batı Asya'da 28, Güney Amerika'da 42, Doğu Avrupa'da 49, Güney Avrupa'da 56, 

! 
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Kuzey Avrupa'da 73 , Avusturalya'da 74, Batı Avrupa'da 78 ve Kuze Amerika'da 90'dır. 

Şekil nn'de dünya haritası üzerinde dağılımları gösterilmiştir ( 45). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Türkiye'deki kadınlarda meme 

kanserinin 2008 yılında en sık rastlanan kanser türü olduğu ve en çok ölüme sebebiyet 

veren kanser tipi olduğu ön görülmüştür (Şekil 2) ( 46). Ülkemizde henüz düzenli bir 

meme kanseri kayıt programı olmadığından, kesin sıklığının belirlenmesi güçtür. Ancak 

mevcut verilere göre, doğu bölgelerimizde 20/100.000, batı bölgelerimizde ise 40-

50/100.000 oranında bir sıklığın olduğu tahmin edilmektedir. Bu sıklık farkı, 

Türkiye'nin batısındaki yaşamın Avrupa'dakine benzerliğinden kaynaklanmaktadır. 

Kadınlardaki dört kanserden biri memede yerleşmekte olup, meme kanseri en sık 

kanserden ölüm nedenidir ( 4 7). 

KMılllaria KaMer Ölblleriıle Yol Açax 
İlk 10 Kuser Tilri 

Lenf oma, 
Çoklu myeloma 

2005 -Tirkiye 

Over kanseri 

T rake, bronf 
akciğer kansederi 

Lösemi 

Serviks kanseri 

Ağız ve orofarinks 
kanserleri 

Pankreas kanseri 

o 15 3 4 5 6 75 910512 13515 

lOO.Illl kifide bir ölüm oranı 
(yaf standudiusyonu yapılmıfbr.) 

Şekil3: WHO'nun 2006 Türkiye Raporu (46) 

Kaiudaria Girilea 
YeJii Kuser Vaka Sayılan 

:2002-Tirki,-e 

Meme kanseri 
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Ağı% ve orofarinks 
kanserleri 

o 3 6 9 t2 15 18 21 24 27 30 

ıoo .ını lafide bir ölüm oranı 
(yaf standudinsyonu ya.pılmıftır.) 
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Meme kanseri için yıllık en yüksek ölüm oranlan görülen Avrupa ülkeleri 

100.000 kişide 25 'in üzerinde olmak üzere İngiltere, Hollanda ve Danimarka olarak 

bildirilmiştir ( 48). Batı toplumlarında, Asyadaki toplurnlara göre meme kanseri vaka 

sayısı ve ölüm oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunu etkileyen önemli 

faktörlerden bazıları toplumların beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar, maruz 

kaldıkları çevresel faktörler, doğurganlık ve hormonal farklılıklar olarak gösterilebilir. 

2.4. Meme Kanseri Risk Faktörleri 

2.4. 1. Genetik 

Meme kanseri ailesel birikim göstermektedir ve birinci ve ikinci derecede 

akrabalarda meme kanseri vakası olması meme kanseri riskini artırmaktadır. Yapılan 

araştırmalar, birinci derece bir yakınında meme kanseri bulunmasının riski %5.5, iki 

yakında meme kanseri vakasının ise 0/o 13 artırdığı gözlemlenmiştir. Genç yaşta meme 

kanseri teşhisi konan yakınlarda, önemli bir risk belirtecidir ve yapılan çalışmalar 

yaşam (survi) pateminin de kahtımsal olduğunu göstermektedir ( 49). Meme kanseri 

vakalarının büyük oranı sporadiktir ve meme kanseri yatkınlığı tespit edilmeden ortaya 

çıkabilir. Kanser vakalarının %5'i ise kalıtsal olarak kabul edilir ve BRCA 1 ve BRCA2 

gibi meme kanseri yatkınlık genlerini taşıyan kadınlarda gelişir (50). Bu genlerde 

mutasyon taşıyanlarda risk çok yüksektir, BRCA-1 mustasyonunda %65 ve BRCA-2 

mutasyonlarında %45 kümülatif risk bulunmaktadır (51 ). BRCA-1 ve BRCA-2 yüksek 

profilli risk genleri olarak tanımlanırken, birçok detoksifikasyon ve östrojen 

metabolizmasında yer alan genler de kümülatif olarak yatkınlığı etkiledikleri için düşük 

profilli risk genleri olarak adlandırılır. Tüm bu meme kanseri yatkınlık genleri, ailesel 

agregasyonun %25'inde daha düşük kısmına sebep olmaktadır (51,52). 

2.4.2. Diyet 

Meme kanserinde diyetin etiyolajik rolü çok net olmasa da, göçmenler üzerinde 

yapılan çalışmalarda değişen meme kanseri risk profili diyetin etkisini göstermektedir 

(53). Oldukça kon1pleks bir yapıya dönüşen diyetimizde meme kanser riskini etkileyen 

ajanlar oldukça geniş bi skalaya sahiptir. Birçok çalışmada diyet içeriğinin hesaplaması 

farklılık gösterse de, diyet ve meme kanseri riski direkt ilişkilendirmesi yapılması 

oldukça zordur (54). 
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In vıvo çalışmalar göstermiştir ki, hayvanlarda uygulanan enerji sınırlamalı 

diyetler, oranından bağımsız olarak meme tümörijenezini inhibe etmektedir (55). İnsan 

çalışmalarında da enerji kısıtlamalı diyederin meme kanserini önleyici etkisi anoreksiya 

nerviosa nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda gösterilmiştir (54). 

2.4.3. Antropometrik ölçüler 

Antropometrik ölçüler boy, kilo, Vücut Kütle Indeksi (BMI), bel ve kalça 

genişliği ile vücut yağ oranı gibi parametreleri içeren ölçümlerdir. Antropometrik 

analizler ve meme kanseri çalışmalarında, genellikle menopozal durumun önem arz 

etmektedir. Vücut büyüklüğü ve postmenopozal meme kanseri arasında direkt ilişki 

bulunmuştur. 

2.4.3. 1. Boy 

Boy, değiştirilemez bir antropometrik faktör olarak kabul edilmektedir. Bazı 

kohort çalışmalarda boy ve meme kanseri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (56). 

Bunun altında yatan olası sebep olarak çocuklukta yetersiz enerji alınımı ve enerji 

kısıtlamasının meme kanseri riskini düşürücü etkisi düşünülmektedir ve bu kısmi bir 

açıklama getirmektedir. Ancak, ferah seviyesi yüksek olan toplumlarda da boy, meme 

kanseri risk faktörü sayılmaktadır (57-8). Ayrıca, boy üzerine genetik ve çevresel 

faktörlerin etkileşimi çözülmeyi bekleyen bir problemdir. 

2.4.3.2. Kilo, Vücut Kitle Indeksi, bel, kalça ve vücut yağ oranı 

Vücut hacmi, önemli modifiye edilebilir risk faktörleri arasındandır (59-60). 

Ancak vücut büyüklüğünün ölçümü göründüğü kadar kolay değildir ve hangi 

parametrenin tercih edileceği çalışmanın amacına ve ölçümün pratikliğine bağlıdır. 

Ağırlık, vücut kitle indeksi, bel ve kalça çevresi uygulaması zor ölçümlerdir ve sadece 

çok büyük çalışmalarda uygulanır. BMI (Vücut kütle indeksi) vücudun genel hacmi ile 

ilgili bilgi verirken, bel ve kalça çevresi vücut yağ dağılımı hakkında bilgi verir. Vücut 

yağ yüzdesinin ölçümü, nispeten daha pahalı ve zaman alan bir ölçümdür. Meme 

kanseri çalışmalarında birçok antropometrik ölçüm kullanılmaktadır ve hangisinin 

meme kanseri risk prediktörü olabileceği konusunda bir karara varılmamıştır. 

Harvie ve arkadaşlarının bel çevresi ve bel-kalça çevresi oranını belirteç olarak 

kullandıkları sentral obezite üzerine yaptıkları derlemede, meme kanseri riski ile pozitif 

ilişki bulmuşlardır. BMI'ya göre yapılan düzenleme bu ilişkiyi ortadan kaldınnıştır, ve 
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yazarlar merkezi obezitenin, genel obeziteye (BMI) göre daha iyi bir meme kanseri 

prediktörü olmadığı sonucuna varmışlardır (61). Yüksek BMI ile yüksek riskin, 

dotaşımda daha yüksek konsantrasyonda cinsiyet hormonu bulunmasına bağlanmış ve 

bunun altındaki mekanizmalar belirtilmiştir. (62). Olgun kilo alımı özelikle dikkat 

çekmektedir ki BM I' ya göre çok daha önemli bir risk faktörü olarak gösterilmektedir. 

(61-3). Han ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada her 5 kg'lik kilo alımında meme 

kanseri riskinin %4 arttığı ve yaşamın farklı evrelerinde alınan kiloların risk üzerine 

farklı etkileri olduğu gösterilmiştir (64). 

2.4.4. Fiziksel Aktivite 

Fiziksel aktivite meme kanserinin modifiye edilebilir riskleri arasında 

gösterilmektedir ve birçok çalışmada da meme kanseri ile ters oranda ilişkili 

bulunmuştur (65-9). Bazı çalışmalar da fiziksel aktivitenin postmenopozal meme 

kanseri riski üzerine etkili olduğunu önermektedir ( 69). Ev işleri ve iş ortamındaki 

aktiviteler, koruyucu etkiler olarak düşünülmekte ve bunun altındaki biyolojik 

mekanızma ise tam olarak anlaşılamamakla birlikte, fiziksel aktivite kaynaklı düşük 

östrojen seviyeleri, kilo alımının engellenmesi, düzenlenmiş bir insülin seviyesi ve 

güçlenmiş immünolojik fonksiyonlar öngörülen açıklamalardır (68,70). 

2.4.5. Alkol 

Alkol alımı ve meme kanseri riski sürekli olarak ilişkilendirilmiştir (71-3). 

Düzenli alkol kullanımı sonucu oluşan yüksek östrojen seviyesi olası açıklamalardan 

kabul edilmektedir ve bunun dışında birçok faktör düşük folat alımı gibi alkol-ilişkili 

etmen de meme kanseri riski üzerinde etki göstermektedir (72,74). Tüketilen alkollü 

içeceğin türü de meme kanseri riskine etki görtermemekle birlikte, alınan alkolün 

sıklığından çok ortalama günlük alkol alım miktarının daha önemli bir risk faktörü 

olduğu (75) ve hatta günlük minimal bir alkol alımı ile artmış meme kanseri riski 

arasında ilişki gösterilmiştir (76). Alkolik kadınlarda yapılan bir çalışmada aşırı alkol 

tüketiminin beklenildiği kadar riski artırmadığı gözlemlenmiştir (77). 

2.4.6. Sigara 

Sigara kullanımı ve meme kanseri ile ilgili çelişkili sonuçlar mevcuttur. Büyük 

kolaboratif bir tekrar analiz çalışması sigara kullanımı ve meme kansseri arasında bir 

ilişki bulamamıştır (71). Ancak, risk-berlirlenmesinde tümör-biyolojik faktörleri 
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çıkartıldığında, ilişki gittikçe önemini kaybetmekledir (78). Bazı çalışmalar da, sigara 

kullanımının anti-östrojenik potansiyelinden dolayı koruyucu bir role sahip 

olabileceğini iddia etmektedir (79). Pre- ve post-menopozal kadınlardaki ikili etkisinden 

dolayı iki grubunda ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir (80). Sigarayı bırakan bir 

grupta yapılan çalışma da sigara tüketiminin kesilmesi bir risk indikatörü olarak kabul 

edilebileceğini göstermiş, ve eski tiryakilerin hiç kullanmayanlara oranla dalı yüksek 

graden III ve PgR negatif tümöre sahip olduğu gösterilmiştir (81 ). 

2.4. 7. Sosyo-ekonomik statü 

Yüksek sosyo-ekonomik statüdeki kadınların daha yüksek meme kanseri 

geliştirme riski mevcuttur (82-3). Bu farklılık, geç matemal ilk doğum yaşı, hamile 

kalınama ve eksojen hormon kullanımı ile açıklanabilir. Ferah seviyesi yüksek 

kadınların daha yüksek oranda tarama programiarına katılımı da görülme sıklığını 

artıran bir etmen olabilmektedir (84 ). Sosyo-ekonomik statü önemli prognostik bir 

parametredir ve birçok çalışma göstermektedir ki düşük sosyo-ekonomik statü, kötü 

prognozu da yanında getirmektedir (82,85). Özellikle genç yaştaki düşük sosyo

ekonomik statüdeki kadınların meme kanseri ölüm riski, refah seviyesi yüksek olan 

kadınların yaklaşık üç katıdır (85). 

2.4.8. Endojen Hormonlar 

Endojen hormon, bir organdan üretilip, metabolik etkisini göstermesi için başka 

bir organa taşınan maddeler olarak tanımlanabilir. Steroid hormonlar kolesterolden 

türeyen lipofilik moleküllerdir. Albumin ya da Serum hormon bağlayan globulün 

/SHBG)'e bağlandıklarında inaktif hale geçerler. Ancak, bağlanmamış ve aktif olan 

formları hücre membranından diftize olur ve hücre çekirdeği, mitokodnri ve 

siteplazmadaki reseptörlerine bağlanır. Over hormonları, östrojen ve progesteron, meme 

kanseri gelişiminde hayati öneme sahiptirler (86). 

2.4.8.1. Östrojen 

Menopoz öncesi kadınlarda, temel östrojen kaynağı overlerdir. Overlerde, 

kolestrol androstendione çevrilir ya da testosteron yoluyla direkt sırasıyla östron ve 

östradiol'e çevrilir (87). Östrojene dönüşüm ise FSH tarafından regüle edilen aromataz 

enzimleri tarafından düzenlenir. Postmenopozal kadınlarda, over östrojen üretiminin 

kesilmesinden dolayı düşük östrojen seviyeleri gözükür. Ancak, tamamlayıcı östrojen 
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üretimi, adrenal bezlerden salgılanan androjenlerin aromatizasyonu ile başlatılır. 

Karaciğer, kas ve yağ dokuları bu dönüşümün gerçekleştiği ana yerlerdir ve obez 

kadınlarda dolaşımdaki yüksek östrojen bu şekilde açıklanır ( 62). 

Meme de parakrin davranışla da östrojen üretimi gerçekleşir. Son çalışmalar 

göstermektedir ki, meme tümörlerinde lokal östrojen oluşumu kan ve plazmadaki 

östrojen seviyesinden, özellikle postmenopozal kadınlarda östrojen-bağımlı meme 

kanseri vakalarında survi için önem arz etmektedir. Meme tümör dokularındaki östrojen 

biyosentezi iki temel yoldan gerçekleşir, birincisi aromataz yolağı ve diğeri de steroid

sülfotaz (STS) yolağıdır. Meme dokusunda yüksek oranda, östrojen bulunan vakalar ile 

düşük östrojen seviyeli vakalar karşılaştırıldığında, yüksek seviyeli vakalarda, 

östrojenin hücrelerarasında pasif difüzyonla hedef hücrelere gittiği ve hücre 

farklılaşması ve proliferasyonu etkilediği gözlemlenmiştir (88-9). 

Östrojen seviyesi meme yoğunluğu etkilemektedir ve hormon değişim terapileri 

meme yoğunluğunu artırırken, tamaksifen tedavisi meme yoğunluğunu azaltır (90-1 ). 

Östrojenler, meme gelişimi, kemik mineral yoğunluğu, arteryal kalsifikasyon 

işlemi gibi birçok normal vücut fonksiyonu için esensiyaldir.Yaşam boyu östrojenlere 

maruziyet, kadınlar arasında farklılık göstermektedir. Menarş yaşı, ilk tam hamilelik 

yaşı ve menopoz yaşı gibi etmenlerle değişiklik gösterir. Diğer östrojen seviyesi 

etmenleri, obezite, egzersiz miktarı ve fitoöstrojenler gibi diyet içeriği sayılabilir (87). 

Östrojenler temel olarak karaciğerde metabolize edilirler. Östrojen 

katabolizması, katabalik enzimierin polimorfizminden dolayı kişiler arası farklılık 

gösterir (87). 

Östrojen ve meme kanseri riski ilişkilidir. Östrojenler meme kanserinin 

başlangıcında ve yayılmasında rol alırlar. Meme kanseri ve östrojenler arasındaki 

mekanizma oldukça komplekstir. Östrojenin potansiyel genetoksik etkileri vardır ve 

onkogenlerin ve nükleik asit sentezinde bulunan proteinlerin aktivasyonu ile DNA

hasarı oluşabilir. Tümör promosyonu, temelde östrojen ve östrojen reseptör 

komplekslerinin proliferatif etkileri sonucu oluşur. 

2.4.8.2. Progesteron 

Progesteron tek endojen progestindir. Overdeki korpus lutel.ım birincil sentez 

bölgesidir ve çok az miktarda ad renal bezlerden salgılanır. Progesteron, testestera na 
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dönüşebilecek ve daha sonra östron ve östradiole dönüşecek olan androstendion'un 

prekürksörüdür. Progesteronun meme kanserindeki rolü tam olarak ortaya 

anlaşılamamıştır. Birçok epidemiyolojik çalışma progesteron ve mem kanseri riski 

arasında bir ilişki rapor etmemektedir (92-3). Ancak, meme hücre proliferasyonu 

progesteron seviyesinin yüksek lüteal fazda arttığı gözlemlenmektedir (94). Meme 

bezinin tam gelişimi hamilelik gerçekleşmeden gerçekleşmez ve hamilelik sırasındaki 

morfolojik ve fonksiyonel meme gelişiminde progesteron önemli rol oynamaktadır (95). 

2.4.9. Eksojen Hormonlar 

2.4.9.1. Oral Kontraseptiner 

Oral kontraseptif (OK) kullanımı, meme kanseri riskinde çok az bir artışa yol 

açmaktadır. Ancak bu artış OK kullanımı kesilmesinden 1 O yıl sonra ortadan 

kalkmaktadır (96). OK'lerin meme kanseri üzerine olan etkisi; OK kullanımına 

başlangıç, OK kullanım menarşa göre durumu, kullanılan OK tipi, kullanım süresi gibi 

etmeniere bağlı olarak değişmektedir (97). İsveçli kadınlarda yapılan bir çalışmada OK 

kullananlar ile hiç kullanmamışlar arasında meme kanseri riski açısından bir fark 

gözlemlenmezken, 20 yaşından önce OK kullananlarda erken-başlangıçlı meme kanseri 

riskinin daha yüksek olduğunu göstermişlerdir (98). 

2.4.9.2. Hormon Değişim Tedavisi (HRT) 

Menapozia birlikte hormon azlığı ile menopoz semptomları oluşmaya başlar. 

Menopoz semptomlarını azaltmak için 1960'larda büyük umutlarla östrojen-terapisi 

(ERT) uygulanmaya başlanmış, ancak endometriyal kanser riski gibi yan etkiler 

oluşmuştur. Sonraları progestin eklenmesi de bu riski ortadan kaldırmış ve kombine 

hormon tedavisi tavsiye edilmeye başlanmıştır. Ancak 1997'de yapılan meta analiz 

çalışmalarında kombine hormon tedavisi uygulanan hastalarda yüksek meme kanseri 

riski gözlemlenmiştir. 

2.4.10. Reproduktif faktörler 

Meme, reproduktif fazlar sırasında sürekli değişim geçirmektedir. Reprodüktif 

geçmişte, menarş yaşı, ilk tam hamilelik yaşı, emzirme ve menopoz yaşı önemli 

faktörlerdir. Erken menarş ve geç menopoz ile kümülatif östrojen maruziyeti nedeniyle 

meme kanserini artırır (96). Aksine, doğum yapmış olmak, ilk tam hamilelik yaşının 

düşük olması ve emzirmenin meme kanseri üzerine koruyucu etkisi olduğu 
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gösterilmiştir (99).Spontan ya da bilinçli gerçekleşen düşürmeterin meme kanseri riskini 

etkilemediği görülmüştür (ı 00). 

2.4.1 1. Meme kanserinin çevresel risk faktörleri 

Meme kanserlerinin o/o50'si kişisel karakterler ve geleneksel olarak kabul edilen 

risk faktörleri ile açıklanamamaktadır. Epidemiyolojistler ve diğer bilim insanlan birçok 

vakanın çevresel etmeniere bağlı olduğuna inanmaktadır (lOı).Son 50 yıldır kadınların 

hayatları boyunca meme kanseri olma riski 3 kattan fazla artmıştır ve bu artış sayıları 

100 OOO'e yaklaşan, hormon fonksiyonu ya da gen ifadesini değiştiren sentetik 

kimyasallan artan çevresel kullanımı ile paralellik göstermektedir. 

Laboratuvar çalışmaları bu çevresel kimyasallardan 216'sının DNA hasarı, 

tümör büyümesini artırma ya da meme bezi gelişimini etkileyerek meme kanseri riskini 

artırdığını bulmuştur. Bunlardan 73 adedi genel tüketim maddelerinde ya da gıdalarda 

pollutan olarak bulunmakta, 35'i hava pollutanı, ve 25'i çevresel maruziyet ile günlük 

hayatımızda karşımıza çıkmaktadır. İlgili bileşenler petrol ürünlerindeki benzen, araç 

ekzozları ve hava kirliliği kaynaklı polisiklik aromatik hidrokarbonlar, klorlu suyun 

dezenfeksiyon ürünleri, poliklorine bifeniller, dioksin, klorine çözücüler ve pestisitleri 

içermektedir (ı 02). 

2.4.1 1.1. PolisikHk Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 

PAH'lerin oluşumu odun, kömür, dizel, yağ, tütün gibi karbon içeren yakıtların 

tam olarak yanmaması sonucu oluşur. PAH karışımiarı ve benzapiren gibi bireysel PAH 

kimyasalları, laboratuvar hayvanları meme karsinojenleridir. P AH maruziyetinin 

başlıca kaynakları sigara, hava kirliliği, otomobil ekzozları ve diyetdir. Diyet kaynaklı 

PAH'ler sigara ve ızgara edilmiş gıdalar ve ortamdaki hava kirliliğine maruz kalmış 

hububatlardır. 

Piren metabolitleri ve DNA adduktları P AH maruziyetini ölçmek için 

biyomarker olarak kullanılmaktadır ve bu markerlar düşük seviyede çevresel P AH'lara 

maruziyeti gösteren valide markerlardır. Castano, Vinyals ve arkadaşları, PAH 

maruziyeti ölçen bu markerlar ile geleneksel tekniklerin birleştirilmesi ile genel 

toplumun çevre ve hava kirliliğinden dolayı maruz kaldıkları PAH'ların ölçülmesi 

gerekliliğini öne sürmektedir (ı 03). 
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Vaka-kontrol çalışmalarında genetik polimorfizmlerden dolayı P AH ile DNA 

tamir mekanizması etkileşimi çalışılmıştır. Long Isiand'da yapılan bir çalışmada PAH

DNA adduct seviyesi yüksek olan kadınların düşük olan kadınlara göre meme kanseri 

riskinin o/o50 daha fazla olduğu gözlemlenmiştir (ı 04 ). 2002 yılında Rundle ve 

arkadaşalarını n, detoksifikasyon geni GSTM ı 'de bulduğu null varyantın hastalarda 

adduckt seviyesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuçlar GSTMı polimorfizmin 

meme dokusunda çevresel hasarın birikmesini önleme gibi önemli bir rolü olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu ve benzer çalışmalar detoksifikasyon rnekanızınasında rol alan 

enzimleri polimorfizmlerinin meme kanseri riski üzerinde etkileri olduğunu 

göstermektedir. (ı 05) 

2.4. ı ı .2. Kalıcı Organoklorinler 

PCB, kloroformlar, trikloroetilen, vini klorid, pestisidler, DDT gibi insektisidleri 

içeren organoklorin bileşikleri çevrede kalıcı ve lipofilik kimyasallardır. Genellikle 

gıda, toprak ve tozlarda tespit edilir ve besin zincirinde üstlere çıktıkça konsantre 

olurlar. İnsan sütünde ve meme dokusunda bulunurlar. Kalıntılar meme dokusu ve 

kanda ölçülebilir. Dieldrin gibi spesifik organoklorin bileşikleri östrojenik aktivite 

gösterir. 

2.4.ı 1.3. Poliklorine bifeniller (PCB) 

PCB karışımları, dielektrik akışkanlar, kapasitörler, transformatörler, ısı taşıma 

sıvıları, hidrolik sıvılar, kayganlaştırıcı yağlar ve pestisidler, boyalar, karbonsuz kopya 

kağıtları, yapıştırıcılar, plastikler ve alev önleyicilere katkı olarak kullanılmaktadır. 

Ameliyat implantlarında da kullanılmaktadır. Fakat 1970'ten beri üretimleri ABD'de 

yasaklanmıştır. Kontamine nehirlerdeki biyoakümülasyondan dolayı buradaki balıkların 

tüketimi genel toplumdaki ana maruziyet kaynağı olarak gösteriliyor. PCB'ler yağda 

birikir ve anne sütünde çok miktarda bulunur. PCB'lerin östrojenik, tümörijenik ve 

immünsüpresif aktiviteleri meme kanseri gelişimi ile ilişkilendirilmektedir ( 1 06). 

Literatürde, vaka-kontrol çalışmaları PCB'ler ve meme kanseri ilişkisine 

değinmektedir. Birincil olarak meme kanserinin direkt ilişkisi, meme kanseri tekrarı, 

survisi ve agresifliği ilişkilendirilmektedir. Organoklorin maruziyeti ve meme kanseri 

riskinin genel populasyonda incelendiği çalışmalarda, total PCB ve karsinam ilişkisi 

çelişkili sonuçlar vermektedir (1 07-11 0). 
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Genetik polimorfızmlerin etkilerinin incelendiği çalışmalarda, PCB maruziyeti 

ve meme kanseri riski arasında ilişki bulunmaktadır ve çalışmalar birbirini destekler 

niteliktedir. Örneğin, PCB maruziyeti, CYPl A 1 aktivitesini artırır ve steroid hormonları 

ve polisiklik aromatik hİdrokarbonların metabolize edilmesini sağlar. PCB'ler ve diğer 

ksenobiyotikler, varyant genotip tarafından, karsinogenik ara-moleküllere dönüşürler 

(lll). 

2.5. Detoksifikasyon Mekanizması 

ilaçlar, çevresel toksinler gibi çok geniş spektrumdaki hücrelerimiz üzerinde 

toksik etkiler yaratacak yabancı kimyasaHara maruz kalmaktayız. Toksisite, maruziyet, 

emilim, metabolizma ve atılım gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu kimyasallar, 

oksidatif hasar, DNA hasarı, sitotoksisite gibi toksik etkileri olabilir ve farklı organları 

hedef alabilirler. Antiaksidan savunma ve biyotransformasyon gibi ksenobiyotik 

indüklenmiş taksisiteden korunmak için hücresel savunma sistemleri gelişmiştir. 

Biyotransformasyonun büyük bölümü, gastrointestinal yol ve dolaşım sisteminin 

kesiştiği karaciğerde gerçekleşir. Biyotransformasyon, temelde bir savunma sistemi olsa 

da ksenobiyotiklerin, biyoaktivasyon ya da toksikasyon olarak adlandırılan bir işlemle, 

elektrofıller ve serbest radikaller gibi daha reaktif moleküllere dönüştürür. 

Ksenobiyotikler, insan vücudunda izledikleri yol emilim, distribüsyon, metabolize 

edilme (biyotransformasyon) ve atılım şeklindedir. Ksenobiyotikler ya direkt toksik etki 

gösterirler ya da biyotransformasyon sonucu reaktif metabolitlerin oluşması ile toksik 

özellik kazanırlar. Şekil 4 'te ksenobiyotiklere maruziyet sonucunda gelişecek 

taksisite'nin ana basamakları gösterilmiştir. 
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Şekil 4: Ksenobiyotik Maruziyeti ardından potansiyel toksisite ana basamakları 

2.5.1. Biyotransformasyon 

Hidrofılik bileşikler vücuttan kolayca üre yolu ile atılırken, lipofılik 

ksenobiyotikler lipofilik kamparımanlarda saklanır ya da atılım için daha hidrofılik 

bileşiklere dönüştürülür. Çoğu durumda biyotransformasyonun sonucu 

detoksifikasyondur. Ancak, bazı ksenobiyotiklerin metabolize edilmesi ana bileşikten 

daha toksik reaktif moleküller üretmektedir. Reaktif ana ürünler ya proteinlere 

bağlanarak apoptoz ya da nekroza yol açarak sitotoksik etki gösterir ya da DNA ve 

nükleik asitlere bağlanarak kanser riskini artıran genetoksik etki gösterir. Metabolizma 

çoğu durumda ilacın farmakalejik etkisini inaktive etse de, bazı metabolider 

farmakalejik olarak aktif moleküllerdir. Karaciğer vücudun ana metabolizma organı 

olsa da, bağırsak, kan ve diğer eganlar gibi ekstra-hepatik dokularda da ksenobiyotik 

metabolizması gerçekleşmektedir.Biyotransformasyon, katalizledikleri reaksiyona göre 

gruplanan iki fazda enzim sistemlerini içermektedir ( 112). Konjuge moleküllerin 

taşınımı da biyotransformasyonun üçüncü fazı olarak kabul edilebilir (Şekil 5). 
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2.5.2. Faz I Biyotransformasyon - Detoksifikasyon Mekanizması 
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Atılım 

Faz I biyotransformasyon, ksenobiyotiklerin yapılarına göre oksidasyon, 

redüksiyon veya hidrolize edildikleri reaksiyonlardır. Si tokrom P450 ( CYP) ailesi 

enzimler, ksenobiyotiklerin faz I metabolizmasındaki temel enzimlerdir, alifatik, 

aromatik hidroksilasyon, epoksidasyon, N- , 0-, S-dealkilasyonu, N-hidroksilasyonu, 

sülfoksidayson, desülfürasyon, oksidatif dehalojenasyon gibi oksidasyon de redüksiyon 

reaksiyonlarını gerçekleştirirler. CYP'ler dışındaki diğer faz I enzimi eri, N- ve S

oksidasyonunu katalizleyen Flavin bağımlı monooksijenaz (FMO), hidroperoksidazlan 

alkallere ingirgeyen peroksidazlar, ester ve peptid bağlarının hidrolizini katalizleyen 

karboksiesteraz ve amidazlar, alkallerin aldehidlere oksidasyonunu sağlayan alkol 

dehidrojenazlar (ADH) ve epoksitlerin dihidrodiollere hidrolizini katalizleyen epoksid 

hidrolaziardır ( 113 ). 

2.5.3. Faz II Biyotransformasyon - Detoksifikasyon Mekanizması 

Faz II Biyotransformasyonu endojen asiderin fonksiyonel gruba eklendiği 

konjugasyon reaksiyonlarından oluşur. Eğer vücuda metabolize edilecek ksenobiyotik, 

halihazırdareaktif fonksiyonel bir gruba sahip ise direkt faz II reaksiyonuna katılabilir. 

Faz II detoksifikasyon enzimlerinin başlıcaları; üridin difostak (UDP)-glukoüronik 

asit'den gluküronik asit transferini katalizleyen UDP-glukuronosiltransferazlar, 3'

fosfoadenozin 5'-fosfosülfat (PAPS)'lardan sülfat transferini sağlayan sülfotransferazlar, 

asetil koenzim A'dan asetat transferini katalizleyen N-asetiltransferazlar (NAT) ve 

glutatyon transferazını katalizleyen glutatyon transferaziardır (GST) (114-5) 

UGT'ler karaciğerde ifade edilen membran-bağlı enzimlerdir. ilaçlar, çevresel 

toksinler gibi ksenobiyotikler ve bilurubin ve steroinlerin konjugasyonunu 

gerçekleştirirler (116). UGT2B7 enziminin non-steroid anti-enflamatuvar ilaçları 

metabolize etmesi sonucu, ülser ve intestinal hasara sebep olan açil-glukurinidlerin 

oluşması, biyotransformasyonun detoksifikasyon, değil de toksifikasyona yol 
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açabileceği örneklerinden biridir. UGT'lerin indüklenmesi aynı zamanda AlıR 

aracılığıyla CYP indüklenmesiyle birlikte gerçekleşir. SUL T'lar ksenobiyotiklerin, 

östrojen gibi hormonların, katekolamin gibi nörotransmitterlerin sülfasyonunu sağlayan 

sitozolik enzimlerdir. Diğer biyotransformasyon enzimlerinin aksine, SULT ailesi 

enzimler insan fetusunda yüksek miktarda ifade edilir ve önemli prenatal metabolik 

sistem oluşturdukları düşünülmektedir. NATI ve NAT2 temel olarak karaciğerde ifade 

edilirler, Diğer faz II reaksiyonlarının aksine asetilasyon hidrofilikliği artırmaz ( 1 18-9). 

2.6. Sitokrom P450 (CYP) 

Sitokrom P450 (CYP) proteinleri bir hem protein ailesi üyesi bir enzim ailesidir. 

Bakteri, bitki ve hayvan türlerinde yaklaşık 1000 adet üyesi bulunan bir gen süper ailesi 

tarafından kodlanan CYP'lerin insanlarda yaklaşık 40 çeşiti bulunmaktadır. İlaçların ve 

ksenobiyotiklerin metabolizmasında, steroid hormonların biyosentezinde, doymamış 

yağ asitlerinin hücre içi habercilere oksidasyonunda ve yağda çözünen vitaminierin 

metabolizmasında bazı reaksiyonların katalizlenmesinde kritik rol oynayan, CYP enzim 

ailesine ait bazı enzimler ve katalizledikleri reaksiyonlar Şekil 6' da gösterilmiştir ( 120). 

CYP'ler oksigenaz enzim sınıfı üyeleridir ve özellikle monooksigenaz aktivitesi 

gösterirler. Yaklaşık 16 farklı ailesi olan CYP'lerin bir çok da alt aile grupları 

bulunmaktadır. Bu insan CYP'leri ailelerinin yarıdan fazlası kolesterol ve steroid 

hormon metabolizmasıyla ilişkili olması oldukça dikkat çekicidir. 
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Şekil6: CYP ailesi enzimleri 

2.6.1. CYP19 (Aromataz) 

Östradiol en önemli patent endojen östrojen kaynağıdır. Östradiolin 

androjenlerden biyosentezini aromataz enzimi gerçekleştirir. Aromataz ilk defa 1959 

yılında K.J. Ryan tarafından insan plasenta dokusunda tespit edilmiştir (121) ve 

insanlarda aromataz premenapozal kadınların yumurtalıklarında, hamile kadınların 

plesantasında ve kadın ile erkeklerin çevresel adipaz dokularında bulunmaktadır. 

Adipaz dokudaki östrojen, kanda dolaşan östrejenlerin ana kaynaklarındandır (122) ve 

menapoz sonrası yumurtakhklarda östrojen üretiminin kesilmesi ile östrojenin ana 

kaynağı haline gelir (123). 

Literatürde, aromataz enziminin hem normal meme dokusu, hem de memenin 

kaoserli hücresinde aktif durumda olduğu gösterilmiştir (124). Aromataz, en çok tümör 

stromasında olmakla birlikte epitel hücresinde de bulunur. Ayrıca meme tümör 

hücrelerinin plazmadaki östrojeni kullanmayıp, kendi içinde aromatizasyon ile ürettiği 

hormon u kullandığına ilişkin güçlü kanıtlar vardır ( 125). 

Aromataz; Aromataz sitokrom P450 ve NADPH-sitokrom P450 redüktaz 

komponentlerinin birleşmesiyle oluşan bir enzim kompleksidir ve aril steroid 

hidroksilaz aktivitesinden sorumludur. 
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Aramatazın katalitik aktivitesiyle ilgili bilinenierin çoğu ınsan aramatazı 

üzerinde yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Aromataz aktivitesi ile 3 mol oksijen ve 3 

mol NADPH harcanarak, ard arda 3 çift elektron transferi ile 1 mol östrojenin 

sentezlenmesi sağlanır (Şekil 7) (126). 
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Şekil 7: Mikrozornal membranın üzerindeki aromataz enzim kompleksinin şematik 
gösterimi (126) 

CYP19 geni genemda 15q21-1 bölgesinde, 10 adet ekzendan oluşur ve 70 kb 

uzunluğundadır ve moleküler ağırlığı yaklaşık 55 KDa olan 503 amino asit'lik bir 

CYP19 enzimini kodlar (127). 



Şekil S: Sitoktorm P450 Aromataz enziminin 3 boyutlu yapısı (N-ucu= mavi, C
ucu=kırmızı) (125) 
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D okulara göre farklılık gösteren aromatazın regülasyonu için, CYP ı 9 geninde 

çeşitli dokulara spesifik, Pl. ı, Pl.3, Pl.4 ve PII gibi promotör bölgeleri tespit edilmiştir 

(128-30). cAMP ile uyarılan PII promotörü özellikle yumurtalıklarda ve meme kanseri 

dokularında aktiftir, Pl.3 ve Pl.4 ise adipoz doku gibi yumurtalık dışı bölgelerde 

rastlanmaktadır ve glukokortikoidler ve bazı sitokromlar tarafından uyarılırlar. Plasenta 

dokusunda aktif olan P 1. ı regülasyonu halen araştırılınaktadır (13 ı). 

Literatürde Serdar ve ark. ile Chetrite ve ark. yapıtığı çalışmalar meme kanseri 

dokusundak, aromotaz mRNA'sı ve aktivitesinin normal meme dokusuna göre çok 

daha yüksek seviyelerde olduğunu saptamışlardır (ı32-3). Tekmal ve ark. fare 

modellerinde fazla aromataz ekspresyonunun meme dokusunda neoplastik oluşumları 

indüklediğini göstermişlerdir (134). Goss ve Strasser çalışmalarında, hormon ilişkili 

tümörlerin ı ve 2. Faz tedavilerinde aromataz inhibitörlerinin başarılı bir şekilde 
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kullanılmasıyla klinik anlamda da aromaz'ı hedefleyen tedavilerin uygulanabilirliğini 

göstermişlerdir (ı35). 

2.6.2. CYP17 (P450c17) 

Birincil olarak kadınlarda yumurtalıklar ve adrenal korteks te ifade edilen CYP ı 7 

genı genomda ı Oq bölgesinde sekiz ekzon ve 7 introndan oluşup, 508 amino asit 

uzunluğunda yaklaşık 57 KDa moleküler ağırlığına sahip si tokrom P450 ı 7 

enziminikodlamaktadır (ı36-8). CYPı 7, pregnenolon ve progesteronun ı 7a

hidroksilasyonunu katalizleyerek cinsiyet steroidlerinin sentezinde rol alan anahtar bir 

mikrozornal enzimdir. Aynı zamanda sahip olduğu cı 7/20-liyaz aktivitesi ile C2ı 

steroidlerini C ı 7 steroidlerine dönüştürmektedir. CYP ı 7 ayrıca çok az düzeyde ı 6a

hidroksilaz aktivitesine sahiptir. Böylelikle CYPı 7 temelde androjenlerin ve 

östrojenlerin sentezlenmesi için gerekli ve insan fizyolojisi için önemli olan iki farklı 

reaksiyonu tek aktif bölgeyle katalizlemektedir. 

Şekil 9:Sitokrom P450 17'nin üç boyutlu modellernesi 

CYP ı 7 steroid biyosentezinde anahtar bir dallanma noktası oluşturur, ı 7 a

hidroksilaz ve C ı 7 /20-liyaz aktivitelerinin her ikiside görüldüğünden seks steroidlerinin 

sentezinde rol alır. Pregnenolon ve progesterone, CYPı 7 için iyi birer substrattır fakat 

pregnenolone cı 7/20-liyaz reaksiyonu için progesterona göre bağlanması ıoo kat daha 
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fazladır.Aynı zamanda CYP17 enziminin, 17a-hidroksilaz ve C17/20-liyaz aktiviteleri 

birbirlerinden bağımsız şekilde regüle edilebilmektedir (136). 

Günümüze kadar CYP17 enzim aktivitelerinin her ikisinin de kaybı yada 

azalması, protein üretiminin gerçekleşememesi ile sonuçlanan 32 adet polimorfizim 

tespit edilmiş ve hipertansiyondan meme kanserine kadar çeşitli hastalıklada ilişkili 

olduğu düşünülmektedir (139). 

Çalışmamızda CYP17 polimorfızmlerinden 5' kodlanmayan bölgesinde ı 93 ı 

pozisyonundaki T-C baz değişimine yol açarak, varyant allelde (A2) 34 bp öncesinde 

yeni bir Sp- ı tipi (CCACC box) promoter bölgesi oluşturmaktadır. Yeni Sp-1 tipi 

promoter bölgesi gen ekspresyonunu dolayısıyla enzim aktivitesinin artırarak biyolojik 

olarak kullanılabilen östrojen miktarının arttığı düşünülmektedir ( 140). 

2. 7. Paraoksonazlar 

Esterazlar, organofosforik bileşiklerle etkileşimine göre ikiye ayrılırlar. "A"

esterazlar, organofosforik bileşikleri hidrolize ederken, "B"-esterazlar, organofosforik 

bileşikler tarafından inhibe edilirler. "A"esterazlar, arildialkilfosfataz (paraoksonaz) ve 

diizopropilflorofosfotazlar (DFPaz)lardır. Arildialkilfosfataz aktivitesinde en sık 

kullanılan enzim paraoksondur, bu nedenle paraoksonaz adını alır. Paraokzon şekil 

n'deki gibi PON tarafından hidrolize edilir. (141) 

Paraoxon p·Nitrophenol 

Şekil lO: Paraokzan'ın PONl tarafından hidrolizi (151) 

Diethyl 
phosphate 

PON aktivitesi karaciğer, böbrek, bağırsak ve kanda bulunur. En yüksek aktivite 

kan ve karaciğerdedir. Memelilerde tüm organlarda yüksek aktivite gösterirken, kuş 

balık ve böcek gibi diğer hayvan gruplarında, çok az ya da hiç aktivite 

göstermemektedir (142). 
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2. 7.1. Paraoksonaz ailesi 

Paraoksonaz ailesi, kromozom 7q21.3-22.1 bölgelerinde yanyana sıralanmış 

PON1, PON2 ve PON3 enzimlerinden oluşmaktadır. cD Na yapıları karşılaştırıldığında, 

insan, fare ve tavşan PON 1 proteinleri aminoasit dizisi %80 oranında benzerlik 

göstermektedir ve her tür içinde PON 1, 2 ve 3 eznimleri %60 oranında benzerlik 

göstermektedir (143). Üç PON geni de yaklaşık aynı uzunluktaki 9 ekzondan 

oluşmaktadır ve toplamda 26 kb'lik bant genişliğine sahiptir (144). 

PON1 ve PON3 yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL)'lerde bulunurken, PON2 

birçok dokuda yer almaktadır (145). Primo-Parmo ve ark'ın yaptığı çalışmalarda, PONl 

mRNA'sının karaciğer dışında, böbrek, kalp, beyin, ince bağırsak ve akciğer gibi birçok 

dokuda varlığını tespit etmişlerdir. PONl 'in ismini alması tamamen tarihi nedenlerden 

dolayı kaynaklanmaktadır ve PONl'in paraoksonaz aktivitesi oldukça düşüktür ve 

PON2 ve PON3 neredeyse hiç PON aktivitesi göstermemektedir. PONl paraokson 

hidrolizi, organofosforik insektisicllerin hidrolizi ve metabolizmada çok geniş 

spektrumda bir substrat grubunu hidrolize etmektedir. Mackness ve ark. PON1 

mekanizmasının, akside düşük ve yüksek yoğunluklu lipoproteinleri metabolizmasında 

rol aldığını göstermiş ve 2004 yılında Costa ve ark. yaptıkları çalışmada PON l'in 

HDL'deki fosfolipidleri oksidasyondan koruduğunu ortaya koymuştur. (146-7). 2000 

yılında da, Biggadike ve ark. PON1'in laktonaz aktivitesini keşfetınişlerdir (148). 

2.7.2. PONl Enziminin Yapısı 

PON1 Enziminin fizyokimyasal özellikleri Tablo n'de özetlenmiştir. PON1, 

SDS_PAGE'de 45 ve 48 kDa uzunluğunda iki bant şeklinde görülmektedir (141). 

Tablo 3: PON1 enziminin fizyokimyasal özellikleri (141) 

işleomemiş protein 355 amino asit 

Olgun protein 354 amino asit(Met-1 delesyonu) 

Moleküler ağırlığı --70 kDa 

" 

İsoelektrlll,noktası· (pl) 

Sistein kalıntıları 1 disülfit bağı Sis-42 ve Sis-353 arasında 
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Sis-284 (Serbest halde) 

N-terminal sinyal peptidi Ayrılmamış, hidrofobik heliks şeklinde 

Enizimin, 192. ve 55'inci amino asitte iki polimorfık bölgesi bulunmakta, 42. ve 

353. sistein kalıntıları arasında disülfıt köprüsü oluşturmaktadır ve 284. kodonunda 

serbest bir sistein bulunmaktadır (149). PON1 'in 6-kanatlı ~-döngü yapısı vardır ve 

herbir kanat 4 ~-tabakasından oluşmaktadır. Şekil nn'de Harel ve ark.'laırının yaptığı 

çalışma sonucu PON1 'in üç boyutlu şekli görülmektedir (145). 

a 

Şekilll:PONl'in genel yapısı. a) 6-kanatlı beta-döngü yapısının üstten görünüşü. Şekilde 
N ve C uçları gösterilmiştir. b) Döngü yapının yandan görünüşü, döngünün 
üstündeki 3 adet helis yapıyı da göstermektedir (145). 

PON1 geni polimorfızmlerinin, organofosfat zehirlenmesine, ateroskleroz ve 

birçok kanser tipine yatkınlığa etkisine yoğun şekilde literatürde rastlanmaktadır. 

PON1'in yaygın formları 192Q/R ve 55L/M'dir. 192. kodondaki lisin enzimin aktif 

bölgesine gelmekte polimorfızm enzimatİk aktivitenin düşmesine sebep olmaktadır. 

(146). Enzimin polimorfık farklılığı farklı substratlara affınitesinin de değişmesini 

sağlamaktadır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Seçilen Örneklerin Tanımı: 

Bu çalışmada İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji ABD'na başvuran meme 

kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastaların cerrahi rezeksiyon materyellerinden 

hazırlanmış parafın blok içinde saklanan 55 adet doku örneği kullanılmıştır. Kontrol 

grubu olarak çalışmada 91 adet kendisinde ve ailesinde kanser hikayesi olmayan sağlıklı 

kişinin periferik kan örnekleri kullanılmıştır. 

3.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler: 

Agaroz, Amonyum asetat, Amonyum klorür, Amonyum sülfat, Asetik asit, 

Borik asit, Bromfenol blue, DNA marker, EDTA, Etanal (o/o99), Etidyum Bromid, 

Hidroklorik asit, İzopropanol, Potasyum bikarbonat, Potasyum hidroksit, Primerler, 

Proteinaz K, Sodyum dodesil (lauryl) sülfat, Sodyum hidroksit, Sodyum klorür, Trizma 

baz, Taq polimeraz, Xylene blue, dNTP set, restriksiyon enzimi (CYP ı 7 için MspAI) 

3.3. Kullanılan Gereçler: 

Bioer PZR Cihazı, Otoklav, Etüv, Hot plate, Dijital Görüntüleme sistemi, 

Elektroforez için güç kaynağı (E-C Apparatus Corporation), Hassas terazi (Scaltec), Gel 

Logic ı 00 görüntüleme sistemi, Isıtıcılı manyetik karıştırıcı (Elektromag), Mikrodalga 

fırın (Philco ), Mikrosantrifüj (TDX), pH metre (Hanna), Pipet takımı (Eppendort), 

Falkon santrifüj (Hettich), Spektrofotometre (Biochrom-S2 ı 00 diode array 

spectrophotometer), Su banyosu (Elektromag), Elektroforez Sistemi (E-C 350 

MIDICELL). 
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3.4. Çözeltiler: 

3.4.1. Dna İzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler: 

3.4.1.1. Eritrosit Parçalama Tamponu (Lysis Buffer): 

Amonyum klorürden 8, 74 gr, potasyum bikarbonattan 1 gr, 0,5 mo larlık Etilen 

diamine tetra asetat (EDT A)'dan 200 J.ll ölçülü kap içine alındı. ddH20'dan 900 ml 

eklenerek çözeltinin pH'sı 1 normal NaOH ile 7,4'e ayarlandı. Daha sonra balon joje 

içine alınarak 1 litreye tamamlandı. Çözelti ısıya dayanıklı cam şişelere aktarılarak 

120°C'de 15 dakika otoklavlandıktan sonra +4°C'de saklandı. 

3.4.2. 0,5 M Disodyumetilendiaminteraasetat(EDTA) Çözeltisi (pH 8,0): 

E til en di amin tetra asetattan 186,1 gram tartılarak ölçülü kap içine alındı ve 800 

mililitre ddHıO eklendikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözdürüldü. 

Karışımın pH'sı sodyum hidroksit çözeltisi ile 8,0'e ayarlanarak ddH20 ile 1 litreye 

tamamlandı. Çözelti 120°C' de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

3.4.3. 4 M Sodyum Klorür (NaCl) Çözeltisi: 

Sodyum klorürden 233,6 gram tartılarak ölçülü kaba alındı ve üzerine 800 

mililitre ddHıO ilave edildi. Manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürüldükten 

sonra ölçülü balon kaba aktanlarak 1 litreye tamamlandı. Hazırlanan çözelti 120°C' de 

15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

3.4.4. Lökositleri Parçalama Tamponu (White Blood Cell Buffer-WBL): 

Balon jojeye 25 ml 4 molar sodyum klorür ve 50 ml 0.5 molar etilen diamin 

tetra asetat (EDTA) aktarılarak 1 litreye tamamlandı. Hazırlanan çözelti 120°C' de 15 

dakika otoklavlanarak sterilize edildikten sonra oda ısısında saklandı. 
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3.4.5. 1 M Tris Tamponu ( Stok): 

Tris baz' dan 121,1 gr tartılarak bir ölçülü kaba alındı. Üzerine 42 Jll hidroklorik 

asit ile yaklaşık 800 ml ddH20 eklenerek manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice 

çözündürüldü. Daha sonra balon jojeye aktanldı ve 1 litreye tamamlandı. Hazırlanan 

çözelti 120°C'de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edildi. 

3.4.6. 9.5 M Amonyum Asetat Çözeltisi: 

Amonyum asetattan 73,22 gr tartılarak ölçülü kap içine alındı. Üzerine 80 

mililitre ddH20 eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürüldü. Ölçülü balon kaba 

aktarılır ve ddH20 ile 100 mililitreye tamamlandı. 0,22 mikranluk filtreden geçirilerek 

sterilize edilip +4 oc' de saklandı. 

3.4.7. 0/olO'luk Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) Çözelstisi: 

Sodyum dodesil sülfattan 1 O gr tartı ldı. SDS tozlarını kaldırmamaya dikkat 

ederek ölçülü kap içine alındı ve üzerine 80 mililitre ddHıO eklendi. Manyetik 

karıştırıcı yardımı ile çözündümldü ve pH'sı 7,2'ye ayarlandı. 0,22 mikranluk fıltreden 

geçirilerek sterilize edilip ve oda ısısında saklandı. 

3.4.8. Proteinaz K (20 mg/ml): 

Proteinaz K' dan 20 ml gr tartılarak steril bir gode içinde steril ddHıO ile 1 

mililitreye tamamlandı ve -20°C'de saklandı. 
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3.5. Agaroz Jel Elektroforezinde Kullanılan Çözeltiler: 

3.5.1. Agaroz Jel Yükleme Tampon u (SX): 

Yilideme tampon u için 20 gram Ficoll 400, ı gram SDS, ı ,2 mililitre 0,5 

molarlık etilen diamin tetra asetat, ı mililitre ı molarlık Tris (pH 8,0), 200 miligram 

Bromo fenol mavi si, 200 miligram Ksilen siyanol tartılarak steril ddH20 ile ı 00 

mililitreye tamamlandı. Oda ısısında saklandı. 

3.5.2. Etidyum Bromür (10 mg/ml): 

Eti d yum bromürden ı O gram tartılarak steril ddHıO ile 1 O mililitreye 

tamamlandı. 

3.5.3. 5X Tris-Borik Asit-Etilendiamintetraasetat(TBE) Tamponu: 

TBE hazırlamak için 54 gram tris baz ve 27,5 gram borik asit, 20 mililitre 0,5 

molarlık EDTA (pH'sı 8,0) ve 800 mililitre ddH20 manyetik karıştırıcıda 

çözündürüldükten sonra balon jojeye aktarılarak ı litreye tamamlandı. Hazırlanan 

çözelti ı20 °C'de ı 5 dakika otoklavlanarak sterilize edildi ve oda ısısında saklandı. 

3.6. Kullanılan Yöntemler: 

3.6.1. Periferik Kandan Dna İzolasyonu: 

EDTA' lı tüplerle alınan ı O ml' lik kan örnekleri çalışma için falcon tüplerine 

aktarıldı. Üzerilerine ı :3 oranında lizi s solüsyonu eklenerek +4°C'de ı 5 dk bekletildi. 

Daha sonra ı 500 rpm'de ı O dk santrifüj edilip ve süpernatant kısımları atılarak pelletler 

tamamen süspansiyon durumuna getirildi ve üzerlerine tekrar ı 5-20ml. lizi s çözeltisi 

eklendi. Örnekler +4 oc' de ı 5 dk bekledikten sonra ı O dk ı 500 rpm' de santrifüj edildi. 

Süpernatant kısımları atılıp ve süspanse olan pellet üzerine 500 J.!l %ı O'luk SDS, 75 J.!l 

proteinaz K ve lökosit parçalama çözeltisi eklenerek 56°C' de su banyosunda bir gece 

inkübe edildi. İnkübasyondan sonra ı ml örnek başına 0,37ml 9,5M'lık amonyum asetat 
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çözeltisi eklendikten sonra karıştınldı ve 3000rpm' de 25dk santrifiij edilerek proteinler 

çöktürüldü. Santrifiij sonrası süpernatant kısmı 50ml'lik temiz bir tüpe aktarıldı ve 

üzerine 1:2 oranında %99'luk absolü alkol eklendi ve DNA'nın presipitasyonu sağlandı. 

Yoğunlaşan DNA'nın alkol yüzeyine çıkması beklenip ve DNA mikropipet ucuyla 

alındı. DNA % 70'lik alkol de yıkandı ve korunmak üzere Tris-EDT A çözeltisinde 

çözündürülerek +4°C'de saklandı (119). 

3.7. Elde Edilen DNA'nın Konsantrasyon ve Kalitesinin Tayini: 

Elde edilen DNA örneklerinde konsantrasyon ve miktar tayini yapmadan önce 

her örnekten 20f.ll alınarak üzeri 380f.ll 0,5X TE tamponu ile tamamlandı ve bu şekilde 

1/20 dilüsyonu sağlandı. Bu dilüsyon örneklerinin daha sonra spektrofotometrede 260 

nm ve 280 nm dalga boylarında OD ölçümleri yapıldı. 

Spektrofotometrede 260 nm ve 280 nm dalga boylarında yapılan ölçümlerle 

DNA'nın saflığı ve konsantrasyonu belirlendi. DNA'nın 50j...Lg/ml çift iplikçikli 

içeriğinin 260 nm dalga boyunda bir optik densite (OD) verdiği kabul edilmektedir. 260 

nın'deki ölçüm değeri aşağıdaki formüle uygulanarak DNA konsantrasyonu hesaplandı. 

DNA Konsantrasyonu: OD260 X 50f.lg/ml X Sulandırma oranı 

DNA örneklerinin saflığı OD260/0D280 oranı kullanılarak belirlendi. Yeterince 

iyi saflıkta kabul edilen DNA'nın OD260/ OD280 değeri yaklaşık 1,8'dir. Ortamda fenol 

veya protein mevcutsa bu oran 1,8'den küçük olacaktır. 0Dı6oi0Dıso değeri 2'den 

büyükse ortamda RNA bulunduğu anlamına gelir. 

3.8. PZR Yöntemi İle Gen Bölgelerinin Çoğaltılması ve RFLP Yöntemiyle 
Polimoıfızm Analizi: 

3.8.1. PZR'da Kullanılan Kimyasal Maddeler: 

DNA Tag polimeraz enzimi (5U/ul) (Fermentas EP0402) 

PZR reaksiyonundaki konsantrasyonu 2,5 unite olacak şekilde 50 f.ll 'lik PZR 

karışımına 0,5 f.ll eklendi. 
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10 X DNA Taq PZR Tamponu (NHJ 2S04'lü CFermentas EP0402) 

Tris-HCl'den lOOmM (pH 8,8, 25°C'de), 500mM KCl ve %0,8 Nonidet P40 

içeren lOX Taq PZR tamponundan 50 J.tl'lik PZR karışımına 5 J.!l eklendi. 

MgClı C25mM/ml. Permentas EP0402) 

MgClı'den 50 J.!l'lik PZR karışımına 4 J.!l eklendi. 

dNTP'ler (100 umol/ml) (Fermentas R0171) 

dNTP' lerden (dA TP, dTTP, dCTP, dGTP) 10' ar J.!l alınıp (toplam 40 ı.ıl) 1 ı.ıl' 

lik tüpe kondu ve üzerine 960 J.!l distile su eklenerek (dH20) 1000 ı.ıl lmM 'lık dNTP 

karışımı hazırlandı ve -20 oc derin dondurucuda saklandı. 50 J.tl'lik PZR karışımına 6 J.!l 

eklendi. 

3.8.2. CYPl 7 Enziminin Gen Bölgesinin PZR Yöntemi ile Çoğaltdmas ı: 

CYP 17 enzim geninin 5 '-flanking (kod larunayan bölge) bölgesindeki MspAI 

polimorfizminin belirlenmesi için gen bölgesini çoğaltınada kullanılan primerierin 

nükleotid dizisi aşağıda verildiği şekildedir. Bu primerler uluslararası yayınlarda 

doğrulanmış primer dizileridir ( 144 ). Primerler kullanılmadan önce sulandırılarak 

1 OOpmol/ı.ıl 'lik stoklar hazırlanmıştır. PZR' da kullanılmadan önce 12,5 pmollı.ıl olacak 

şekilde sulandırılmıştır. 

CYP17 

İleri primer: 5'- CAT TCG CAC TCT GGA GTC -3' 

Geri primer: 5'- AGG CTC TTG GGG TAC TTG -3' 

CYP17 enziminin 5' kodlarunayan bölge si için PZR karışımı aşağıdaki gibidir: 



39 

50J.1l'lik karışım; distile su 29ı.ıl, dNTP 6J.1l, PZR tamponu 5J.1l, MgCiı 4ı.ıl, 

CYP17 için primer 2ı.ıl, Taq polimeraz 0,5f.ll. 

Taq polimeraz eklendikten sonra tüp içindeki bileşenler pipetleme işlemi ile 

kanştınldı. Örnek sayısı kadar 0,2 ml 'lik tüplere 49J.1l PZR karışımı dağıtıldı daha sonra 

her tüpe 1 f.ll DNA (30-1 OOng) eklenerek yeniden pipetleme yapıldı ve PZR cihazı na 

(Bioer XPCycler) örnekler yerleştirildi. PZR işlemi, uygun program seçilerek başlatıldı. 

Ambrosone ve ark. uyguladığı yöntem kullanılmıştır ( 144). 

3.8.2.1. PZR Şartları : 

CYP 17 enzimi 5' kodlanmayan bölgesinin çoğaltılması için kullanılan primerler 

için bağlanma derecesi 56°C olarak saptanmıştır. CYP 17 enzimi 3 '-tlanking bölgesi için 

optimize edilmiş PZR şartları Tablo 5'te, elde edilen PZR ürünlerine ait o/o2'lik agaroz 

jel'de 414 baz uzunluğunda bir band oluşturur. 

Tablo 4:CYP1 7 enzimi 5' kodlanmayan bölge si için kullanılan PZR şartları 

942C s dakika 

941C ldaldlta 

}~d6~ 561C ldaldka 

721C ldaJdka 

722C 7 dakika 

3.8.2.2. CYP17 enzimi 5' kodlanmayan bölge MspAI Polimorfizminin Belirlenmesi 
lçin PZR Ürünlerinde Restriksiyon Enzim Analizi: 

MspAI Kesim enzimi (lOU/ul): (Promega R702A) MspAI enzimi Multi-Core™ Buffer 

ile birlikte kullanıldı. MspAI enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

5' .... C (A/C) G • C (G/T) G ... 3' 

3' .... G (T /G) C • G (A/C) C ... 5' 
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3.8.2.3. MspAI Enzim Kesimi: 

PZR ürünü saptanmış örneklerden toplam hacmi 9,75Jll olacak şekilde 

restriksiyon enzim kesimi tabloda belirtilen çözeltiterin ve MspAI enziminin sırasıyla 

eklenmesi ile gerçekleştirildi (Tablo 6). Kesim işlemi MspAI enzimi için optimum 

sıcaklık olan 37°C'de 3 saat sürmüştür. 

Tablo 5: MspAI enzimi için kesim protokolü 

Kimyasallar Miktar 

Plll.lıtbltı 1.5 pl 

1\l.ıti-Corenı Baffer 2~ 

Euim: MspAI 0.25 pl 

3.8.2.4. MspAI Enzimi Kesim Ürünlerinin Kontrolü: 

Kesim ürünlerinin kontrolü için o/o2 'lik agaroz jel hazırlandı. Mspl kesim enzimi 

ile kesilen PZR ürününün tamamı, yükleme tamponundan 1 Jll alınarak karıştınldı ve 

o/o2'lik agaroz jeldeki kuyulara yükleme yapıldı. Kesim ürünleri (Fermentas 100 bp 

marker) DNA moleküler marker ile birlikte yürütüldü. Yürütme sonrası jel üzerindeki 

bantlar, UV ışık altında incelendi. 

3.8.2.5. MspAI Enzimi Kesim Sonuçların Değerlendirilmesi: 

Kesim işlemi yapılmadan önce elde edilen PZR ürünlerinin bant büyüklükleri 

414bp olarak saptanmıştır. Mspl polimorfızmi yokluğunda (AıiAı) 3'-flanking 

bölgesinde MspAI enzimi için kesim bölgesi bulunmamaktadır. Mspl polimorfızmi 

taşıyan (A ıl A2, A 21 Aı) örneklerde ise Mspl enzimi için bir kesim bölgesi 

bulunmaktadır. Polimorfızmi içermeyen (AıiAı) PZR ürünleri 414bp büyüklüğünde tek 

bant verirken, homozigot MspAI polimorfızmi içeren (A21 A2) PZR ürünleri, enzim 

kesimi sonrası 290bp ve 124bp'lik iki bant verir. Heterozigot MspAI polimorfızmi 

içeren (Aı1A2) durumunda ise PZR ürünleri 414, 290 ve 124bp olmak üzere her üç 

bandı da içerir. Enzim kesim reaksiyonu sonucunda gözlenen 414bp'lik tek bant 

örneğin Mspl po li morfizmini bulundurmadığı nı (A ılA ı) gösterir. 290 ve 124bp 'lik iki 

bant örneğin M sp AI polimorfızmini homozigot (A21 A2) olarak taşıdığını gösterir. 414, 

290 ve 124bp'lik üç bant ise örneğin MspAI polimorfızmini heterozigot (AıiAı) olarak 

taşıdığını gösterir. 
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3.8.3. CYP19 Enziminin Gen Bölgesinin PZR Yöntemi ile Çoğaltılması: 

CYP19 enzım genının 39. Kodondaki triptofan!arginin (Trp/Arg) 

polimorfizminin belirlenmesi için kullanılan primerierin nükleotid dizisi aşağıda 

verildiği şekildedir. Bu primerler uluslararası yayınlarda doğrulanmış primer dizileridir 

(162). Primerler kullanılmadan önce sulandırılarak ıoopmol!J.!l'lik stoklar 

hazırlanmıştır. PZR'da kullanılmadan önce ı2,5 pmol!J.!l olacak şekilde sulandırılmıştır. 

3.8.3.1. PZR Şartları : 

CYP ı9 enzimi 39. Kodondaki Trp/ Arg polimorfızminin belirlenmesi için 

literatürde kullanılan PZR koşulları 95°C'de ı O dakika başlangıç denatürasyonunu 

takip eden 30 döngüden oluşan 95°C'de ı dakika denatürasyon, 54°C'de ı dakika 

bağlanma, 72°C'de 1 dakika uzama ve 72°C'de 5 dakika sonuzama şeklindedir (145). 

Çalışmamızda bu protokol Tablo 6 'da belirtildiği şekilde değiştirilerek kullanılmıştır. 

Tablo 6:CYP1 9 gen bölgesi için optimize edilmiş PZR şartları 

96stC 3 dakika 

9SIC !dakika 

} 561C ldaldka 3Sd6qfl 

72'C ı dakika 

72QC lO dakika 

3.8.3.2. PZR Ürünlerinin Kontrolü: 

PZR ürünlerinin kontrolü için o/o2 'lik agaroz jel hazırlandı. PZR ürününün ı O 

J.!l'si, yükleme tamponundan ı J.!l alınarak karıştınldı ve o/o2'lik agaroz jeldeki kuyulara 

yükleme yapıldı. PZR ürünleri (Fermentas ıoo bp marker) DNA moleküler marker ile 

birlikte yürütüldü. Yürütme sonrası jel üzerindeki bantlar, UV ışık altında incelendi. 
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3.8.3.3. PZR Sonuçların Değerlendirilmesi: 

39. Kodondaki Trp/ Arg polimorfızminin yokluğunda (TT) ileri primer 2, gen 

bölgesine tutunamaz. Trp/ Arg polimorfizmi taşıyan örneklerden heterozigot olanlarında 

(TC) tüm primerler bağlanabilirken homozigot mutant (CC) olan örneklerde geri primer 

2, gen bölgesine bağlanamaz. Trp/ Arg polimorfızmi içermeyen (TT) örneklerin PZR 

ürünleri 425bp ve ı98bp büyüklüğünde iki bant verirken, homozigot mutant olan (CC) 

örneklerin PZR ürünlerinden 425bp ve 264bp'lik iki bant elde edilir. Heterozigot olma 

(TC) durumunda ise PZR ürünleri 425bp, ı98bp ve 264bp'lik olmak üzere her üç bandı 

da içerir. 

3.8.4. PONl Enziminin Gen Bölgesinin PZR Yöntemi ile Çoğaltılması: 

PONı enzim geninin ı92. Kodonundaki Bsp ı polimorfızminin belirlenınesi 

için gen bölgesini çoğaltınada kullanılan primerierin nükleotid dizisi aşağıda verildiği 

şekildedir. Bu primerler uluslararası yayınlarda doğrulanmış primer dizileridir (146). 

Primerler kullanılmadan önce sulandırılarak ı OOpmol/ı.ıl 'lik stoklar hazırlanmıştır. 

PO Nı 

İleri primer: 5'- TAT TGT TGC TGT GGG ACC TGA G -3' 

Geri primer: 5'- CAC GCT AAA CCC AAA TAC ATC TC -3' 

PONı enziminin ı92. kodon bölgesi için PZR karışımı aşağıdaki gibidir: 

50ı.ıl'lik karışım; her primerden 0.5 M, 1.5 mM MgC12, 200 M 4dNTP and ı 

ünite Taq DNA polymeraz eklendikten sonra tüp içindeki bileşenler pipetleme işlemi ile 

karıştırıldı. Örnek sayısı kadar 0,2 ıni'lik tüplere 49ı.ıl PZR karışımı dağıtıldı daha sonra 

her tüpe ı ı.ıl DNA (30-ı OOng) eklenerek yeniden pipetleme yapıldı ve PZR cihazına 

(Bioer XPCycler) örnekler yerleştirildi. PZR işlemi, uygun program seçilerek başlatıldı. 

Adkins ve ark. uyguladığı yöntem kullanılmıştır (adkins et al). 

PZR işlemi için 5 dakika 94°C'de DNA denatürasyonundan sonra, ı dakika 95 

oc denaturasyon, ı dakika 60°C bağlanma ve ı dakika 72°C uzama sıcaklığı olacak 

şekilde 35 siklüs'ü takiba 7 dakika 72°C'de son uzama basamağı ile PZR reaksiyonu 

gerçekleştirilmiştir. Oluşan 99 bazlık ürün, 8 Ünite Bsp! endonükleaz kesim enzimi 
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(MBI Fermentas, Letonya) ile kesilmiştir. Kesim koşulları 55°C'de 16 saat'tir. Elde 

edilen ürünler %4'lük agaroz'da etidyum bromür ile görüntülenmiştir. 192. Kodonda 

arjinin bulunduran B-genotipi 66 ve 33 bazlık iki ürün oluşturur iken, A- genotipi Bsp I 

kesim bölgesi içermediği için 99 bazlık tek ürün oluşturmaktadır. 
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4. BULGULAR 

Hasta grubu meme karsinamlu hastalardan oluştuğu için, kontrol grubu olarak 

yakın akrabalarında ve kendilerinde kanser ve geçmişinde önemli hastalığı bulunmayan 

45 sağlıklı kadın dahil edilmiştir. Hasta grubuna 2005-2009 yıllan arasında Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 'nda tedavi gören kişilerden 60 tanesi dahil 

edilmiştir. Bu hastaların hepsi kemoterapi görmüştür. 

Kontrol ve hasta grubunun yaş ortalaması sırasıyla 42,98±14,04 ve 50,16±10,36 

bulunmuştur. Kontrol grubu ve hasta grubu yaş ortalaması için t-test uygulandığında iki 

grp arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (t=O,OOO). Hastaların kilo ortalaması 

74,69±14,04 (n=74) boy ortalaması 160,57±7,44 (n=79) olarak bulunmuştur. 

Hastalarda meme kanseri risk faktörleri ve prognostik faktörlerin dağılımları 

Tablo 7' de gösterilmiştir. 

Tablo 7: Meme kanseri hasta grubunda meme kanseri risk faktörleri ve prognosktik 
faktörlerin dağılımı 

Risk/Prognostik Faktör Frekansı Yüzdesi (0/o) 

Var 27 %52,9 

ER 
Yok 24 %47,1 

Var 27 %34,3 

PR 
Yok 27 %34,3 

Var 27 %34,2 

cerB 

Yok 24 %30,4 

2 29 %36,7 

Hist. Grade 

3 14 %17,7 

İn situ komponenet Bulundurma 14 %17,7 
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Nekroz Mevcut 14 %17,7 

Kalsifikasyon Mevcut 5 %6,3 

Lenfatik invazyon Mevcut ll %13,9 

Kan darnan invazyonu Mevcut 2 %2,5 

Ailede başka kanser 
Mevcut 28 %35,4 

va kas ı 

Ailede meme kanseri 
Mevcut 10 %12,7 

va kas ı 

Hormon Replasman 
Görmüş 10 %12,7 

Tedavisi 

Pre 32 %44,4 

Menapoz 

Post 40 %55,6 

Sigara Kullanan 21 %26,6 

Meme kanseri ve kontrol grupları arasında CYPı7 allel dağılımları, sırasıyla 

incelendiğinde A ı A ı, ve A2A2 allelleri için kontrol grubunda %23,9 ve %76, ı hasta 

grubunda %2ı,7 ve 78,3'tür. Tablo 8'de ve Şekil ı2'de dağılımlar gösterilmiştir. Her iki 

grup istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p=0,784, OR:0,88). Hasta ve kontrol grubuplannda AıA2 alleline hiç rastlanmamıştır. 



Tablo 8: Meme kaoserli hastalar ve kontrollere ait CYP17 gen polimorfızmleri 
sonuçlarının genotip frekanslarına göre dağılımı 

CYP17 

so 
4S 

40 

3S 

30 

2S 

20 

ıs 

lO 

s 
o 

ı ı (%23,9) 

35 (%76,1) 

Kontrol Meme Ka. 

ı3 (%2ı ,7) 

47 (21,7) 

. AlAl 

.A2A2 

OA1A2 

Şekil12: Meme kanseri hastalarında ve kontrol grubunda CYP17 allel dağılımları 
gösterilmiştir. 
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Meme kanseri hastalarında CYP 17 polymorphizminine ait genotip 

frekanslarının; Ösrojen reseptörü (ER), Progesteron Reseptörü (PR), HER2 reseptörü 

gibi prognostik faktörler ile ilişkisi Tablo 9'de ve menapoz durumu, sigara kullanımı, 

alkol tüketimi, hormon replasmant tedavisi görme, ilk doğum yaşı ve doğum kontrol 

hapı kullanımı gibi meme kanseri risk faktörleri ile ilişkisi Tablo ı O' da gösterilmiştir. 



Tablo 9:CYP17 gen polimorfizmine ait genotip frekansların meme kanseri prognostik 
faktörleri ile ilişkisi. 

AlAl Alleli A2A2 Alleli 

47 

p değeri OR 0/o95 CI 
(%)) (%) 

Var %20 %47,5 

ER 0,226 -
Yok %2,5 o/o30 

Var %12,5 %35 

PR 0,712 -
Yok %10 %42,5 

cerbB-2 Var %5,2 %50 

0,107 -
(Her-2/Neu) Yok %15,7 %28,9 

Tablo 10: CYP17 gen polimorfizmine ait genotip frekansların meme kanseri risk 
faktörleri ile ilişkisi 

AlAl Allele A2A2 Allele P değeri OR o/o95 CI 

Pre %6,8 %33,9 

Menapoz 0,75 

Post %13,5 %45,8 

İçme %8,3 %21,7 

Sigara 0,504 

İçıneme o/o 13,3 %56,7 

İçme o/o1,7 %1,7 

Alkol 0,389 

İçıneme %20 %76 

Hormon 
Tedavi 

o/o6,9 %10,3 0,191 
Replasman Olma 
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Tedavisi Tedavi 
o/o13 ,8 %69,0 

Olmama 

İlkDoğum 
<20 %7,3 %20 

0,648 
Yaşı 

>20 % 12,7 %60 

Kullanan o/o4 ,8 %8,1 
Doğum 

0,342 
Kontrol Hapı 

Kullanmayan o/o 14,5 %72,6 

Meme kanseri ve kontrol grupları arasında CYP ı 9 all el dağılımları, sırasıyla 

incelendiğinde CC, TT ve CT allelleri için kontrol grubunda o/o2,0, %56,9 ve %4 ı ,2 

hasta grubunda %37,0, %35,2 ve %27,8'dir. Tablo ı ı 'de ve Şekil 13'de dağılımlar 

gösterilmiştir. Her iki grup istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, CC genotipi hasta 

grubunda kontrol grubuna göre yüksek frekansta gözlenmiştir. 

Tablo 11:: Meme kaoserli hastalar ve kontrollere ait CYP19 gen polimorfızmleri 
sonuçlarının genotip frekanslarına göre dağılımı 

KONTROL 

N(0/o) 

ı (o/o2,0) 

29 (%56,9) 

2ı (4ı,2) 

20 (o/o37,0) 

19 (35,2) 

ı5 (27,8) 



Kontrol Meme Ka. 

Şekil13: Meme kanseri hastalarında ve kontrol grubunda CYP19 allel dağılımları 
gösterilmiştir. 
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Meme kanseri hastalarında CYP ı 9 polymorphizminine ait genotip 

frekanslarının; Ösrojen reseptörü (ER), Progesteron Reseptörü (PR), HER2 Reseptörü 

gibi prognostik faktörler ile ilişkisi Tablo ı 2 'de ve menapoz durumu, sigara kullanımı , 

alkol tüketimi, hormon replasmant tedavisi görme, ilk doğum yaşı ve doğum kontrol 

hapı kullanımı gibi meme kanseri risk faktörleri ile ilişkisi Tablo ı 3 'de gösterilmiştir. 

Tablo 12:CYP19 gen polimorfızmine ait genotip frekansların meme kanseri prognostik 
faktörleri ile ilişkisi. 

CC (o/o) TT (0/o) CT (0/o) p değeri OR 0/o95 cı 

Var %28,2 %23 ,1 % 17,9 

ER 0,838 -

Yok % 15,4 %7,7 %7,7 

Var %20,5 % 17,9 o/o10,3 

PR 0,681 -

Yok o/o23 ,1 o/o12,8 % 15,4 

cerbB-2 Var 0/o24,3 % 13,5 % 13,5 

0,463 -

(Her-2/Neu) Yok 0/o l3 ,5 0/o 18,9 o/o16,2 



Tablo 13: CYP19 gen polimorfızmine ait genotip frekansların meme kanseri risk 
faktörleri ile ilişkisi 

50 

OR%95 
cc TT TT P değeri 

CI 

Pre %13,0 %20,4 %14,8 

Menapoz 0,322 

Post %24,1 o/o14,8 %13,0 

İçme o/o 13 ,0 %9,3 %7,4 

Sigara 0,803 

İçıneme %24,1 %25,9 %20,4 

İçme %0,0 %1,9 o/oO,O 

Alkol 0,391 

İçme me o/o37,0 o/o33,3 %27,8 

Tedavi 

Hormon 
%3 ,8 o/o7,5 %0,0 

Olma 
Replasman 0,156 

Tedavisi Tedavi 
o/o32,1 %28,3 %28,3 

Olmama 

İlkDoğum 
<20 %7,8 %9,8 %7,8 

0,586 
Yaşı 

>20 %29,4 o/o25 ,5 %19,6 

Doğum Kullanan %0,0 %3 ,8 %13,2 

Kontrol 0,001 

Hapı Kullanmayan %35 ,8 %32,1 %15,1 

Meme kanseri ve kontrol grupları arasında PON1 allel dağılımları , sırasıyla 

incelendiğinde AA, BB ve AB allelleri için kontrol grubunda %70,2, %15,8 ve %14,0 

hasta grubunda %74,5, %10,6 ve %14,9'dur. Tablo 14'de ve Şekili 14' te dağılımlar 
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gösterilmiştir. Her iki grup istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, iki grup arasında 

herhangi bir fark gözlemlenmemiştir. 

Tablo 14: Meme kaoserli hastalar ve kontrollere ait PONl gen polimorfizmleri 
sonuçlarının genotip frekanslarına göre dağılımı 

PO NI 

40 (%70,2) 35 (%74,2) 

9 (%15,8) 5 (10,6) 

8 (14,0) 7 (14,9) 

40 

3S 

30 

2S 

20 

ıs 

lO 

s 
o 

Kontrol Meme Ka. 

Şekil14: Meme kanseri hastalarında ve kontrol grubunda PONl allel dağılımları 
gösterilmiştir. 

Meme kanseri hastalarında PONl polymorphizminine ait genotip frekanslarının; 

Ösrojen reseptörü (ER), Progesteron Reseptörü (PR), HER2 Reseptörü gibi prognostik 

faktörler ile ilişkisi Tablo 15 'te ve menapoz durumu, sigara kullanımı, alkol tüketimi, 

hormon replasmant tedavisi görme, ilk doğum yaşı ve doğum kontrol hapı kullanımı 

gibi meme kanseri risk faktörleri ile ilişkisi Tablo 16'da gösterilmiştir. 
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Tablo lS:PONl gen polimorfizmine ait genotip frekansların meme kanseri prognostik 
faktörleri ile ilişkisi. 

AA (0/o) BB(%)) AB (0/o) p değeri OR 0/o9S cı 

Var o/o51 ,5 %3,0 %9,1 

ER 0,233 

Yok o/o30,3 %6,1 %0 

Var o/o39,4 o/o3,0 o/o6, 1 

PR 0,714 

Yok o/o42,4 o/o6, 1 %3,0 

eerbB-2 Var o/o41,4 o/o6,9 o/o6,9 

0,817 
(Her-2/Neu) Yok o/o37,9 o/o3,4 o/o3,4 

Tablo 16: PONl gen polimorfizmine ait genotip frekansların meme kanseri risk faktörleri 
ile ilişkisi 

OR 0/o9S 
CC(0/o) TT(0/o) TT(0/o) P değeri 

CI 

Pre %36,2 %4,3 %8,5 

Menapoz 0,839 

Post %38,3 o/o6,4 %6,4 

İçme o/o23,4 %2,1 %0 

Sigara 0,210 

İçmeme o/o51, 1 %8,5 %14,9 

İçme %0 %0 o/o O 

Alkol -
İçmeme o/o74,5 o/o10,6 o/o14,9 

Hormon 
Tedavi 

o/o 15,2 %2,2 %0 0,419 
Replasman Olma 
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Tedavisi Tedavi 
%58,7 

Olmama 
o/o8,7 %15,2 

İlkDoğum 
<20 o/o13,0 %2,2 %2,2 

0,029 
Yaşı 

>20 %58,7 o/o4,3 %13,0 

Doğum Kullanan o/o8,7 %2,2 %2,2 

Kontrol 0,873 

Hapı Kullanmayan %65,2 %8,7 %13,0 
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5. TARTIŞMA 

Meme kanseri, dünyada her yıl yaklaşık 570.000 yeni vakanın tespit edilen, 

kadınlarda görülen en yaygın ve en etkili hastalıklardan biridir. Risk faktörleri arasında 

çevresel kimyasallar, dışarıdan östrojen alımı, östrojen metabolize eden genlerdeki 

aktivite değişimleri, geç menapoz, menapoz sonrası obezite, sigara ve alkol kullanımı 

gösterilmektedir (149). 

Epidemiyolojik çalışmalar, meme kanseri oluşumunu iki farklı yaklaşımla ele 

almaktadırlar. Birincisi meme epitelinin östrojenlere uzun süreli maruz kalması ile 

ilişkilendirirken, ikincisi polisikHk aromatik karbonlar, aril aromatik ve heterosiklik 

aminler gibi ksenobiyotiklere maruz kalmanın karsinojenezi artırdığını tespit 

etmişlerdir. Birincil yaklaşım, CYPI 7 ve CYP19 gibi östrojen metabolizmasında rol 

alan enzimlerdeki polimorfızmleri temel risk etmeni alır iken, ikinci yaklaşım PON 1, 

GST'ler NA T'lar gibi ksenobiyotik metabolizmasında rol alan enzimlerdeki 

polimorfızmleri temel risk etmeni olarak kabul eder. Ancak her iki yaklaşım da ilgili 

enzimierin her iki grupta da farklı görevler alması, ara ürünlerin ortak olması gibi 

fızyolojinin bütünlüğünden kaynaklanan etmenlerden dolayı aralannda keskin sınırlar 

· bulunmamaktadır (147-8). Çalışmamızda iki grubtan enzimierin polimorfizmlerin 

meme kanseri ile ilişkisini incelerneyi amaçladık. 

Östrojenlere uzun süreli maruziyet, hücre proliferasyonunun indüklenmesini, ve 

kansere sebebiyet verecek mutasyonlu hücrelerin çoğalma şansını artırmaktadır (149-

150). Mutasyonlar başlangıçta, sigara dumanı radyasyon, kzenobiyotik maruziyet 

sonucu oluşurlar, östrojen ve yan ürünleri ise hücresel proliferasyonu tetiklemektedir. 

Östrojen ve ksenobiyotiklere maruziyet, bireylerde polimorfizmlerin varlığında, 

bireylerde farklı etkilere neden olur (147-8). 

Östrojeni meme dokusu hücrelerinde bulunan reseptörlerine bağlanarak genomik 

etkisi ile ya da katekai-östrojen gibi, metabolitlerinin DNA'ya zarar vermesi ile hücre 

hasanna yol açar. Genomik etkisi, sürekli östrojen uyarısı ile proliferasyonun 

hızlanması ve DNA tamir mekanizması süresini azalttığı için doğal mutasyon satırısını 

artıtrarak karsinojenezi artıtır (151-2). Meme karsinomlarının yaklaşık %1 0-20'si 

kalıtımsaldır ve kalıtsal risk faktörleri içerisinde yer alan "yüksek risk genleri" BRCA 1 

ve BRCA2'deki mutasyonlar, kadın taşıyıcılarda 10-20 kat artmış meme 
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kanseri riski ile ilişkilidir. Fakat genel toplumda mutasyon taşıyıcıları çok nadir 

gözlenmekte ve bu genlerdeki mutasyonlar meme kanseri vakalarının sadece %5 ini 

oluşturmaktadır. Meme kanseri vakalarının çoğunluğu birbirleri ve endojenik 

faktörlerler ile hareket eden ve toplumda sık görülen "düşük risk genleri" ndeki 

polimorfızmlerden kaynaklanmaktadır. "Düşük penetrans genleri ksenobiyotik ve 

östrojen metabolizmasında rol alan genlerdir (6-8). Çalışmada, östrojen (steroid) 

sentezinde önemli rolü olan düşük penetranslı gen adaylarından CYPı 7 ve CYPı 9 gen 

polimorfızmleri ve paraokzan ve çeşitli ksenobiyotiklerin metabolizmasında rol alan 

PONl gen polimorfızminin meme kanseri ile ilişkisi incelenmiştir. 

CYP19 enzimi polimorfizmleri, oluşturdukları aromataz aktivitesindeki 

varyasyon ile östrojen sentezini etkilemektedirler, ancak yapılan çalışmalar meme 

kanseri ile ilgili kesin sonuçlara ulaşmamıştır (147-152). Literatürdeki ilk çalışmalar, 

intran 4'te bulunan ([TTT A ]n) tekrar polimorfızmi ve ekzon 7'de Arg264Cys arnina asit 

değişimine yol açan C826T polimorfizmlerine odaklanmaktadır (153-154). Bu 

çalışmaainn ardından 2000 yılında Miyoshi ve ark. Trp39Arg polimorfizmini ve bu 

polimorfızmin Japon kadınlarda meme kanseri riski ile anlamlı şekilde ilişkili olduğunu 

göstermişlerdir (155). Miyoshi ve ark. destekler nitelikte, Hiro ve ark'larının 2004 

yılında yaptıkları çalışmalarda, premenapozal ve genç yaşta doğum yapmış veya yüksek 

BMI'li Japon kadınlarda C allelini taşımanın meme kanseri riskini ileri derecede 

artırdığını göstermişlerdir( OR =7 .3 ı, %95 CI= 1.88-28.5) (OR=2. 77, %95 CI=l.12-6.87) 

(144). Bizim çalışmamızda da allel frekansları arasında hasta ve kontrol gruplarında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır, ancak hasta grubunda C alleli taşımanın riski artırdığı 

görülmektedir(p=0,02, OR=0,653, o/o95 CI=0,452-0,942) . Bu farklılığın sebebi hasta 

grubumuzun Hirose ve ark. aksine postmenapoz kadınların %55,6 sına denk 

gelmesinden kaynaklanabilir. Hasta grubunda premenazpoz kadınların az sayıda olması 

nedeniyle istatistiksel olarak değerlendirilememektedir. Benzer şekilde Tüzüner ve 

ark'larının Tük toplumunda yaptıkları çalışmalarında CYPı 9 geni için C allelini 

taşımanın meme kanseri riskini artırdığın ı göstermişlerdir (p<O,OO 1; OR =7 ,30; %95 

CI=2,28-25,64) (Tüzüner et al). 

In vitro çalışmalar CYP ı 7'de 5' Sp- ı tipi promoter bölgesine transkripsiyon 

bağlanınasının çok zayıf olduğunu bunun steroid hormon seviyelerine etkisi olmadığını 

gösterse de, in vivo çalışmalarda A2 allelini taşıyan premennapozal kadınların serum 
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östrojen seviyeleri yüksek bulunmuş, A2 homozigot postmenopoz kadınlarda da artmış 

östron ve dihidroepiandrosteron seviyeleri rastlanmaktadır(l56-7). Homozigot A2 

kadınların idrariarında da daha patent olan ı 6-alpha-hidroksi östonun 2-hidroksi östrona 

oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur (B ı 58). A ı homozigot kadınların da hormon 

replasman tedavisine daha az ihtiyaç duydukları bulunmuştur (158). A2 alleli, erken 

başlangıçlı meme kanseri, ileri evre meme kanseri ve erkeklerde görülen meme kanseri 

ile ilişkili bulunmuştur ( 159- ı 61 ). Türk toplumunda yaptığımız benzer bir çalışmada da 

CYPl 7 polimorfızmi dağılımının hasta ve kontrol gruplarında benzerlik gösterdiğini 

bulmuşlardır. Literatürde diğer çalışmalarda CYP17 ve meme kanseri riski arasında 

kayda değer bir ilişki bulunmamıştır (156-160). Bizim çalışmamızda da CYP17 allel 

dağılımları hasta ve kontrol gruplarında benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda AlA2 

genotipine hasta ve kontrol grubunda rastlanmamıştır, grupların genişletilmesi ile 

önceki çalışmamıza benzer sonuçlar elde edileceğini düşünmekteyiz. 

PONl geninde yaklaşık 200 SNP tanımlanmıştır, ve bunlardan 55Leu!Met ve 

192Gln/Arg en çok çalışılan ve 192Gln/Arg polimorfızminin enzimin substrat 

spesifıtesini değiştiren temel polymorfızm olduğu Adkins ve ark. ve Humbert ve ark. 

tarafından ortaya konmuştur (146). PON l-192G ln izoformunun, paraokzon'u daha 

yavaş ancak, diazokson, sarin sornan ve fosfolipid hİdroperoksitleri daha hızlı hidrolize 

ettiğini ortaya koymuşlardır (162). Literatürdeki çalışmalar yoğunlukla, PONı aktivitesi 

ile polimorfızmleri ilişkilendirmeye yönelmişlerdir. Literatürde sadece Antognelli ve 

ark'ları yaptıkları, çalışmada meme kanseri ile PON1-192Gln/Arg polimorfızmini 

araştırmıştır (163). Antognelli ve ark.'ları İtalyan populasyonunda yaptıkları çalışmada, 

PON1-192Gln/ Arg polimorfızminin premenapozal ve postmenapozal kadınlarda farklı 

etkileri olduğunu göstermişlerdir. PONl-192-R izofromunu postmenapozal kadınlarda, 

düşük meme kanseri riski ile ilişkilendirirken, post-menapozal kadınlarda lokal ve 

ilerlemiş meme kanseri ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Çalışmamızda, hasta ve 

kontrol gruplarında, PON 1 all el dağılımları benzerlik göstermektedir. Hasta grubunda 

premenapozal kadın oranı düşük olduğu için menapoz durumu ve PON 1-192Gln/ Arg 

polimorfızmi ilişkisi incelenememiştir. 

Sonuç olarak, çalışmamızda, CYPı 7, CYPı 9 ve PONı polymorphizmleri ile 

meme kanseri arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır, hasta ve kontrol grubunun 
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genişletip ve polymorfızmlerin kombine analizleri yaparak, daha güçlü istatistikler elde 

etmeyi planlıyoruz. 
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