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ÖZET 

Turan, A.N. (2011). Meme Kanserli Hastalarda E-Kaderin Ve MMP-3 Gen 
Polimorfizmlerinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Moleküler Tıp ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

      

Meme kanseri ve diğer maligniteler, hücre büyümesi ve gelişimine katılan hücresel 
yolları etkileyen genetik değişimler sonucu ortaya çıkar. Proto-onkogenler normal hücre 
büyümesi ve farklılaşması için önemli bazı proteinlere ait kodlar içerirler. Eğer bir 
mutasyon sonucu proto-onkogenin yapısı değişirse oluşan hasar, genin ve gen ürünün 
yapısını değiştirerek, çeşitli yollarla hücre bölünmesinin kontrolü ortadan kaldırır ve 
malignite ortaya çıkar. Kanser oluşumunda, onkogenlerden başka önemli ikinci bir gen 
grubu da tümör-baskılayıcı genlerdir. 

Kaderinler, birbiri ile genelde homofilik karakterde ilişkiye girerler ve bağlanarak 
hücre-hücre adezyonunu sağlarlar. Tümör hücrelerinin düzensiz davranışı nedeniyle 
hücre-hücre ilişkisi tümörlerde bozulmuştur. Invaziv karsinoma hücrelerinin başlıca 
karakteristiği az diferansiye olmaları ve haraketliliklerinin artmış olmasıdır. E-kaderin 
hücrenin hareketlilik özelliğinin yok olmasına neden olur. Meme kanserlerinde, E-
kaderin ekspresyon kaybı veya sitoplazmik parçasının fosforilasyonundaki bozukluk 
nedeniyle epitelyum hücreleri hareketlilik kazanır ve lokal yayılmada artış gözlenir. 
Kaderin eksikliği invazif fenotipin ortaya çıkmasından sorumludur ve duktal 
karsinomlarda kötü prognoza yol açmaktadır.  

MMP gen ailesi extraselüler matriks makromoleküllerine karşı aktivite gösteren dokuz 
ya da daha fazla endopeptidaz kodlarlar. Yapılan çalışmalarda meme kanserinde artmış 
MMP-3 ekspresyonunun tümör prognozunu teşvik edici olduğu bildirilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında çalışmamızda meme kanserinde E-Kaderin -160 C/A ve MMP-3 
5A/6A gen polimorfizmlerinin etkisini incelemeyi amaçladık. Bu amaçla çalışmamızda 
ilgili gen polimorfizmlerini tayin etmek için PZR-RFLP metodunu kullandık. 
İstatistiksel değerlendirme sonucunda MMP-3 6A ve E-Kaderin C allellerini taşımanın, 
hastalık gelişiminde ve metastaz oluşumunda rol oynayabileceği izlenimini elde ettik. 

Anahtar Kelimeler : MMP-3, E-Kaderin, Matriks Metalloproteinaz, Polimorfizm, Meme 
Kanseri 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 10750 
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ABSTRACT 

Turan, A.N. (2011). Investigation of gene polymorphims of MMP-3 and E-Cadherin in 
patients with breast cancer. İstanbul University, Institute of Health Science, Molecular 
Medicine. İstanbul 2011 

Breast cancer and other malignities are caused by genetic alterations affecting cellular 
pathways participating in cell growth and development.  Proto-oncogenes contain 
certain proteins which are impotant for normal cell growth and differentiation. If a 
mutation causes a damage by changing in the structure of the proto-oncogene,  it 
eliminates the control of cell division in various ways by changing the structure of 
genes and gene products and malignity consists. Except the oncogenes, a second gene 
group  called tumor suppresor genes are also important in formation of cancer. 

Cadherins are  connected  each  other  by  homophilic binding and they play important 
roles in cell adhesion, ensuring that cells within tissues are bound together. Because of 
the irregular behavior of tumor cells to cell-cell relationship is corrupted. The main 
characteristic of invasive carcinoma cells are they are poorly differentiated and their 
activity is increased. E-cadherin leads to the destruction of property of the cell mobility. 
In breast cancer issues, due to E-cadherin expression or disorder in phosphorylation of 
cytoplasmic part of epithelial cells, they gains mobility. And increase in their local 
spread is observed. The lack of cadherin is responsible for emergence of invasive 
phenotype and ductal carcinomas, leading to a poor prognosis. 

MMP gene family, codes 9 or more endopeptitase against extracellular matrix 
macromolecules. It has been reported that increased MMP-3 expression in breast cancer 
is encouraging tumor prognosis. 

In this study, we aimed to investigate the effect of the E-Cadherin -160 C/A and MMP-
3 5A/6A gene polymorphisms in breast cancer. For this purpose, to determine relevant 
gene polimorphisms we used PCR-RFLP method. As a result of statistical 
consideration, we find out that carrying 6A allel of MMP-3 gene and C allel of E-
Cadherin can play a role in disease progression and metastasis. 

           

Key Words: MMP-3, E-Cadherin, Matrix Metalloproteinases, Polimorphism, Breast 
cancer 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No. 10750 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Kadınlarda kansere 

bağlı ölümlerde ise akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır.Meme kanseri ve diğer 

maligniteler, hücre büyümesi ve gelişimine katılan önemli hücresel yolları etkileyen 

genetik değişimler ile çok adımlı bir işlem sonucu ortaya çıkar. Proto-onkogenler 

normal hücre büyümesi ve farklılaşması için önemli olan bazı proteinlere ait kodlar 

içerirler. Eğer bir mutasyon sonucu proto-onkogenin yapısı değişirse oluşan hasar, 

genin dolayısı ile gen ürünün yapısının değişmesine neden olur ve çeşitli yollarla hücre 

bölünmesinin kontrolü ortadan kalkar ve malignite ortaya çıkar. Kanser oluşumunda, 

onkogenlerden başka önemli ikinci bir gen grubu da tümör-baskılayıcı genlerdir. Bu iki 

gen grubu kanserogenezde birbiriyle zıt etkilidir. Onkogenler malign transformasyona 

neden olurken tümör basklayıcı genler, hücre büyümesinde işlev gören genleri kontrol 

ederek tümör oluşumunu engellerler. Eğer bu tümör baskılayıcı genlerde bir hasar 

olursa büyüme kontrolü ortadan kalkacağından kanser ortaya çıkar. 

Invaziv karsinoma hücrelerinin başlıca karakteristiği az diferansiye olmaları ve 

haraketliliklerinin artmış olmasıdır. E-kaderin hücrenin hareketlilik özelliğinin yok 

olmasına neden olur. E-kaderin ekspresyonu azalan epitel hücrelerinde 

diferansiyasyonunun azaldığı ve göç kabiliyetlerinin arttığı belirlenmiştir. Meme 

kanserlerinde, E-kaderin ekspresyon kaybı veya sitoplazmik parçasının 

fosforilasyonundaki bozukluk nedeniyle epitelyum hücreleri hareketlilik kazanır ve 

lokal yayılmada artış gözlenir. Kaderin eksikliği invazif fenotipin ortaya çıkmasından 

sorumludur ve duktal karsinomlarda kötü prognoza yol açmaktadır. MMP gen ailesi 

extraselüler matriks makromoleküllerine karşı aktivite gösteren dokuz ya da daha fazla 

endopeptidaz kodlarlar.  

Yapılan çalışmalarda meme kanserinde artmış MMP-3 ekspresyonunun tümör 

prognozunu teşvik edici olduğu ve bununla beraber invaziv meme kanseri hücrelerinde 

MMP-3 ekspresyonunun invaziv olmayan hücrelere göre arttığını gözlemlemişlerdir. 

Bu bilgiler ışığında çalışmamızda meme kanserinde e-kaderin ve mmp-3 gen 

polimorfizmlerinin etkisini incelemeyi amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. MEME YAPISI 
Meme kanserinin tanımlanması memenin yapısından yola çıkılarak 

yapılmaktadır. Meme dokusu dış yüzeyden meme ucunu yatay ve dikey olarak kesen 

hayali iki çizgi ile dört kadrana ayrılır. Bunlar üst dış, üst iç, alt dış ve alt iç kadranlar 

olarak adlandırılırlar. Meme dokusu en fazla üst dış kadranda bulunur. Aksiller 

bölgeyide kapsayan üst dış kadranda geniş ölçüde meme dokusu bulunması bu bölümde 

tümörlerin daha fazla oluşmasına neden olur.  

Meme bezi, meme başı çevresinde yer alan 15-20 lobdan oluşur, bu loblar süt 

salgısı yapan hücreler tarafından oluşturulan lobüllerden meydana gelir. Memenin ikinci 

önemli yapısı olan süt kanalları, (ductus) lobülleri birbirlerine bağlar ve süt kanalları 

meme başına doğru birleşirler(1) (Şekil 1). 

Memede, süt kanalları ve lobüller dışında, lenf damarları da bulunur. Bu 

damarlar, lenf nodları adı verilen,  küçük, yuvarlak kütlelere bağlıdırlar. Lenf nodu 

grupları, koltukaltında, köprücük kemiği üzerinde ve göğüs kemiği arkasında 

yerleşmiştir. 

 

Şekil 1: Meme Yapısı (1) 
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2.2. MEME KANSERİ VE PATOLOJİSİ 
 

Meme kanseri, 2002 yılında dünyada tahmini 1.15 milyon tanısı konmuş vaka 

ile, dünyadaki tüm kadın kanserlerinin %23’ünü oluşturan en sık görülen kanser 

türüdür(2). Kadınlarda yalnız en çok görülen kanser değil, aynı zamanda bir çok ülkede 

kanserden ölümlerin başlıca nedenidir.  

Dünya çapında, 35 ila 55 yaşları arasındaki kadınlar için kansere bağlı ölümler 

arasında en önce gelen nedendir. Yaşamı boyunca her 9 kadından biri meme kanserine 

yakalanmakta ve her sene 130 binden fazla kadın yaşamını yitirmektedir(3). 

Erkek meme kanseri ise nadir görülen ancak agresif bir hastalıktır. Tüm dünyada 

görülme sıklığı %1’in altındadır. İleri yaş ve tümörün büyüklüğünde artış prognoza kötü 

yönde katkı yapmaktadır(4). 

Gelişmiş ülkelerde meme kanseri sıklığının ve ölüm oranlarının daha yüksek 

oranda rapor edilmesine rağmen, Türkiye dahil olmak üzere düşük-orta gelirli ülkelerde 

meme kanseri insidansındaki değişiklikler daha çarpıcıdır. 2007’deki verilere göre, 

Türkiye’de meme kanseri sıklığı artmış ve vakaların tahmini sayısı 44.253’e ulaşmıştır 

(5) (Tablo 1). 

Tablo 1: Türkiye'de  Kadınlarda Meme Kanseri Vaka İstatistiği (2) 

 

2.2.1. Meme Kanseri Tipleri 
Meme kanseri, lobülleri ya da süt kanallarını oluşturan hücrelerin kontrolsüz 

çoğalmaları ile gelişmektedir. Sınıflandırılmasında tümörün köken aldığı asıl doku esas 

alınır. 
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2.2.1.1. Lobüler Kanserler 
Memenin lobüllerindeki epitel dokudan kaynaklanırlar, seyrek görülürler. İki 

çeşittir; 

a- Noninvaziv (insitu) lobüler kanserler ( Lobüler karsinoma insitu)  

(LCIS): Lobüllerde anormal hücrelerin bulunmasıdır. Başlangıçta 

lobül içinde sınırlı kalır. Belirti ve kitle oluşturmaz ve yavaş büyür. 

Bu nedenle yıllarca sessiz kalabilir  ve tanı konulamayabilir. Yüksek 

meme kanseri riskini gösterir. LCIS bulunan kadınlarda ileride her iki 

memede de invaziv kanser gelişme riski yüksektir. Vakaların 

%35’inde giderek invaziv hale gelir.  

b- İnvaziv (infiltratif) lobüler kanserler: Kanser hücrelerinin lobüllerin 

dışına geçtiği formdur. Genellikle multisentrik (çok merkezli) olup bir 

veya iki memede bir çok alanda deride  kalınlaşma görülebilir.  

Sıklıkla aksiller lenf nodu tutulumu vardır. Tüm meme kanserlerinin 

% 10-15'ini oluşturur. 

2.2.1.2. Duktal Kanserler 
Süt kanallarındaki epitel dokudan kaynaklanmakta olup, en fazla görülen kanser 

tipidir.  

a- Noninvaziv (insitu) ductal kanserler (Ductal karsinoma insitu)  

(DCIS): Kanserin en erken formudur. Anormal hücreler, kanalın 

dışına çıkıp etrafındaki meme dokusuna yayılmamıştır. Lobüler 

karsinoma insitunun aksine belirgin büyüklüğe ulaşır ve kolaylıkla 

tanı konulabilir. Tedavi edilmezse invaziv ductal karsinomaya 

dönüşür. Tüm meme kanserlerinin %15-20'sini oluşturur. 

b- İnvaziv (infiltratif) ductal kanserler: Kanser hücrelerinin kanal dışına 

geçtiği formdur. En yaygın görülen meme kanseri tipidir.  Kanser 

önce kanal içinde başlar, daha sonra kanal duvarını aşar ve meme 

dokusuna, bazen de meme dışına yayılır. Metastazlarını genellikle 

aksiller lenf nodlarına yaparlar. Tedavi edilmez ise ölümcüldür. Tüm 

meme kanserlerinin % 65-80'ini oluşturur. 



 5

2.2.1.3. Paget Hastalığı 
Meme başına yakın süt kanallarından köken alır. Meme başında soyulma, 

areolada yanma hissi, kaşınma, kabuklanma ve meme başı akıntısı ile kendini gösterir. 

Hastaların yarıdan fazlasında ele gelen kitle vardır. Nadir olup %3 oranında görülür. 

Geç evrede tümör invaziv hale gelir. Paget hastalığı, enfeksiyon olarak yanlış 

tanılanabilir. 

2.2.1.4. İnflamatuar Kanserler 
Meme kanserinin nadir tipi olup %1-2 oranında görülürler. Kanser hücreleri 

meme cildinin lenfatik akımını tıkar. Tümör belirtileri diğer meme kanserlerinden 

farklıdır. Memede deride ödem, kızarıklık, sıcaklık, ve deride kalınlaşma bulguları 

vardır. Isı artışı görülür. Meme enfeksiyon görünümünde olduğundan enfeksiyon ile 

karıştırılabilir. Prognozu oldukça kötüdür(6,7,8,9). 

2.2.2. Meme Kanseri Risk Faktörleri 
Meme kanseri etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, tüm dünyada yapılan 

araştırmalar sonucunda bazı özelliklere sahip olan kadınlarda meme kanseri görülme 

riskinin daha yüksek olduğu belirtilmekte ve bu özelliklere de kısaca “risk faktörü” adı 

verilmektedir. Birçok risk faktörü ile ilişkili olan meme kanserinin, risk faktörlerinin 

azalmasına ve artmasına göre, görülme sıklığı da farklılık göstermektedir 

2.2.2.1. Yaş 
Meme kanserine yakalanmada etkili olan risk faktörleri incelendiğinde ileri yaşa 

sahip olmanın önemli bir risk faktörü olarak ele alındığı görülmektedir. Yaş ilerledikçe 

meme kanseri riski artmaktadır. Meme kanseri tanısı konulan kadınlar üzerinde yapılan 

çalışmalarda, %70’ının yaşının 50 yaş ve üzerinde olduğu ifade edilmekte ve yaşı 50 

yaş ve üzerinde olan kadınların meme kanseri görülme sıklığının, yaşı 50 yaşın altında 

olan kadınlara nazaran 4 kat daha fazla olduğunun altı çizilmektedir. Meme kanserinden 

ölümlerin %84’ü 50 yaş ve üzerindeki kişilerdir.  

2.2.2.2. Kanser Genetiği ve Aile Öyküsü 
Aile bireyleri arasında meme kanserine yakalanmış kimse bulunmasının, 

kadınların meme kanserine yakalanma olasılığını yükselttiği bildirilmektedir. Özellikle 

kız kardeşi veya annesi meme kanserine yakalanan bir kadının, BRCA-1, BRCA-2 

genlerinde ve P53 geninde mutasyon olması meme kanseri riskini artırmaktadır(10). 



 6

Tüm meme kanserlerinin sadece %10-15’i kalıtsal kaynaklıdır. Kalıtımsal meme 

kanserinde mutasyona uğrayan genler ve bu genlerin meme kanseri oluşturma oranları 

şu şekildedir: 

BRCA1 %50-60 

BRCA2 %10-30 

P53 %1-5 

PTEN %1 

P16 ve diğerleri %8-20 

BRCA1 geninde mutasyon olması durumunda meme kanseri ile birlikte %20-40 

oranında over kanseri gelişme riski artmaktadır. BRCA2 mutasyonunda bu risk 

%27dir(11). 

2.2.2.3. Menstrual Öykü 
Erken menarşın meme kanseri gelişiminde bir risk faktörü olduğu 

gösterilmiştir(5). Genel olarak menarşın her bir yıl gecikmesi ile meme kanseri riskinin 

%20 oranında azaldığı kabul edilmektedir. Menarş ve menapoz arasındaki interval’in 

uzaması meme kanseri riskini yükseltmektedir(12). 

2.2.2.4. Doğurganlık Öyküsü 
Kadınların ilk çocuğunu doğurma yaşı meme kanserine yakalanma açısından 

önemlidir. Hiç doğum yapmamış olma ve ilk doğumu 30 yaşın üzerinde yapmış olma 

meme kanseri riskini artırmaktadır. 30 yaşından sonra doğum yapan kadınlarda kanser 

riski ilk doğumunu 20 yaşından önce yapan bir kadına göre daha fazladır. 

2.2.2.5. Östrojen Alımı ve Doğum Kontrol Hapı Kullanımı 
Hayvanlarda yapılan çalışmalarda dışarıdan östrojen verilmesinin kanser riskini 

artırdığı belirlenmiştir.Östrojenler meme dokusundaki normal ve kanserli hücrelerin 

büyümesini uyarırlar, bu durum tümör hücreleri üzerine daha da etkili olup bölünerek 

çoğalmalarını sağlamaktadır (5). 

2.2.2.6. Alkol Kullanımı 
Bazı araştırmalar alkol tüketimi ve meme kanseri insidansı arasında bir ilişki 

olduğunu göstermiştir fakat bu konu tam anlamıyla netlik kazanmamıştır(8). Alkol 
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kullanan kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinin nispeten arttığı ifade 

edilmektedir. Etyolojisi tam olarak belirtilmemiş ise de, alkol tüketiminin kanserojenik 

olabilecek sitotoksik ürünlerin ortaya çıkmasına neden olduğuna inanmaktadır. Öte 

yandan alkoün meme dokusundaki hücre permabilitesinde değişikliğe yol açmasının da 

meme kanseri gelişiminde bir neden olduğuna inanılmaktadır(13). 

2.2.2.7. Obezite Ve Yağlı Diyet 
           Obezite, postmenopozal kadınlar arasında meme kanseri riskinin iki kart artışıyla 

ilişkili olduğu halde, premenopozal kadınlarda daha düşük insidans ile ilişkilidir(14). 

Obezitenin kanser riskini arttırma sebebinin, salınan insülin düzeyinin artışıyla beraber 

tümörün büyümesini stimüle ettiği yönünde olduğu düşünülmektedir. 

2.2.2.8. Koruyucu Faktörler 
Genç yaşta ilk tam termde gebelik, uzamış laktasyon (emzirme) ve egzersiz 

meme kanserinde koruyucu faktörler olarak tanımlanmıştır(15). Özellikle haftada  3 kez 

yapılan düzenli egzersiz, adipoz dokuyu azaltıcı etki gösterdiğinden, endojen/östrojen 

salınımı azaltmaktadır. Dolayısıyla kanser riski %35-%40 oranında azalmaktadır(13). 

2.3. MEME KANSERİNDE METASTAZ VE ANJİYOGENEZ 
Meme kanserinde tümör oluşumu, kanseri hücresi invazyonu ve metastazında, 

adezyon molekülleri ve matriks metalloproteinaz ailesinin önemli rol oynadığı 

belirtilmiştir. Matriks metalloproteinazların, ECM degredasyonunda önemli rol 

oynaması, tümör invazyonunda ve metastazında etkilidir(3,8,14,16). 

Yapılan çalışmalarda mobilite kazanan tümör hücrelerinde, hücresel adezyonu 

sağlayan kaderin ailesinin bir üyesi olan E-kaderin ekspresyonun azaldığı 

bildirilmiştir(17,18). 

2.4. ADEZYON MOLEKÜLLERİ 
Adezyon molekülleri, hücre yüzeyinde yerleşmiş olup, hücre ile matriks 

arasındaki ilişkinin sağlanmasında, hücrelerin özgül olarak dokulara yönlenmelerinde, 

birbirlerini tanımalarında, embriyogenez, morfogenez , inflamatuar cevap, hemostazis, 

doku devamlılığı  ve diferansiyasyon gibi olayların düzenlenmesinde görev alırlar 

(19,20). Adezyon molekülleri bugün dört protein ailesi olarak sınıflandırılmıştır;  
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 İntegrinler 

 Selektinler 

 İmmunoglobülin süperailesi 

 Kaderinler 

Bir başka sınıflandırma ise, adezyon moleküllerinin kalsiyum bağımlılığına göre 

yapılmıştır. Kalsiyum bağımlı adezyon molekülleri; integrinler, selektinler ve 

kaderinlerdir. İmmunoglobülin süperailesi ise hem kalsiyum bağımsız hem de kalsiyum 

bağımlı moleküllere sahiptir(20,21,22) (Şekil 2). 

Fonksiyonel olarak adezyon görevi gören ama yukarıdaki gruplar içerisinde 

sınıflandırılamayan adezyon molekülleri de vardır. Bunlar; CD44 ve sindekanlar gibi 

hücre yüzey proteoglikanları ve selektinler için ligand görevi gören hücre yüzey 

müsinleri adı verilen glikoproteinlerdir(22). 

 

Şekil 2: Adezyon Molekülleri(23) 

2.4.1. Kaderinler 
Kaderinler, ve kaderin tipinde bölgelere sahip proteinler, tek hücrelilerden 

omurgalıların tüm sınıflarına kadar uzanan canlıların çok büyük bir bölümünde 

bulunurlar (24). Moleküler ağırlıkları 120,000-140,000 arasında değişen, yapı ve 

fonksiyonları açısından Ca2+’a bağımlı transmembran proteinlerdir. Embriyojenik 

dokuların oluşumu ve stabiliteleri için gerekli, hücreler arası adezyon olaylarının 
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başlaması ve devamı, doku morfogenezi ve tümör baskılanması için kritik öneme 

sahiplerdir (19,22,25).  

Kaderinler yapısal olarak birbirleri ile benzerlik gösterirler. Bitişik hücrelerdeki 

diğer kaderinlerle homofilik bağlantı sağlayan ve Ca2+’a bağlanmada önem taşıyan 

geniş  bir ekstraselüler bölgeye, membran-kapsayıcı bölge ve kaderin ailesinin çoğu 

üyeleri arasında korunmuş sitoplazmik bölgeye sahiplerdir. Kaderinlerin, transmembran 

glikoprotein yapıdaki bu ekstraselüler bölgeleri iki ya da daha fazla tekrarlanmış 110 

amino asidlik motiflerle karakterize edilirler (19,24) (Şekil 3). 

Sitoplazmik bölge, katenin adı verilen, kaderinlerin aktin temelli sitoiskelete 

bağlanmasını sağlayan hücreiçi moleküllerle etkileşim halindedir. Kaderinlerin 

sitoskelete bağlanması, hücre hücre adezyonu için oldukça önemlidir ve E-kaderin ya da 

kateninlerde oluşacak mutasyonlar bu bağlantıyı bozarak, hücresel adezyonun ortadan 

kalkmasına neden olabilirler (25).  

 

Şekil 3. Kaderinlerin yapısı(26) 
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Kaderinler, dört farklı altaileye ayrılırlar;  

 Klasik kaderinler 

 Desmozomal kaderinler 

 Protokaderinler 

 Gruplandırılmamış kaderinler (7MK, T-Kaderin, FAM) (27) 

Klasik kaderinler, öncelikli olarak adherens bağlantılarında yerleşmiş kalsiyum 

bağımlı hücre-hücre adezyonunu mümkün kılan transmembran proteinlerdir. Sitoiskelet 

ve sinyal molekülleri etkileşimi ile hücreler arası bilgi transferini sağlarlar (17).  

E-kaderinler (CDH1): Epitel hücrelerinde eksprese olurlar. 

P-kaderinler (CDH3): Plasentada eksprese olurlar ancak belirli dönemlerde diğer 

dokularda da bulundukları bildirilmiştir. 

V-kaderinler: Endotel hücreleri üzerinde eksprese olurlar. 

N-kaderinler (CDH2): Nöral dokularda ve kas hücrelerinde eksprese olurlar. 

H-kaderinler: Kalp kasında eksprese olurlar(19). 

Tümör oluşumunda, kaderinlerin azaldığı belirlenmiştir. Tümör hücrelerinin 

düzensiz davranışı nedeniyle hücre-hücre ilişkisi tümörlerde bozulmuştur. Kaderinlerin 

hücre yüzeyinde azalması ile ortaya çıkan azalmış adezyon ve hücre ilişkilerinin 

neoplastik progresyonla ilişkisi her geçen gün daha da belirgin hale gelmeye 

başlamıştır. İnvaziv karsinoma hücrelerinin başlıca karakteristiği az diferansiye olmaları 

ve hareketliliklerinin artmış olmasıdır (19). 

2.4.1.1. E-Kaderin (CDH-1) 
E-kaderin (CDH-1) kalsiyuma bağımlı, normal epitel dokularda eksprese edilen 

bir adezyon molekülüdür ve 16. kromozomda q22.1 da yer almaktadır(28). 

Transmembran bir glikoprotein olan E-kaderin, normal epitelial hücrelerinin 

hücrelerarası adezyonunda, hücre polarizasyonunda, hücre sinyal iletiminde, hücresel 

farklılaşma bakımında ve doku morfolojisinde görevlidir(29).  

Azaltılmış E-kaderin ekspresyonu malign dönüşüm, tümör invazyonu ve 

metastazı teşvik etmektedir. Çeşitli hücre hatlarında, e-kaderin ekspresyonu ve 

invazivlik düzeyleri arasında karşılıklı bir ilişki gösterilmiştir(30) 
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E-kaderin protein ekspresyonunun yok olduğu mekanizmalar, E-kaderin 

mutasyonlarını ve heterozigot kaybı (LOH) adı verilen yaban tip allel kaybını içerir. Bu 

bilgiler E-kaderinin klasik bir tümör baskılayıcı gen olduğunu göstermektedir(31,32). 

E-Kaderin genine ait polimorfizmler Şekil 4’te gösterilmiştir. E-Kaderin geninin 

promotor bölgesinde tanımlanmış olan ve transkripsiyon başlangıç bölgesi ile ilişkili 

olduğu bildirilen -160 C/A polimorfizmi (rs16260) ile ilgili birçok kanser tipinde 

çalışmalar bulunmaktadır.  

Li ve ark. yaptığı çalışmada bu polimorfizmde görülen C/A baz değişiminin 

sonucu olarak A allelinin, C alleline göre %68 daha az transkripsiyonel aktivite  ile 

ilişkili olduğu bildirilmiştir(33). 

 

Şekil 4. E-Kaderin Polimorfizmleri (18) 

 

2.5. EKSTRASELLÜLER MATRİKS VE MATRİKS 
MATELLOPROTEİNAZLAR 

2.5.1. Ekstrasellüler matriks 
Ekstrasellüler matriks (ECM) memeli dokularında bulunan, hücreleri çevreleyen 

ve desteklik sağlayan kompleks bir yapıdır(34). İnterstisyel matrisi ve bazal membran 

içerir(35).  
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Ekstrasellüler matriksi oluşturan iki ana sınıf ekstrasellüler makromolekül 

bulunmaktadır. Bunlar; genellikle proteoglikan şeklindeki proteinlere kovalent bağlı 

olan polisakkarid zincirli glikozaminoglikanlar (GAG) ve lifli proteinler olarak 

sınıflandırılan hem yapısal hem de adeziv fonksiyonları olan kollajen, elastin, 

fibronektin ve laminin gibi proteinlerdir(36). 

Ekstrasellüler matrikse bağlı bazal membranlar hücrelerin çoğalmasını ve 

hareketlerini engeller.  Ekstrasellüler matriksin gerekli degredasyonu embriyonik 

gelişim, morfogenez, üreme, doku yıkımı ve yeniden şekillenmesi için önemlidir. Bu 

süreçte matriks metalloproteinazlar önemli rol oynarlar(36,37). 

2.5.2. Matrix Metalloproteinazlar 
Matriks metalloproteinaz ailesi, ECM ile bazal membran komponentlerini 

parçalama yeteneğine sahip  olan  ve  aktif  bölgesinde  çinko  içeren bir  enzim 

ailesidir. 6 membran ilişkili, 17 çözünebilir ve salgılanabilir enzime sahiptir. Bu 

endopeptidazlar homolog protein sekanslarına sahiptirler. Korunmuş yapısal bölgeleri, 

diğer proteinleri tanıma ve substrat özgüllükleri bakımından farklılık gösterirler(16,38). 

Dokuların  yeniden  yapılanması, morfogenezis, yara iyileşmesi ve normal 

gelişimsel süreç gibi fizyolojik durumlarda önemli bir rol oynadıkları gibi tümör hücresi 

invazyonu, anjiyogenez ve metastaz gibi patolojik süreçlerde de yer alırlar. 

İnaktif proenzimler  olarak  üretilen matriks metalloproteinazların aktive 

olmaları için proteolitik işlemlerden geçmiş olmaları gerekir(38).Yapısal olarak 

incelendiklerinde 4 farklı bölge içerdikleri görülür; 

a. Predomain (Sinyal peptid): Sinyal peptid içerir. 

b. Prodomain (Propeptid): Latent formun korunmasında rol oynar. 

c. Katalitik bölge: Çinko içeren aktif bölgedir. 

d. Prolince zengin bölge 

e. Hemopeksin benzeri bölge: Hem bağlayan moleküllere benzerliği 

sebebiyle isimlendirilen, MMP-7 dışında matriks metalloproteinazların 

tümünde bulunan bölgedir(38,39). 
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Matriks metalloproteinazlar, esasen ekstrasellüler matriks içinde tercih ettikleri 

substrata göre isimlendirilirler(16). Substrat özgüllüklerine göre şu şekilde 

sınıflandırılabilirler (39); 

a. Kollajenazlar: MMP-1,8 ve 13 

b. Gelatinazlar: MMP-2 ve MMP-9 

c. Stromelisinler: MMP-3,10 ve 11 

d. Membran Tip Olanlar: MMP-14,15,16,17 ve 24 

e. Diğer: MMP-7 ve 12  

 

Şekil 5. MMP yapı A) Belirtilen MMP’lerin farklı yapısal organizasyonları. S: Sinyalpeptid Pro:Propeptid 
Pex: Hemipeksin benzeri bölge. Kat: Katalitik Bölge TM: Transmembran G: Glikofosfatidilinositol 
membran bağlayıcı bölge; C: Sitoplazmik bölge ; SD: Sistein dizi; Ig: İmmunoglobulin benzeri 
bölge (27) 

Stromelisinler, üçlü sarmal kollajenleri dışında extrasellüler matriks proteinlerini 

geniş ölçüde ayırma yeteneğine sahiptirler(16) (Şekil 5). MMP ailesinde bugüne kadar 
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bu grupta  MMP-3, MMP-10 ve MMP-11 olmak üzere 3 matriks metalloproteinaz 

tanımlanmıştır (39).  

2.5.2.1. Matriks Metalloproteinaz-3 (MMP-3) 
MMP-3, matriks metalloproteinaz ailesinde, stromelysin-1 olarak da adlandırılan 

bir proteazdır. Hücre yüzey moleküllerinden tümör nekroz faktör prekürsörü (TNF-α) 

ve E-kaderini(40); ayrıca  fibronektin, laminin, tip IV kollajen ve proteoglikanları 

degrade ederek ekstrasellüler matriksin yıkılması ve yeniden düzenlenmesinde görev 

alır. Bunlardan dolayı romatoid artrit, osteoartrit, gastrointestinal lezyonlar, baş ve 

boyun karsinom, bazal hücreli karsinom, bronş ve akciğer skuamöz hücreli karsinom, 

özofagus skuamöz hücreli karsinom, kolorektal kanser ve meme kanserinde tümör 

hücresi invazyonu ve metastazında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir(38,41).  

Meme kanserlerinde yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir ki;  noninvaziv 

meme kanser hücreleri saptanamayacak kadar az MMP-3 seviyesine sahipken, orta 

seviyede invaziv olan hücreler daha yüksek, invaziv meme kanserlerinin neredeyse 

tümü ise en yüksek MMP-3 seviyelerini sergilemektedir(41). 

Bu gen ile ilgili en yaygın şekilde yapılan çalışmalardan biri, bir 

insersiyon/delesyon polimorfizmi olan ve MMP-3 geni promotor bölgesinde tanımlanan 

5A/6A polimorfizmidir. (rs3025058) Bu polimorfizm transkripsiyon başlangıcından 

1612 bç uzaklıkta 5 ya da 6 adenozinin lokalizasyonu ile karakterizedir. Yapılan in vitro 

çalışmalarda 5A allelinin 6A alleline göre daha fazla promotor aktivitesine sahip olduğu 

gösterilmiştir(42). 

Yine yapılan başka bir çalışmada da 6A allelinin bir ya da iki kopyasının 

bulunmasına göre serum MMP-3 düzeylerinde artış olduğu gösterilmiştir(43). 

2.6. E-KADERİN VE MMP-3 GENLERİNİN ANJİYOGENEZ VE METASTAZ 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

Tümör invazyonu ve metastazı, kanserli hastalarda en büyük morbidite ve 

mortalite nedenidir. Meme kanserli hastalarda, metastaz gelişimi en önemli prognostik 

faktördür. Tümör gelişimi ve metastaz, ardarda meydana gelen farklı aşamalara sahiptir. 

Bunlar; primer tümörden tümör hücrelerinin ayrılması, vasküler endotelin bazal 

membranına bağlanması sonrasında lenfatik sisteme ya da kan dolaşımına katılarak 

hedef organda kolonize olmasıdır(29,32).  
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Klasik bir tümör baskılayıcı olan E-kaderin ekspresyonunun epitelyal tümörler 

arasında sıklıkla azalmış olduğu gösterilmiştir. Bu durum, E-kaderin/ β-katenin 

kompleksinin Wnt sinyal yolağının görev aldığı, hücre-hücre adezyonu, hücresel 

polarite, doku düzenlenmesi gibi olaylarda bozukluklar, tümör gelişimi ve tümör 

metastazıyla sonuçlanmaktadır(30,44,45,46).  

Wnt sinyal yolları, ergin dönemde kendini yenileyen hücrelerin adezyonunda, 

hedef hücre genlerinin transkripsiyonunun kontrol edilmesinde, embriyonik dönemdeki 

hücrelerde ise hücre polaritesinin, proliferasyonunun sağlanmasında, farklılaşmada ve 

hücre göçünde önemli ölçüde rol oynamaktadır. Wnt/ β-katenin sinyal yolunun kanserle 

olan ilişkisi bu sinyal yolunda görev yapan moleküllerde meydana gelebilecek herhangi 

bir mutasyonla açıklanabilmektedir. Bu durum birçok kanser türünün de ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir(47). Özellikle son yıllarda, Wnt/ β-katenin sinyal 

yolunun çeşitli kanser türleri ve birçok ciddi hastalıklar ile olan ilişkisi literatürde geniş 

yer bulmaktadır. E-kaderinin membran bağımlı β-katenini serbest bırakarak Wnt sinyal 

yolağını güçlendirmesinin, tümör başlangıcında tümörgenezi teşvik ettiği 

bildirilmiştir(30,44,48).  

E-kaderin mutasyonu sonucunda, hücre hücre adezyonunun yok olması ve Wnt 

yolağının etkisi dışında, tümör invazyon ve metastazda önemli olan diğer aşamalar, 

MMP'lerin önemli rol oynadığı ECM'in ve bazal membranın degredasyonu, anjiyogenez 

ve epitelyal mezenkimal dönüşümdür (EMT) (41,49).  

MMP'lerin ECM  degredasyonundaki rolü tümör büyümesi ve anjiyogenez ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu proteolitik aktivite, kanser hücrelerinin yakınındaki bir kan 

damarını işgal edip, uzaktaki bir dokuyu, yeni metastatik kaynak için istila etmesinde 

gereklidir(46,50). 

Anjiyogenez, endoteliyal hücrelerinin çevredeki bağ dokulara göç etmesine 

dayanan, yeni kan damarlarının oluşumu sürecidir. Anjiyogenezi, sıkı bir şekilde 

denetleyen anjiyogenik moleküllerin bulunduğu düşünülmektedir. MMP'ler bu 

regülasyonda karışık ve bazen çelişkili rol oynamaktadır. MMPlerin, ECM'de yerleşmiş 

anjiyogenik faktörlerden vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve temel 

fibroblast büyüme faktörü (bFGF)nü serbest bırakarak anjiyogeneze katkıda bulunduğu 

belirtilmiştir(50) (Şekil 6). 
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Şekil 6. Kanser gelişiminde MMP'lerin işlevleri (50) 

 

Metastazın başlatılması, invazyon haricinde invazyonla çok fazla fenotipik 

benzerlik gösteren, epitelyal mezenkimal dönüşüm (EMT) adı verilen bir süreç de 

içermektedir.EMT; adezyon kaybı, E-kaderin ekspresyonunun baskılanması ve artmış 

hücre hareketliliği ile karakterize edilen hücre gelişimi programıdır.EMT sürecinde, 

tümör hücreleri göç özellikleri kazanır ve çevre dokulara daha kolay istila ederek, 

ikincil bölgelere metastaz yaparlar(50,51). 

Yapılan çalışmalar, çalışmamızda incelediğimiz E-kaderin ve MMP-3 genlerinin 

EMT sürecinde birbiriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. MMP-3 indüklenmiş EMT'nin, 

E-kaderinin ayrılması sonucu olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir(50,51). 

Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızda kanser anjiyogenezi ve metastazında rol 

oynadığı düşünülen MMP-3 ve E-Kaderin gen polimorfizmleri ile meme kanseri 

arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. SEÇİLEN ÖRNEKLERİN TANIMI 
Bu çalışmada iki örnek grubu kullanılmıştır. Birinci grupta İstanbul Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi tarafından takip edilen meme kanseri hastalığı tanısı 

konulmuş 65  hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 

İkinci grupta kontrol olarak kullanılmak üzere kendisinde ve 1. derece 

akrabalarında kanser görülmeyen 54 sağlıklı birey normal populasyondan rastgele 

seçilerek örnek olarak kullanılmıştır. 

Seçilen vakalardan 10ml.lik kan örnekleri EDTA’lı ve kuru tüplere toplanmıştır. 

EDTA’lı tüplerdeki periferik kan lökositlerinden elde edilen DNA örneklerinde MMP-3 

ve E-Kaderin polimorfizmlerini saptamak için Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu (PZR), 

Restriksiyon Fragmanı Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) ve agaroz jel elektroforezi 

teknikleri kullanılmıştır. 

3.2. KULLANILAN KİMYASAL MADDELER 
Agaroz (Promega MBG), Amonyum asetat (Sigma A-8920), Amonyum klorür 

(Sigma A-5666), Asetik asit (Merck K-04134156), Borik asit (Sigma B-6768), dNTP 

seti (MBI Fermentas),  EDTA (dihidrat)(Merck K-90602121), Etanol (%99), Brom 

fenol mavisi (Sigma B-6896), Etidyum bromür (Sigma E-8751), Mineral yağ (Sigma 

M-5904), Potasyum bikarbonat (Merck K-126223552),  Sodyum dodesil (lauril) sulfat 

(Sigma L-5750), Sodyum hidroksit (Merck C754962), Potasyumdihidrojenfosfat 

(Merck A-741071), Sodyum klorür (Carlo Erba 368257), Tris baz (Sigma T-1503), Taq 

DNA polimeraz (Invitrogen), DNA marker (50-100 bp DNA size marker; MBI 

Fermentas), Proteinaz K (Sigma), Potasyum hidroksit (Sigma P 1767), restriksiyon 

enzimleri (Tth111I,BanII), primer dizileri (MBI Fermentas). 

Kullanılan Primerler: MMP-3 geninde -1171 5A/6A polimorfizminin gözlendiği 

bölgeyi çoğaltmak için kullanılan primerlerin nükleotid dizileri aşağıda verildiği gibidir: 

 

İleri primer: 5’- GGTTCTCCATTCCTTTGATGGGGGGAAAGA -3’ 
Geri primer: 5’- CTTCCTGGAATTTCACATCACTGCCACCAC -3' 
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E-Kaderin geninde -160 C/A polimorfizminin gözlendiği bölgeyi çoğaltmak için 

kullanılan primerlerin nükleotid dizileri aşağıda verildiği gibidir: 

 

 

3.3. KULLANILAN GEREÇLER 
Thermal Cycler cihazı (Gold Plate), Otoklav, Etüv, Hot plate, Dijital Görüntüleme 

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

(Mettler), Polaroid kamera (Kodak), Isıtıcılı manyetik karıştırıcı (Elektromag), 

Mikrodalga fırın (Philco), Mikrosantrifüj, pH metre (Hanna),  Pipet takımı (Eppendorf), 

Falkon santrifüj (Hettich), Spektrofotometre (Biochrom-S2100 diode array 

spectrophotometer), Su banyosu (Elektromag), UV transilluminator (Stratagene 

UV/White light Transilluminator), Elektroforez Sistemi (E-C 350 MIDICELL). 

3.4. ÇÖZELTİLER 

3.4.1. DNA İzolasyonunda Kullanılan Çözeltiler 

3.4.1.1. Eritrosit Parçalama Tamponu (Lysis Buffer) 
8,74 gram amonyum klorür, 1 gram potasyum bikarbonat, 200µl 0,5 molarlık 

etilen diamin tetra asetat (EDTA)’nın tartımları yapılarak erlen içine alınır. 900ml 

ddH2O eklenir ve çözeltinin pH’sı bir normal sodyum hidroksit çözeltisi ile 7.4’e 

ayarlanır. Daha sonra balon joje içine alınarak bir litreye tamamlanır. Çözelti ısıya 

dayanıklı cam şişeye alınarak 120C’ye alınarak 15 dakika otoklavda steril edildikten 

sonra +4C’de saklanır. 

3.4.1.2. 0,5 M Disodium Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA) (pH:8.0) 
186,1 gram etilen diamin tetra asetat tartılarak beher içine alınır ve 800ml 

ddH2O eklendikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözündürülür ve pH’sı sodyum 

hidroksit çözeltisi ile 8,0’e ayarlanarak ddH2O ile 1lt’ye tamamlanır. Çözelti 120C’de 

15 dakika otoklavlanarak sterilize edilir. 

3.4.1.3. 4 Molar Sodyum Klorür (NaCl) Çözeltisi 
233,6 gram sodyum klorür tartılarak erlene alınır. Üzerine 800ml ddH2O ilave 

edildikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürülür. Balon jojeye 

İleri primer: 5’- GCCCCGACTTGTCTCTCTAC-3’ 
Geri primer: 5’- GGCCACAGCCAATCAGCA-3' 



 19

aktarılarak 1lt’ye tamamlanır. Hazırlanan çözelti 120C’de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edilir. 

3.4.1.4. Lökositleri Parçalama Tamponu (White Blood Cell Buffer-WBL) 
25ml 4M sodyum klorür ve 50ml 0.5M etilen diamin tetra asetat (EDTA) direkt 

balon jojeye aktarılarak 1lt’ye tamamlanır. Hazırlanan çözelti 120C’de 15 dakika 

otoklavlanarak sterilize edildikten sonra oda ısısında saklanır. 

3.4.1.5. 1 Molar Tris Tamponu (Stok) 
121,1gram Tris baz tartılarak bir behere alınır. Üzerine 42ul hidroklorik asit ile 

yaklaşık 800ml ddH2O eklenerek manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürülür. 

Daha sonra balon jojeye aktarılır ve 1lt’ye tamamlanır. Hazırlanan çözelti 120C’de 15 

dakika otoklavlanarak sterilize edilir. 

3.4.1.6. 9,5 Molar Amonyum Asetat Çözeltisi 
73,22 gram amonyum asetat tartılarak beher içine alınır. Üzerine 80ml ddH2O 

eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürülür. Balon jojeye aktarılır ve ddH2O ile 

100ml’ye tamamlanır. 0,22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize edilir ve +4C’de 

saklanır. 

3.4.1.7. %10’luk Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) Çözeltisi 
10 gr sodyum dodesil sülfat tartılır. SDS tozlarını kaldırmamaya dikkat ederek beher 

içine alınır ve üzerine 80ml ddH2O eklenir. Manyetik karıştırıcı yardımı ile 

çözündürülür ve pH’sı 7,2’ye ayarlanır. 0,22 mikronluk filtreden geçirilerek sterilize 

edilir ve oda ısısında saklanır. 

3.4.1.8. Proteinaz K (20 mg/ml) 
20 mg proteinaz K tartılarak steril bir gode içinde steril ddH2O ile 1ml’ye 

tamamlanır ve -20C’de saklanır. 

3.4.2. Agaroz Jel Elektroforezi’nde Kullanılan Çözeltiler 

3.4.2.1. Etidyum Bromür (10 mg/ml) 
10 gram etidyum bromür tartılarak steril ddH2O ile 10ml’ye tamamlanır. 
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3.4.2.2. Agaroz Jel Yükleme Tamponu (5x) 
20 gram Fıcoll 400, 1gram SDS, 1,2ml 0,5 molarlık etilen diamin tetra asetat, 

1ml 1molarlık Tris (pH 8.0), 200 mg Bromo fenol mavisi, 200 mg Ksilen siyanol 

tartılarak steril ddH2O ile 100ml’ye tamamlanır. Oda ısısında saklanır. 

3.4.2.3. 50x Tris - Asetik asit - Etilen Diamin Tetra Asetat (TAE) Tamponu 
242 gram tris baz tartılarak bir behere alınır. Üzerine 57,1ml Glasiyal asetik asit 

ve 100ml 0,5 molarlık etilen diamin tetra asetat ve 800ml ddH2O ilave edilerek 

manyetik karıştırıcıda çözündürülür. Balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlanır. 

Hazırlanan çözelti 120C’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edilir ve oda ısısında 

saklanır. 

3.4.2.4. 5X Tris-Borik Asit-Etilen Diamin Tetra Asetat (TBE) Tamponu 
54 gram tris baz ve 27,5 gram borik asit  tartılarak bir behere alınır. Üzerine 

20ml 0.5 molarlık etilen diamin tetra asetat ve 800ml ddH2O ilave edilerek manyetik 

karıştırıcıda çözündürülür. Balon jojeye aktarılarak 1 litreye tamamlanır. Hazırlanan 

çözelti 120C’de 15 dakika otoklavlanarak sterilize edilir ve oda ısısında saklanır. 

3.5. KULLANILAN YÖNTEMLER 

3.5.1. PERİFERİK KANDAN DNA İZOLASYONU 
EDTA’lı tüplerle alınan 10ml.lik kan örnekleri çalışma için falkon tüplerine 

aktarılır. Üzerilerine 1:3 oranında lysıs eklenerek +4C’de 15dk. bekletilir. Daha sonra 

1500rpm'de 10dk. santrifüj edilir ve süpernatant kısımları atılarak pelletler tamamen 

süspansiyon durumuna getirilir ve üzerlerine tekrar 15-20ml. lysıs eklenir. Örnekler 

+4C’de 15dk. bekledikten sonra 10dk.1500rpm’de santrifüj edilir. Süpernatant 

kısımları atılır ve süspanse olan pellet üzerine 500 l  %10’luk SDS, 75l  proteinaz K 

(20mg/ml) ve 9,4 ml lökosit parçalama çözeltisi eklenerek 56C’de su banyosunda bir 

gece inkübe edilir. İnkübasyondan sonra  her 1ml örnek başına 0,37ml olacak şekilde  

9,5M’lık amonyum asetat çözeltisi eklendikten sonra karıştırılır ve 3000rpm’de 25dk 

santrifüj edilerek proteinler çöktürülür. Santrifüj sonrası süpernatant kısmı temiz bir 

falkona aktarılır ve üzerine 1:2 oranında %99’luk absolü alkol eklenir ve DNA’nın 

presipitasyonu sağlanır. Yoğunlaşan DNA’nın alkol yüzeyine çıkması beklenir ve DNA 

mikropipet ucuyla alınır. DNA %70’lik alkolde yıkanır ve korunmak üzere Tris-EDTA 

çözeltisinde çözündürülerek +4C’de saklanır. 
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3.5.2. Elde Edilen DNA’nın Konsantrasyon ve Kalitesinin Tayini 
Elde edilen DNA örneklerinde konsantrasyon ve miktar tayini yapmadan önce 

her örnekten 20µl alınarak üzeri 380µl 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. O.D.260 / O.D.280 oranı 1,7-1,8 olan 

DNA’lar temiz olarak kabul edildi. DNA’nın 50µg/ml çift iplikçikli içeriğinin 260 nm 

dalga boyunda bir optik densite (OD) verdiği kabul edilmektedir. 260 nm’deki ölçüm 

değeri aşağıdaki formüle uygulanarak DNA konsantrasyonu hesaplandı. 

 

 

DNA örneklerinin saflığı OD260/OD280 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. OD260/OD280 değeri 2’den 

büyükse ortamda RNA bulunduğu anlamına gelir. 

3.6. PZR Yöntemi İle MMP-3 ve E-Kaderin  Gen Bölgelerinin Çoğaltılması ve 

RFLP Yöntemiyle Polimorfizm Analizi 

Genomik DNA örneklerinde  MMP-3 ve E-Kaderin gen bölgeleri polimeraz 

zincir reaksiyonu (PZR) ile çoğaltıldı. DNA örneklerinin her birinin  amplifikasyonu 

için 10x PZR tamponu  (10mM Tris-HCl, 50 mM of KCl, 1,75 mM of MgCl2), 2,5mM 

dNTP, 0,1 ünite Taq DNA polimeraz MMP-3 ve E-kaderin gen bölgelerine özgü her bir 

primerden 100pmol/l ve 500ng DNA içeren toplam 25l’lik PZR karışımı hazırlandı. 

3.6.1. PZR’da Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 

DNA Taq polimeraz enzimi (5U/µl) 

PZR reaksiyonundaki konsantrasyonu 2,5 unite olacak şekilde 50 µl’lik PZR 

karışımına 0,3 µl eklendi. 

 

 

DNA Konsantrasyonu (ng/µl ): Sulandırma katsayısı (100) x A260  x  50 
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10 X DNA Taq PZR Tamponu (NH4) 2SO4‘lü 

Tris-HCl’den 100mM (pH 8,8, 25ºC’de), 500mM KCl ve %0,8 Nonidet P40 

içeren 10X Taq PZR tamponundan 25 µl’lik PZR karışımına 2,5 µl eklendi. 

MgCl2  (25mM/ml) 

MgCl2’den 25 µl’lik PZR karışımına 1,5 µl eklendi. 

dNTP’ler (100 µmol/ml) 

dNTP’den (2,5Mm) 25 µl’lik PZR karışımına 3 µl eklendi. 

3.6.2. MMP-3 -1171 5A/6A  ve E-Kaderin -160C/A  Gen Bölgelerinin PZR Yöntemi 

ile Çoğaltılması 

MMP-3 -1171 5A/6A  gen bölgesi optimize edilmiş PZR protokolü (Tablo 2)  ve 

PZR şartları (Tablo  3) ile amplifiye edilmiştir. 

E-Kaderin -160 C/A  gen bölgesi optimize edilmiş PZR protokolü (Tablo 4)  ve 

PZR şartları (Tablo  5) ile amplifiye edilmiştir. 

Tablo 2 : MMP-3 -1171 5A/6A  gen bölgesi için kullanılan PZR Protokolü 

 
 

Tablo 3 : MMP-3 -1171 5A/6A gen bölgesi için kullanılan amplifikasyon sıcaklıkları 
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Tablo 4 : E-Kaderin -160 C/A  gen  bölgesi için kullanılan PZR Protokolü 

 

 

Tablo 5 : E-Kaderin -160 C/A  gen bölgesi için kullanılan amplifikasyon sıcaklıkları 

 

3.6.2.1. %3’lik Agaroz Jel Hazırlanması 
Elektoforezde stok 5X TBE tamponundan hazırlanan 1 X TBE kullanıldı. 6 gr. 

agaroz  (Promega MBG) tartılarak erlen içine konuldu. Üzerine son hacim 200 ml. 

olacak şekilde 1X TBE tamponu eklenerek, mikrodalga fırında kaynatma yolu ile 

çözündürüldü. Erlenin sıcaklığı elle tutulabilecek sıcaklığa düştüğünde (50-55ºC ) 

çözünmüş agaroz jel içine 1 µl etidyum bromür (10mg/ml) ilave edildi. Hazırlanan jel 

yatay jel yatağı içine dökülerek, yükleme kuyucuklarının oluşması için tarak 

yerleştirilerek donmaya bırakıldı. Jel donduktan sonra tarak dikkatlice çıkarıldı ve jel 

örnek yüklenmesi için hazır duruma geldi. 
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3.6.2.2. PZR Ürünlerinin Agaroz Jel’e Yüklenmesi 
Yükleme Tamponu (Loading Buffer : 6X) 

Yükleme tamponu (loading buffer) olarak %40 sükroz + %0,25 bromfenol 

mavisi karışımı kullanıldı 

 %3’lik jel hazırlandıktan sonra 1X TBE tamponu içeren jel tankı  içine uygun 

şekilde konuldu. Agaroz jelin üzerini 2-3 ml gececek şekilde 1X TBE tamponu jel 

üzerine eklendi. 7 µl PZR ürününe, 1,5 µl yükleme tamponu (6X) eklenip  pipetleme 

yapılarak karıştırıldı. 10 µl’lik örnek karışımı kuyucuklara sırasıyla yüklendi. Yükleme 

işleminden sonra jel tankının kapağı kapatıldı. Güç kaynağı (E-C apparatus 

Corporation, E-C4000P) 500 miliamper 120 volt elektrik gücüne ayarlanarak 

elektroforez jel yürütülmesi gerçekleştirildi. 

3.6.2.3. PZR Ürünlerinin Kontrolü 
MMP-3 -1171 5A/6A ve E-Kaderin -160 C/A genlerine ait istenilen  

bölgelerinin PZR ürünlerinin oluşup oluşmadığını kontrol etmek amacı ile her iki bölge 

için de ayrı ayrı  PZR tüpünden alınan 7 µl örnek 1,5 µl yükleme tamponu ile 

karıştırılarak yukarıda tanımlanan elektroforez sisteminde 120 voltluk elektrik akımında 

yürütüldü.Yürütme işleminden sonra jel UV ışık altında (304 nm dalga boyunda) PZR 

ürünleri incelendi ve fotoğrafı UV transillüminator düzeneğinde çekildi. PZR 

reaksiyonları sonucu MMP-3 -1171 6A/5A geninden 129 bç ve E-Kaderin -160 C/A 

geninden 409 bç’lık bir ürün elde edilmesi beklendi. 

3.6.2.4. MMP-3 -1171 5A/6A geninden 129 bç ve E-Kaderin -160 C/A Gen 

Polimorfizminin Belirlenmesi İçin PZR Ürünlerinde Restriksiyon Enzim Analizi 

Tth111I Kesim enzimi (10U/µl): Tth111I enzimi 10X Buffer Tango ile birlikte   

MMP-3 -1171 5A/6A gen polimorfizminin belirlenmesi için kullanıldı.  

Tth111I enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

 

5’…GACN   NNGTC  …3’ 

3’….   CTGNN  NCAG  …5’  

 

BanII Kesim enzimi (10U/µl): BanII enzim 10X Buffer B ile birlikte E-Kaderin  

-160C/A  gen polimorfizminin belirlenmesi için kullanıldı.  
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BanII enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

 

3.6.2.5. Restriksiyon Enzim Kesimleri 
PZR ürünü saptanmış örneklerden toplam hacimleri 10,5 µl ve 8,45 µl olacak 

şekilde restriksiyon enzim kesimleri tablo de belirtilen çözeltilere, Tth111I ve BanII 

enzimlerinin eklenmesi ile gerçekleştirildi. Bu kesim işlemlerinde kulanılan Tth111I 

enzim için optimum sıcaklık 37ºC’de 2 saat olmuştur. BanII enzimi için optimum 

sıcaklık 37 ºC’de 16 saat olmuştur. Tth111I enzimi için kesim protokolü  tablo 6’da, 

BanII enzimi için kesim protokolü Tablo 7’de  verildiği gibidir. 

Tablo 6 : Tth111I  enzimi için kesim protokolü 

 
 

Tablo 7 : BanII  enzimi için kesim protokolü 

 

3.6.2.6. Tth111I  ve BanII Enzimleri Kesim Ürünlerinin Kontrolü 
%3’lük agaroz jel hazırlandı. Tth111I kesim enzimi ile kesilen PZR ürününden  

7 µl ve yükleme tamponundan 1 µl, BanII kesim enzimi ile kesilen PZR ürününden    7 

µl ve yükleme tamponundan 1 µl alınarak karıştırılıp %3’lük agaroz jeldeki kuyulara 

yükleme yapıldı. Kesim ürünleri (100 bp marker) DNA moleküler marker ile birlikte 

yürütüldü. Yürütme sonrsı jel üzerindeki bantlar, UV ışık (304 nm) altında incelendi. 
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3.6.2.7. Tth111I ve BanII Enzimleri Kesim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
Tth111I  Enzimi Kesim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

             Kesim işlemi yapılmadan önce elde edilen PZR ürünlerinin bant 

büyüklüklerinin 129 bç olduğu saptandı. Tth111I ile kesim sonrası; 129, 97 ve 32 bç 

büyüklüğünde bantlar görüldü. Kesim sonucu sadece 129 bç’lik bant görüldüğünde 

6A6A (polimorfizm yok), 97 ve 32 bç’lik bantlar görüldüğünde 5A6A (homozigot 

mutant), 129, 97 ve 32 bç’lik bantlar görüldüğünde ise  5A5A (heterozigot mutant) 

olarak değerlendirildi. 

 

 

 

Şekil 7. MMP-3 gen polimorfizminin %3’lük agaroz jelde gösterilmesi.  

1,3,6:5A/6A 2,4:5A/5A 5:6A/6A 7:50 bç marker 

 

BanII  Enzimi Kesim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Kesim işlemi yapılmadan önce elde edilen PZR ürünlerinin bant büyüklüklerinin  

409 bç olduğu saptandı. BanII  ile kesim sonrası; 409, 314 ve 95 bç büyüklüğünde 

bantlar görüldü. Kesim sonucu sadece 409 bç’lik bant görüldüğünde CC (polimorfizm 

yok), 314 ve 95 bç’lik bantlar görüldüğünde AA (homozigot mutant), 409, 314 ve 95 

bç’lik bantlar görüldüğünde ise CA (heterozigot mutant) olarak değerlendirildi. 

 

 

 

 

 

1.   2.       3.      4.     5.      6.     7. 
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Şekil 8. Kaderin -160C/A gen polimorfizminin %3’lük agaroz jelde gösterilmesi. 1:50 bç 
marker 2-4,6:CA 5:CC  

 

3.6.3. Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılacak İstatistiksel Yöntemler 
Bu çalışmanın istatiksel analizi SPSS 11.0 paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. İstatiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak alınmıştır.  

Genotip ve allelerin görülme sıklığının gruplararası farklılıklarının 

değerlendirilmesinde Ki Kare, Fisher testleri kullanılmıştır. Allel frekansları gen sayma 

metoduna göre yapılmıştır. 

Hasta ve kontrol grubuna ait serum düzeylerinin karşılaştırılmasında Student’s t 

testi kullanılmıştır.  

 

1.      2.           3.          4.            5.            6. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda yaş ortalaması 50,82±8,91 arasında olan 65 hasta ve yaş ortalaması 

46,98±11,49 olan 54 sağlıklı kadın kontrolden alınan örnekler kullanılmıştır. Hasta ve 

kontrol grubu arasında yaşlar açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). 

Hastalarımızın %27,9’i menapoz öncesi dönem, %72,1’si ise menapoz sonrası 

dönemdedir.  

 Çalışmaya dahil ettiğimiz meme kanserli hastaların %80’i invaziv duktal, %7,8’i 

invaziv lobüler, %7.8’i kombine, %2’si meduller ve %2’si müsinöz’dür. 

 Hastalarımız TNM evrelemesinde T evresine göre değerlendirildiklerinde 

%24,5’i T1, %46,9’u T2, %20,4’ü T3 ve %8,2’si T4 olarak gözlemlenmiştir. Bölgesel 

lenf nodu pozitifliğine bakıldığında ise hastaların %22,4’ü N0, %44,9’u N1, %26,5’i 

N2, %6,1’i N3 evresinde bulunmuştur. 

 Meme kanserli hastalar histolojik diferansiyasyona göre değerlendirildiğinde 

%9,5’u iyi diferansiye, % 47,6’sı orta diferansiye ve %42,9’u az diferansiye olmuş 

tümörlerdir. 

 Çalışma gruplarımızda MMP-3 5A/6A ve E-kaderin -160 C/A genlerine ait 

genotip ve allel dağılımları tablo 8’de gösterilmiştir. Bulgularımıza göre kontrol 

grubunda hasta grubuna göre MMP-3 5A5A genotipi taşıma oranı anlamlı olarak 

artmıştır (p:0,024, χ2:5,085, OR:0,292, %95Cl:0,096-0,89).  Bu bulgumuza paralel 

şekilde hasta grubunda da MMP-3 6A alleli taşıma oranı kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında anlamlı yüksek olarak saptanmıştır (p:0,024, χ2:5,085, OR:3,42, 

%95Cl:1,12-10,45). 

 Çalışma gruplarımızı E-kaderin -160C/A genotiplerine göre 

değerlendirdiğimizde ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Her iki 

grubumuzda da AA genotipine ait bireye rastlanılmamıştır. 
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Tablo 8. Çalışma gruplarımızda MMP-3 5A/6A ve E-Kaderin -160 C/A genlerine ait 
genotip ve allel dağılımları 

MMP-3 Hasta (n:65) Kontrol (n:54) 

Genotipler   

6A6A 27 (%41,5) 16(%29,6) 

5A5A 5(%7,7) 12 (%22,2)* 

5A6A 33 (%50,8)  26(%48,1) 

Alleller   

6A 87(%66,9)** 58(%53,70) 

5A 43 (%33,1) 50(%46,30) 

E-kaderin Hasta (n:65) Kontrol  (n: 54) 

Genotipler   

CC 28 (%43,1) 21 (%38,9) 

AA 0 (%0) 0 (%0) 

CA 37 (%56,9)  33(%61,1) 

Alleller   

C 93 (%71,5) 75 (%69,4) 

A 37 (%29,5) 33 (%30,6) 

 
*(p:0,024, χ2:5,085, OR:0,292, %95Cl:0,096-0,89) 

**(p:0,024, χ2:5,085, OR:3,42, %95Cl:1,12-10,45) 

 

 

 Hasta grubumuzu nod metastazı görülmesi açısından MMP-3 gen 

polimorfizmi dağılımlarını incelediğimizde 5A5A genotipine sahip bireylerde nod 

metastazı gözlenmemiştir (p: 0,038, %95Cl:0,091-0,320). Buna ek olarak, 6A alleli 

taşıyan hastalarda ise taşımayan gruba göre anlamlı derecede yüksek olarak saptanmıştır 

(p:0,038, %95Cl:3,12-11,04) (Tablo 9). 
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Tablo 9. Hasta grubunda MMP-3 genotip dağılımına göre Nod metastazı varlığının  
ilişkilendirilmesi 

 MMP-3 5A5A genotipine göre 

 Nod Metastazı var Nod Metastazı yok 

5A5A genotipi 

taşıma 

2(%100) 0(%0)* 

5A5A genotipi 

taşımama 

8(%17) 39 (%83) 

 MMP-3 6A alleline gore 

 Nod Metastazı var Nod Metastazı yok 

6A alleli taşıma 39 (%83)** 8(%17) 

6A alleli 

taşımama 

0(%0) 2(%100) 

 
*p0,038, %95Cl:0,091-0,320 

** p:0,038, %95Cl:3,12-11,04 

 

 Hastaların premenapoz yada postmenapoz döneminde olmalarıyla ilişkin olarak 

MMP-3 ve e-kaderin genotip ve allel dağılımları açısından anlamlı bir bulguya 

rastlanmamıştır (p>0,05). 

 Tümör evrelendirmesi ve MMP-3 ve E-kaderin gen polimorfizmlerini 

incelediğimizde, MMP-3 gen polimorfizmleri ile tümör evrelendirilmesi açısından 

herhangi bir ilişki gözlenmezken, e-kaderin CC genotipine sahip hastaların T3 veya T4 

evresinde bulunma oranları anlamlı olarak artmış olduğu saptanmıştır (p:0,02, %95Cl: 

0,041-0,786) (Tablo 10). 
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Tablo 10.Hastalarda E-kaderin genotiplerinin tümör evrelendirilmesine göre dağılımı 

E-kaderin 

Genotipleri 

T1+T2  

Evreleri 

T3+T4  

Evreleri 

CC 13(%59,1) 9(%49)* 

CA 24(%88,9) 3 (%11,1) 

 
* p:0,02, %95Cl: 0,041-0,786 
 
Ayrıca, E-kaderin CA genotipi taşıyan bireylerde ise T1 veya T2 evrelendirme 

döneminde bulunma oranında istatistiksel anlamlılık sınırında bir artış saptanmıştır 

(p:0,051,  OR:0,400) (Tablo 11) 

 

Tablo 11.Hastalarda E-kaderin CA genotipi taşıma açısından tümör evrelendirilmesinin 
değerlendirilmesi 

E-kaderin 

Genotipleri 

T1+T2  

 

T3+T4  

 

CA taşıma 22(%88)* 3(%12) 

CA taşımama 15(%62,5) 9(%37,5) 

*p:0,051,  OR:0,400 

 

 Hastaları tümör nekrozu görülmesi açısından değerlendirdiğimizde %37 ‘sinde 

tümör nekrozu gözlemlenmiştir. Ancak MMP-3 ve e-kaderin gen polimorfizmleri 

açısından tümör nekrozu ile anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). 

 Hasta grubumuzu oluşturan bireylerin %16’sı östrojen reseptör negatif, %84’ü 

ise östrojen reseptör pozitif özellik taşımaktadır. Östrojen reseptör pozitif bireylerde E-

kaderin CA genotipi taşıma oranı %91,7 olarak gözlenmişken, CC genotipi taşıma oranı 

ise %73,7 olarak saptanmıştır. Ancak istatistiksel anlamlılık mevcut değildir. 

 Kapsül invazyonu varlığında MMP-3 ve e-kaderin genotiplerinin dağılımını 

incelediğimizde MMP-3 genotip dağılımı açısından bir farklılık gözlemlenmezken, e-

kaderin CC genotipi taşıyan bireylerde kapsül invazyonu görülme sıklığının istatistiksel 

olarak arttığı saptanmıştır (p:0,049, χ2:3,884, OR:0,308,  %95Cl: 0,094-1,011) (Tablo 

12).  
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Tablo 12.Kapsül invazyonu varlığında e-kaderin genotiplerinin dağılımı 

 Kapsül invazyonu 

E-kaderin Genotipleri Yok var 

CC 8(%38,1) 13(%61,9)* 

CA 18(%66,7) 9 (%33,3) 

* p:0,049, χ2:3,884, OR:0,308,  %95Cl: 0,094-1,011 

 

 Hastalarımızın %41,7’sinde periganglioner invazyon bulunmaktadır. MMP-3 ve 

e-kaderin genotiplemeleri sonrası MMP- 3 genotip dağılımları ve periganglioner 

invazyon bulunması arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir. Ancak e-kaderin 

genotip dağılımına göre CC genotipi taşıyan hastalarda CA genotipine göre 

periganglioner invazyon bulunma oranı istatistiksel olarak artmıştır (p:0,012, χ2:6,291, 

OR: 4,64, %95Cl:1,35-15,90) (Tablo 13). 

 

Tablo 13.Periganglioner  invazyon varlığında e-kaderin genotiplerinin dağılımı 

 Periganglioner invazyon 

E-kaderin Genotipleri Var yok 

CC 13(%61,9)* 8(%38,1) 

CA 7(%25,9) 20 (%74,1) 

* p:0,012, χ2:6,291, OR: 4,64, %95Cl:1,35-15,90 

 

 Çalışmamızda her iki genotip açısından riskli alleller olarak görülen MMP-3 6A 

ve e-kaderin C allellerini birarada taşıma oranına göre çalışma gruplarımızı 

karşılaştırdığımızda, hasta grubunda kontrol grubuna göre bu iki alleli bir arada taşıma 

oranı istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur (p:0,024, χ2:5,085, OR: 3,42, %95Cl:1,12-

10,45) (Tablo 14). 
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Tablo 14.Çalışma gruplarında MMP-3 6A ve e-kaderin C allelini birarada taşıma 
oranının karşılaştırılması 

 (6A+C) taşımayanlar  (6A+C) taşıyanlar 

Hasta (n:65) 5 (%7,7) 60(%92,3)* 

Kontrol (n:54) 12(%22,2) 42 (%77,8) 

*p:0,024, χ2:5,085, OR: 3,42, %95Cl:1,12-10,45 
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5. TARTIŞMA 

 

Kadınlar arasında görülen ölümlerde ikinci ana neden meme kanseridir. Türk 

toplumunda 2007 yılında yapılan vaka istatistiği 44.253 iken bu sayı 2011 yılı itibariyle 

50.399 olarak saptanmıştır (4). Bu veriler, her geçen yıl meme kanserine yakalanma 

oranının arttığını göstermektedir. Meme kanserinin nedenleri ile ilgili olarak kesin bir 

açıklama bulunmamakla birlikte meme kanseri riskini yükselten birçok risk faktörünün 

bulunduğu ifade edilmektedir. Bu risk faktörleri de; yaş, erken adet görme, geç 

menopoza girme, kalıtım, meme hastalıkları, alkol kullanımı vb.dir.  

Biz çalışmamızda kadınlar arasında görülme sıklığı yüksek olan meme 

kanserinin fizyopatolojisinde rol oynadığı düşünülen MMP-3 ve E-Kaderin gen 

polimorfizmlerini çalışmayı amaçladık. 

E-Kaderin, epitelyal dokuda eksprese edilen bir çeşit adezyon molekülüdür. 

Tümör baskılayıcı bir gendir. Hücre-hücre adezyonunda, hücre polarizasyonunda ve 

sinyal iletiminde ve doku morfolojisinde görevlidir. E-Kaderin genindeki mutasyonlar 

ya da expresyonunun azalması, hücresel adezyonun yok olmasına ve hücrelerin 

hareketliliklerinin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla E-Kaderin kanser gelişimi 

ve metastazında önemli rol oynamaktadır.  

Yaptığımız literatür taramalarında meme kanseri ve E-kaderin geni ile ilgili az 

sayıda çalışma bulunmuştur. 

Tsukino ve ark. prostat kanserinin ilerleyişi ile ilgili Japon populasyonunda 

yaptıkları çalışmada e-kaderin genine ait -160 bölgesinde C→A değişimi incelenmiştir. 

Çalışmaya 219 prostat kanseri şüphesi olan ve 219 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Hasta 

grubunda CC genotipi % 60.7, CA genotipi % 35.2 ve AA genotipi %4.1 olarak 

bulunurken; kontrol grubunda CC genotipi % 67.1, CA genotipi % 30.1 ve AA genotipi 

%2.7 bulunmuştur. Hastalarda A alleli taşıma oranı % 21.7 iken kontrolde %17.8 dir. C 

alleli taşıma oranı ise hastada %78.3 iken kontrolde %82.2 olarak tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada genotipler açısından hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir. Prostat kanseri tümör farklılaşması ve aşamasına göre alt bölümlere  

 



 35

ayrılmış, E-kaderin polimorfizminin prostat kanserinde az farklılaşması, invazivlik 

durumu arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda  genotipler açısından 

bakıldığında  hasta grubunda CC genotipi % 43.1, CA genotipi % 56.9 kontrol 

gurubunda ise CC genotipi % 60.738.9, CA genotipi % 61.1 olarak bulunurken AA 

genotipine rastlanmamıştır. Çalışma gruplarımızı e-kaderin  -160C/A genotiplerine göre 

değerlendirdiğimizde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (52). 

Li ve ark.nın prostat kanserli hücre sayılarında yaptıkları çalışmada -160 C/A 

polimorfizminin e-kaderin geninin transkripsiyonel regülasyonunda etkili olduğu 

belirtilmiştir. İnvaziv/metastatik hastalık gösteren bireylerde oluşan bu  allelik 

varyasyon genetik bir belirteçtir. -160 bölgesinde meydana gelen  bu tek nükleotid 

değişiminin kanser gelişimi şüphesinde, sonra oluşacak yayılımda ve kanserin 

metastazında önemli etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Bu hipotez insan 

karsinomlarında da test edilmiştir(33). 

Wang ve ark.nın yaptıkları yedi farklı kanser türünü içeren meta-analiz 

çalışmasında E-kaderin -160 C/A polimorfizmi ile kanser riskini incelemişlerdir. 

Yüksek penetranslı genlerden  BRCA1 ve BRCA2’ye ek olarak E-kaderinin sık 

variyantlarının da meme kanser riskini arttırdığı bulunmuştur. 1043 meme kanserli  

hasta ve 817 sağlıklı bireyi içeren bu çalışmada genotipler açısından hasta ve kontrol 

grupları arasında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. -160A mutant allelinin meme 

kanseri riskinde belirleyici olmadığı bildirilmiştir(44). Bizim çalışmamızda da A alleli 

taşıma ile kanser riski arasında bir ilişki bulunmamıştır. 

Yu ve ark. nın 468 meme kanserli hasta ve 470 sağlıklı bireyde yaptıkları -

160C/A polimorfizmi çalışmasında genotip dağılımı hasta grubunda %47.5 CC , %43 

CA ve %9.4 AA iken, kontrol grubunda %51.8 CC, %39.9 CA ve %8.3 AA olarak 

tespit edilmiştir(53). 

Cattaneo ve ark.nın İtalyan populasyonunda yaptıkları  çalışmaya 99 meme 

kanserli hasta ve 246 sağlıklı birey dahil edilmiştir.  Çalışma sonucuna göre -160A alleli 

ile artan kolorektal,gastrik ve endometrial tümör gelişim riski arasında ilişki olduğu 

belirtilmiştir. Bunun aksine servikal ve meme kanseri için bu polimorfizmin belirleyici 

bir risk olmadığı bildirilmiştir(54). 
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Her ne kadar E-Kaderin -160 C/A polimorfizmi ve meme kanseri riski arasında 

anlamlı bir ilişki gözlemlememiş olsak da E-Kaderin CC genotipine sahip hastalarda T3 

veya T4 evresinde bulunma oranının CA genotipine sahip olanlara göre anlamlı şekilde 

artmış olduğunu saptadık. Buna ek olarak bu bulgumuzu destekler şekilde CA 

genotipine sahip bireylerinde CC genotipine göre T1 veya T2 evrelemesinde bulunma 

oranının anlamlılık sınırında arttığını tespit ettik. 

Ayrıca kapsül invazyonu görülme sıklığı açısından da E-Kaderin CC genotipi 

taşımanın riski arttırdığını gözlemledik. Buna paralel şekilde periganglioner invazyonda 

da CC genotipini riskli olarak saptadık. 

Metalloproteinazlar, ekstrasellüler matriks bileşenlerini degrade eden bir enzim 

ailesidir. MMPler tümör hücrelerini bazal membrandaki hücrelere geçişine imkan 

vererek  tümör gelişimine neden olabileceği bildirilmiştir. MMP-3, stromelysin-1; 

STR1, STMY1, MIM 185250 olarakta bilinmektedir. MMP-3 son zamanlarda meme 

kanserinde tümör etkileyici, tümörü hızlandırıcı olarak ortaya çıkmış ve risk üzerinde 

ilginç bir aday olduğu bildirilmiştir. Artmış MMP-3 ekspresyonu meme kanserli 

hücrelerde ve bu hücrelere ait stromalarda gözlenmiştir. MMP-3 ün promotor 

bölgesindeki yaygın bir polimorfizm olan -1171 5A/6A polimorfizminin fonksiyonel 

olduğu bildirilmiştir.  

Ferre ve ark.nın yaptıkları -1171 5A/6A polimorfizm iki farklı Avrupa 

populasyonunda çalışılmıştır. Hasta grubunda 5A5A genotipi %23.57, 5A6A genotipi 

%51.62, 6A6A genotipi %24.79 olarak; kontrol grubunda 5A5A genotipi %25.82, 

5A6A genotipi %50.54, 6A6A genotipi ise %23.62 olarak tespit edilmiştir. Allel 

frekansları açısından hasta ve kontrol grupları incelendiğinde hasta grubunda 5A alleli 

%49.4, 6A alleli %50.6 iken; kontrol grubunda 5A alleli %51.1 ve 6A alleli %48.9 

olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında  genotip ve allel frekansları 

açısından farklılık saptanmamıştır. 5A alleli taşımaları bakımından meme kanserli 

hastalar ve sağlıklı bireylerde farklı olmadığı tespit edilmiştir(40). 

Ghilardi ve ark.nın İtalyan populasyonunda yaptığı çalışmada MMP-3 geninde -

1171 5A/6A polimorfizmi incelenmiştir. Çalışmada, 5A allelinin sıklığı meme kanseri 

grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Meme kanseri grubu 

metastaz gelişmeyen (M-) ve metastaz gelişen (M+) grup olarak ikiye ayrılmıştır. 5A 

alleli, M+ grupta kontrole göre daha yaygındır. MMP-3 geninin promotöründe genel bir 
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varyant tanımlanmıştır. in vitro çalışmalarla 5A alleli, 6A alleline göre iki kat daha 

yüksek promotör aktivitesine sahip olduğu gösterilmiştir. Meme kanseri hastalarında, 

MMP-3 allelik varyasyonları kontrollerle karşılaştırıldığında önemli farklılık olduğu  ve 

dağılım eğrisinin  5A homozigotluk sıklığının artışı yönünde değiştiği gösterilmiştir. 

Meme kanseri teşhisinin sırasında TNM düzeyi ile MMP-1 ve MMP-3 gen 

promotörlerinin polimorfizmleri arasında istatistiksel korelasyon bulunamamıştır.5A 

alleli ve M+ altgrupları ile kontroller arasında MMP-3 promotör polimorfizmi açısından 

güçlü bir korelasyon bulunmuştur. 5A allel sıklığı, kontrol ve M- hastalarında 

istatistiksel farklılık bulunmamıştır. 5A allel homozigotları M+ hastalarında kontrole 

göre daha yaygındır. M+ ve M- hastalarında bu farklılık istatistiksel olarak anlamlılık 

düzeyine ulaşamadığı gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak, meme kanseri 

hastalarında MMP-3 gen promotör dizisinde 5A allelinin bulunması kanserin büyümesi 

ve metastazında etkili olduğu bulunmuştur(55). 

Motovali-Bashi ve ark. MMP-3 geni 5A/6A polimorfizmini, İran populasyonu 

üzerinde çalışmışlardır. 120 meme kanserli hasta, 60 sağlıklı bireyden oluşan çalışmada, 

meme kanserli hastalar metastaz oluşuna göre M+ ve M- olarak iki altgruba ayrılmıştır. 

5A alleli ile M+ altgrubu arasında, kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. Kontrol grubu ile M- altgrubu arasında 5A allel frekansı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Homozigot 5A alleli, M+ 

altgrubunda kontrollere göre daha fazla bulunmuştur. M+ ile M- altgruplarında 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışılan 120 hasta 

grubunun %25.0'inde 6A/6A, %23.3'ünde 5A/5A ve %51.6 5A/6A alleli bulunmuştur 

ve bu sonuçlar MMP-3 allelik varyasyon açısından kontrollerle karşılaştırıldıklarında 

önemli ölçüde farklı bulunmuştur. Çalışmanın sonucuna göre, MMP-3 5A/6A 

polimorfizminin meme kanseri yatkınlığını etkilemediği, tümör hücre gelişimi ve 

metastatik atktivite ile 5A alleli taşıma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olduğu belirtilmiştir(49).  

Bu çalışmaların aksine biz de çalışmamızda MMP-3 5A/5A genotipine sahip 

hastalarda nod metastazının hiç bulunmadığını saptadık. Bu bulgumuzu destekler 

şekilde ise 6A alleli taşıyan hastalarda ise nod metastazının anlamlı şekilde arttığını 

gözlemledik.  
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Peter Krippl ve ark.nın Avusturya populasyonunda yaptıkları çalışmada 

fonksiyonel MMP-3 5A/6A promotör polimorfizmi meme kanseri ile  

ilişkilendirilmemiştir. Bu çalışma ile MMP-3 aktivitesinin tümor büyümesi ve 

gelişminde önemli rol oynadığı gösterilmiştir(56). 

Ye ve ark.nın MMP-3 -1171 in vitro çalışmalarında 5A alleli, 6A alleline göre 

iki kat promotör aktivitesine sahiptir (42). Pek çok çalışma ile -1171 5A/6A alleli ve 

kanser riski arasında çelişki sonuçlar bulunmuştur. Bir çok çalışmada negatif sonuçlar 

elde edilmesine karşın bir kaç çalışma ile pozitif ilişki gösterilmiştir. Ghilardi ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise 6A homozigot taşıyanlarda meme kanserine daha 

az yatkınlık gösterdiği bulunmuştur (55). Hinoda ve arkadaşlarının yaptıkları bir diğer 

çalışmada 6A homozigot alleli taşımanın kolorektal kanser için yüksek risk oluşturduğu 

saptanmıştır. Alt grup analizlerinde, spesifik etnik gruplarda bu polimorfizm ve spesifik 

bir kanser arasında ilişkili olduğunu gösteren bir kanıt yoktur(57). 

Çalışmamızda gruplarımızı MMP-3 5A/6A genotip ve allel dağılımlarına göre 

değerlendirdiğimizde kontrol grubunda hasta grubuna göre MMP-3 5A/5A genotipi 

taşıma oranı anlamlı olarak artmıştır. Bu bulgumuza paralel şekilde hasta grubunda da 

MMP-3 6A alleli taşıma oranı kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı yüksek 

olarak gözlemledik. Ancak MMP-3 5A/6A polimorfizmi ile hastalığın TNM evrelemesi 

ve diğer risk faktörleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.  

Özet olarak söylemek gerekirse çalışmamızda; 

 Sağlıklı kontrol grubunda hasta grubuna göre MMP-3 5A/5A genotipi taşıma 

oranının anlamlı olarak arttığı görülmüştür. 

 Bu bulguya paralel olarak hasta grubunda 6A alleli taşıma oranı kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı yüksek olarak saptanmıştır. 

 E-Kaderin -160 C/A gen polimorfizmine göre değerlendirildiğinde, hasta ve 

kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 Hasta grubu nod metastazı görülmesi açısından değerlendirildiğinde, MMP-3 

geni 5A/5A genotipine sahip bireylerde nod metastazı görülmemiştir. 

 6A alleli taşıyan hastalarda ise nod metastazı görülme sıklığı taşımayanlara göre 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 
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 Tümör evrelendirmesi açısından E-kaderin polimorfizmi incelendiğinde, CC 

genotipine sahip hastaların T3 veya T4 evresinde bulunma oranları anlamlı 

olarak artmış olduğu görülmüştür.  

 Kapsül invazyonu varlığında MMP-3 genotiplerinin dağılımında farklılık 

gözlenmezken, E-Kaderin CC genotipi taşıyan bireylerde invazyonun görülme 

sıklığının istatiksel olarak arttığı saptanmıştır. 

 Periganglioner invazyon açısından incelendiğinde ise E-Kaderin genotipi 

dağılımına göre CC genotipi taşıyan hastalarda CA genotipine göre invazyon 

bulunma oranı istatistiksel olarak artmıştır. 

 Bulgularımız gözönüne alındığında MMP-3 6A alleli ve E-Kaderin C alleli 

taşımak riskli olarak değerlendirilmiştir. Her iki genotip açısından riskli 

allellerin bir arada taşınma oranı incelendiğinde ise  hasta grubunda kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak bir artış tespit edilmiştir. 

 

Yapmış olduğumuz  çalışma sonucunda MMP-3 6A alleli meme kanseri için risk 

faktörü olarak gözlemlenmiştir. Buna ek olarak bu alleli taşıyan bireylerde nod 

metastazı taşıma riskinin de arttığı saptanmıştır. E-kaderin C allelinin ise T evreleme, 

kapsül invazyonu ve periganglioner invazyon ile ilişkili olduğunu tespit ettik. 

Vaka sayısının arttırılması ile her iki gen polimorfizm açısından da 

populasyondaki meme kanseri riskinin değerlendirilmesinde daha anlamlı sonuçlar elde 

edileceğini düşünmekteyiz. 
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