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ÖZET 

Özkan G. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde NF-Kappa B 1 ve NFKBIA (IKB 

alfa) gen polimorfizmlerinin rolünün araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Moleküler Tıp ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2012. 

Akciğer kanseri tüm dünyada kanser sebepli ölümler arasında her iki cinstede ilk sırada 

yer alan multifaktöriyel bir hastalıktır. NF-kappaB aktivasyonunun, küçük hücreli dışı 

akciğer kanseri (KHDAK) hastalarından alınan tümör örneklerinde arttığı belirtilmiş 

aynı zamanda hastalığınevresi ve kötü prognoz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. NF

kappaB, intlamasyon, lenfasit aktivasyonu, hücre proliferasyonu ve farklılaşması ve 

apoptozda etkili olduğu bilinen 150' den fazla gende anlatım düzenlemesi yaparak 

hücrede apoptosis ve hayatta kalma başarısına katkıda bulunduğu bilinen bir 

transkripsiyon faktörüdür. NFKBIA (IKB alfa) ise NF-kappaB transkripsiyon 

faktörünün inhibitörüdür. NF-kappaB 1 geni promotör bölgesinde fonksiyonel bir etkiye 

yol açan -94ins/delA TTG polimorfizmi ve NFKBIA 3 'UTR A~ G polimorfizminin 

birçok intlamutuar hastalık ve kanserle ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmaya dahil 

edilen 95 KHDAK hastası ve 99 sağlıklı bireyde NF-kappaB 1 -94ins/delA TTG ve 

NFKBIA 3 'UTR A~ G polimorfizınleri PZR-RFLP yöntemi ile araştırıldı. NF-kappaB 1 

-94 ins/del A TTG ve NFKBIA 3 'UTR A~ G polimorfizmleri hastalardaki ve kontrol 

grubundaki dağılımı sırası ile II:o/o36,84; ID:o/o46,32; DD:o/o 16,84 ve II:o/o46,4 7; 

10:%47,47; 00:%)6,06, AA:%1 7,9; AG:%47,36; GG:o/o34,74 ve AA:o/o2 1,21; 

AG:%45,46; GG:o/o33,33 olarak tespit edildi. Homozigot DO ve D alleli genotipine 

sahip bireylerin frekansının hasta grubunda kontrole göre anlamlı olarak yüksek olduğu 

ve DO genotipine sahip olmanın hastalık riskini yaklaşık 2, 78 kat artırdığı tespit edildi 

(*p:0,048) (*p:0,035). Elde ettiğimiz sonuçlara göre de NF-kappaB 1 -94ins/delATTG 

promotor polimorfizminin akciğer karsinogenezinde ve prognozun belirlenmesinde 

önemli bir bulgu olabileceği düşüncesindeyiz. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar 

belirlenen gen bölgeleri ile ilgili olarak KHDAK hastalığında Türk toplumu için 

oluşturulacak ilk veri olma özelliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: KHDAK, NF-Kappa B 1, NFKBIA, polimorifizm, akciğer kanseri 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 1053 7 
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ABSTRACT 

Özkan G. Investigation of NF-Kappa B ı and NFKBIA (IKB alpha) gene 

polymorphisms in non-small cell lung cancer. İstanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Mo I ecular Medicine. Master's Degree Thesis. İstanbul. 20 ı2. 

Lung cancer is a multifactorial disease which is in the first line for cancer related deaths 

for both sex es worldwide. NF -kappaB activation is shown to be higher in non-small ce ll 

lung cancer (NSCLC) tumors also related with grade and bad prognosis. NF-kappaB is 

a transcriptian factor which is known to affect the expressian of more than ı50 genes 

related to intlammation, lenfasite activation, cell proliferation and differantiation and 

apoptosis furthermore contributing to cell apoptosis and survival. However, NFKBIA 

(IKBalpha) is the inhibitor of the transcripton factor. The NF-kappaB -94ins/delATTG 

polymorphism of the NF -ka pp aB ı gene promoter region w hi ch causes a foneti o nal 

effect and NFKBIA 3 'UTR A-+ G polymorphisms has been shown to be related with 

various inflammatory diseases and cancer. The NF-kappaB ı -94ins/delATTG and 

NFKBIA 3 'UTR A~G polymorphisms has been studied on 95 NSCLC patients and 99 

healthy controls included to this study with the PCR-RFLP method. The distrubution of 

the NF-kappaB ı -94 ins/del ATTG and NFKBIA 3 'UTR A-+ G polymorphisms in the 

patients and healthy control s is fo und to be II:o/o36,84; ID:o/o46,32; DO:% 16,84 ve 

II:o/o46,47; ID:%47,47; DD:o/o6,06, AA:0/oı7,9; AG:o/o47,36; GG:o/o34,74 and 

AA:o/o2ı ,21; AG: 0/o45,46; GG:o/o33,33, respectively. It was found that the homozygot 

DO and D allele genotype carrier frequence was higher in patients than healthy controls 

and the presence of the DO genotype creates a 2. 78 fold increase in the risk of the 

disease (*p:0,048) (*p:0,035). According to these findings the NF-kappaB ı _ 

94ins/delATTG promoter polymorphism may be an important indication in the 

detennination of lung carsinogenesis and prognosis. The results of this study carries the 

attribution of being the tirst data on the mentioned gene si tes in NSCLC patients in the 

Turkish population. 

Key words: NSCLC, NF-Kappa B ı, NFKBIA, polymorphism, lung cancer 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Akciğer kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada gelmekte 

ve dünya genelinde her yıl yaklaşık ı ,4 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır (ı). 

Yüksek mortalite temelde kanserin geç tanısı ve hızlı yayılımına bağlıdır. Hastaların 

sadece % 15'inde yaşam süresi 5 yıl ya da daha uzundur. Son 20 yıldaki tüın 

gelişmelere rağmen, sağkalım süresindeki düzelme çok sınırlıdır. (2). 

Akciğer kanseri Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) ve Küçük Hücreli 

Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) olmak üzere başlıca iki grupta toplanmaktadır. 

KHDAK tüın akciğer kanserlerinin °/o80-85'ini oluşturmaktadır. Küçük hücreli dışı 

akciğer kanseri hastalarında prognoz için en önemli faktörler histolojik tip ve evredir. 

Ancak prognostik özelliklerine göre aynı değerlere sahip hastaların yaşam sürelerinde 

farklılıklar gözlemlenmiştir (3). Aynı zamanda tedavide son yıllarda önemli gelişmeler 

kaydedilmiş olmasına rağmen akciğer kanserinin prognozu son 20 yıl içinde önemli bir 

değişiklik göstermemiştir ( 4). Bu sebepler pek çok araştırınacıyı hastalığın geneti k, 

moleküler ve biyolojik özelliklerini ortaya koymaya ve uzun süreli sağkalımı 

belirleyebilecek, hedefe yönelik tedavi imkanı sağlayabilecek yeni prognostik faktörler 

bulmaya yöneltmiştir (5,6). 

Tümörün klinik seyrinin moleküler düzeyde önceden anlaşılması, kötü ve iyi 

prognozlu hastaların ayırt edilmesini sağlayabilir. Böylece, erken nüks ya da yayılma 

özelliği bilinen hastalarda tedavi planı farklı tedbirleri içerebilir, gereksiz cerrahi 

girişimlerden sakınılmasını sağlayabilir (7,8). KHDAK'li hastalarda prognostik 

olabileceği düşünülen yüzlerce faktör araştırılmış ve araştırılınaya devam edilmektedir. 

Bunlar arasında proto-onkogenlerin mutasyonları, tümör supresör genler, genom 

düzensizliğinin değerlendirilmesi, otokrin ve parakrin kanıtı, hücre döngüsü progresyon 

ve apopitoz yolaklarındaki proteinlerin ekspresyonu, ekstrasellüler matriks proteinaziarı 

ve inhibitörlerinin ekspresyon u bulunur (3 ). 

Nükleer Faktör Kappa B (NF-KB), enflamasyon, lenfosit aktivasyonu, hücre 

proliferasyonu ve farklılaşması ve apoptozda etkili olduğu bilinen 150' den fazla gen de 

anlatım düzenlemesi yaparak, hücrede apoptosis ve hayatta kalma başarısına katkıda 

bulunduğu bilinen bir transkripsiyon faktörüdür (9). Çeşitli hücre içi ve dışı uyaranlar 

ile aktif hale gelen NF-KB, birçok farklı gen üzerindeki farklı düzenleme mekanizması, 
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evrin1sel süreçte göze çarpan korunmuş yapı, protein üyeleri arasındaki etkin fonksiyon 

ve de birçok insan hastalığı ile ilişkili olınası, solid ve hematolojik kanserlerde 

onkojenik rolü tanımlanması nedeniyle dikkat çeken bir gendir (ı O, 1 ı). 

NF-KB 1, NF-KB ailesinden, 4q24 bölgesinde lokalize olmuş yirmi dört ekzonlu 

bir gendir ( 1 1 ). NF -KB ı geninin promotör bölgesinde fonksiyonel polimorfizme yol 

açan dört nükleotit insersiyonldelesyon ( -94ins/delA TTG) polimorfizmi tanımlanmıştır. 

Bu poliınorfizınin NF-KB artmış aktivasyonuna neden olduğu ve fonksiyonel rol alarak 

birçok hastalık ve kanserle ilişkili olduğu saptanmıştır (ı 3 ). 

NFKBIA (IKBa) ise NF-KB transkripsiyon faktörünün inhibitörüdür. Bu protein 

NF-KB transkripsiyon faktörüne bağlanarak onun çekirdeğe taşınmasını ve DNA'ya 

bağlanmasını bloke etmektedir. İnsan NFKBIA geni ı 4q ı 3 bölgesinde lo kalize 

olmuştur. Altı ekzondan oluşan yaklaşık olarak 3,5 kb'lık (kilo baz) bölgeyi kapsayan 

bu gen oldukça polimorfik bir yapıya sahiptir (ı 4 ). Bu polimorfizmlerden bazılannın 

çeşitli kanser tipleriyle ilişkili olabileceği gösterilmiştir (ı 5, ı 6). Bunlann içinden 

fonksiyonel olarak öne çıkan 3 'UTR A~ G polimorfizminin multiple m yeloma ve 

kolorektal kanser riskini arttırdığı saptanmıştır ( 16- ı 8). Oluşan varyasyonun büyük 

ihtiınalle NFKBIA'nın ekspresyonunu etkilediği ve bu durumunda proteinin yapı ve 

fonksiyonunu değiştirerek NF-KB kompleksine zayıf bağlanmasına neden olduğu ve 

bunun sonucunda NF-KB aktivasyonuna yol açtığı düşünülmektedir (18). 

Son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalarda NF -KB 'nin aktivasyonundaki artışın 

küçük hücreli dışı akciğer kanserinde birçok prognostik faktörün regülasyonunu 

etkilediği bildirİlınektedir (19). KHDAK'de risk faktörü olarak gösterilmiş ve 

prognostik faktör olarak tanımlanmış c-mye, Bcl-2, MMP-2, VEGF gibi bir çok genin 

regülasyonunda NF-KB transkripsiyon faktörü rol alır. NF-KB aktivasyonunu sağlayan 

EGFR, Ras, Raf gibi proteinlerinin aşın ekspresyonlan da aynı zamanda KHDAK için 

birer risk faktörü olabileceği bildirilıniştir (20,21 ). 

NF-KB, ent1aınatuar süreçler ve kanser arasındaki ilişkinin giderek daha çok 

anlaşılınaya başlanmış alınası bu yolağın inhibisyonu esasına dayanan yöntemlerin yeni 

tedavi seçenekleri olarak düşünülmeye başianınasına neden olmaktadır (20). Preklinik 

ve faz I klinik çalışmalarla NF-KB inhibisyonunun apopitozise uğrayan KHDAK'nin 

direncini belirgin olarak azalttığı ve bu hücrelerin kemoterapiye duyarlı hale geldiği 

gösterilmiştir (22). 
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Tüın bu bilgiler NF-KB geninin KHDAK gelişimi, prognozu ve tedavisi üzerinde 

etkili olabileceğini göstermektedir. NF-KB 1 -94ins/del ATTG ve NF-KBIA 3 'UTR 

A~ G poliınortizmlerinin NF-KB artmış aktivasyonuna neden olabileceği bilindiği için 

bu polimorfizmlerin KHDAK'de etkili olabileceğini düşünülmektedir. Bu 

poliınorfizmlerinin KHDAK'de rolünü inceleyen literatürde bir çalışma 

bulunınamaktadır. Bu yüzden bu çalışma NF-KB ı -94ins/del A TTG ve NFKBIA 3 'UTR 

A~ G polimorfizmlerinin Türk popülasyonu KHDAK'de rolünü inceleyen ilk 

çalışınalardan biri olma özelliğindedir. 

Bu çalışmada NF-KB ı -94ins/del ATTG ve NFKBIA 3 'UTR A~ G 

polimorfizmleri KHDAK hastalarında ve sağlıklı kontrol bireylerde PZR-RFLP tekniği 

kullanılarak incelenecektir. Elde edilen sonuçlar olguların klinik verileri ile 

ilişkilendirilerek, genetik değişikliklerin klinik ve prognostik önemlerinin saptanması 

amaçlanınıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Akciğer Kan eri 

2.1.1. Epidemiyoloji 

Akciğer kan eri Türkiye' de ve tüm dünyada en sık görülen kanser türlerinden 

olup tüm kans r ölümleri içinde her iki cinste ilk sırada yer almaktadır. Tüm kanser 

olgularının % 23 'lük kısmını oluşturan akciğer kanseri tüm kanser ölümlerinin de % 

19,3 'inden orumludur. Dünya Sağlık Örgütü 2008 raporuna göre kanser ölümlerinin 

erkeklerde% 29,2 'ü, kadınlarda% 10,9'u akciğer kanseri nedenlidir (Şekil 2-1) (1). 

- ,S0 o 

Karaciğer 

10,0° o 

7,5~o 

Diger 

1 0,3~o 

Şekil 2-1: Dünya ağlık Örgütü 2008 yılı kanser nedenli ölüm oranları (1) 

• feme 
12,5 o 

Akciğ r kan rının n önemli etiyolajik sebebinin sigara olduğu bilinmekte, 

igara kullanma alı kanlığının ve içilen igara miktarının artışına bağlı olarak da akciğer 

kan rinin g··rülm ıklığı gid rek artmaktadır. Tarihsel olarak çoğunlukla erkeklerde 

görülen bu kan er türü zaman içinde meydana gelen sosyolojik değişiklikler sonucunda 

kadınların da igara kullanma alışkanlıklarının artması ile kadınlarda da bu kanser 

türünün görülm ıklığı artmıştır. Akciğ r kanserinin küre el insidans artış hızı yılda % 

0,5 ik n öz llikl kadınlarda h r yıl% 4,1 artış söz konu udur (23,24). 

Am rika Birl ik Devleti ri'nd 2010 yılı verilerine göre erkekler arasında en 

yaygın g"rülen 3 kan er türü· pro tat kanseri akciğ r kan eri ve kolon kan eridir. 
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Kadınlarda ise nıenıe kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri ilk 3 sırayı oluşturur. 

201 O yılında kayıtlara geçen kanser ölüınleri; erkeklerde o/o 29 akciğer kanseri , 0/o ı ı 

prostat kanseri, 0/o 9 kolon kanseri, kadınlarda o/o 26 akciğer kanseri, o/o ı5 meme 

kanseri, 0/o 9 kolon kanseri nedeniyi edir. Yeni vaka sayısının ise ı ı 6 750'si erkek, 

ı 05 770'i kadın olınak üzere toplaında 222 520 olduğu ve 86 220'si erkek ve 7 ı OSO'ni 

kadın olmak üzere ı57 300 akciğer kanserine bağlı ölünı gerçekleştiği bildirilıniştir 

(25). Türkiye'de ise kanserli hasta verilerinin toplanınasındaki sorunlar sebebiyle, bu 

konuda istatistik sonuçlarının güvenilirliliği azdır. Verilerin yetersizliği akciğer 

kanserinin sıklığı ve yaygınlığı konusunda sağlıklı bilgi edinıneyi engelleınektedir. 

Buna rağınen eldeki verilere bakıldığında Sağlık Bakanlığı kanser kayıt verileri göre 

ı994 yılında 1200 erkek 8000 kadın olınak üzere 20 000 kanser bulgusu bildirilıniştir. 

1999 yılı istatistiklerine göre akciğer kanseri insidansı erkeklerde ı4/l 00000, 

kadınlarda lll 00000' dir. Aynı istatistiklere göre erkeklerde o/o 29'luk oranıyla ilk 

sırada, kadınlarda ise 0/o 4 'lük oranıyla altıncı sırada yer alnıaktadır. Kanser ölüınieri 

içinde erkeklerde 0/o 4ı ,4, kadınlarda 0/o 16,5 oranıyla her iki cinsiyette birinci sıradadır. 

2004-2006 yılları arasında yapılan kanser rölatif frekansı ve insidans hızları inceleıne 

araştınııasında trakea, bronş, akciğer kanserleri beraber değerlendirilerek verilen 

istatistiklere göre erkeklerde yine birinci sırada yer alırken, kadınlarda aynı başlık 

altındaki insidansı dördüncü sırada yer alınaktadır (26). 

2.1.2. Etiyoloji 

Akciğer kanserinin nedenleri çoğunlukla çevresel olınasına rağınen solununısal 

karsinojenlere bireysel yatkınlıkta öneınlidir. Hastalık riski, etyolojik ajaniara maruziyet 

ve bu ajaniara bireysel yatkınlığın karşılıklı etkileşiıninin yansıması olarak 

düşünülebilir. Akciğer kanserinin etyolojisi ınultifaktoriyel olup, faktörler arasındaki 

etkileşiın riski artınnaktadır (27). 

2.1.2.1. Sigara 

Akciğer kanserinin başlıca nedeni olan sıgara ile akciğer kanseri arasındaki 

ilişki, dünya çapında yürütülen çalışınalarla kanıtlanmıştır (28). Bir toplumda akciğer 

kanserinin görülıne hızı, o toplumun 20 yıl önceki sigara tüketİnı hızıyla ilişkilidir (29). 

Sigara içiciler arasında akciğer kanseri riski sigaraya başlanıa yaşı, kullanıın 

süresi. günlük içilen sigara sayısı ve içeriğindeki katran ıniktarı ile doğru orantılı olarak 

artınaktadır. Günde 25 ve daha fazla sayıda sigara içen 35 yaşında bir erkekte, 75 yaşına 
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gelmeden önce akciğer kanserinden ölıne riski o/o 13, koroner arter hastalığından ölme 

riski 0/o 1 O, sigara içimi ile ilişkili olan bir hastalıktan ölüm riski 0/o 28 olarak 

hesaplanınıştır. Hiç sigara içıneyenlerle karşılaştırıldığında, sigara içenlerde akciğer 

kanseri riski erkek içicilerde 22 kat, kadınlarda ise 12 kat fazla görülmektedir. Yapılan 

çalışınalar sigarayı bıraktıktan sonra, tütün tipi, cinsiyet ve histolojik tipten bağımsız 

olarak akciğer kanseri riskinde benzer oranlarda azalmalar olduğunu göstermiştir. 

Özellikle riskteki azalma 5 yıl sonra ve genç yaşlarda sigarayı bırakanlarda belirgindir 

(27,29). 

Hiç sigara içmeyenler arasında görülen akciğer kanserinin yaklaşık o/o 25 'nin 

pasif sigara içiınİ nedeni ile olduğu tahmin edilmektedir (27). Yapılan çalışmalarda, 

evinde sigara içilen ancak kendi kullanmayan bir kişide, diğer sigara kullanmayanlardan 

o/o 30 daha fazla akciğer kanseri gelişme riski vardır (30), işyeri maruziyetiyle pasif 

sigara içicilerde ise riski n % ı 7 arttığı bulunmuştur (3 1 ). Sigara içmeyen kişilerde 

oluşan akciğer kanserlerinin °/o ı 7'sinin çocukluk ve adolesan dönemde pasif olarak 

sigara dumanına maruziyet ile geliştiği gösterilmiştir (31 ). 

Sigara dumanının karsinojenik etkisi, karsinojenlerin DNA'ya ulaşmasına, 

DNA'da hatalı kodlama ve mutasyon oluşturmasına bağlıdır. Sigara dumanına maruz 

kalan dokularda çeşitli morfolojik değişiklikler ve DNA hasarı meydana gelmektedir. 

Sigara dumanındaki başlıca karsinojenler; polisikhk hidrokarbonlar, aromatik aminler, 

nitrozaminler, piridi n alkaoloidler ve radyoaktif bileşenlerdir (32,33 ). 

Sigaradaki karsinojen maddeler, DNA'da doğrudan hasar oluşturabildikleri gibi, 

enziınler tarafından aktif metabolitlerine dönüşerek de etki gösterebilirler. Polisikhk 

aromatik hİdrokarbonlar (P AH) dokuda ilk olarak fenol, dihidrodiol ve merkaptürik 

asitlere dönüşürler. Ara dialler ve fenol epoksitler, PAH'ın başlıca metabolitleri olup 

hücresel ınakroınoleküllerle kovalent bağlar yaparlar ve DNA-hİdrokarbon addüktlerini 

oluştururlar. Bu ınoleküllerin oranı karsinojenik aktivite ile orantılıdır. Addüktler 

oluştuktan sonra, DNA'da nokta mutasyonlarına ve asenkron DNA replikasyonlarına 

neden olurlar. Bu değişiklikler gen amplifıkasyonuna ve malign transformasyona yol 

açar. Epidemiyolojik çalışmalarda sigarada bulunan kokarsinojenlerin (kendileri 

karsinojen oln1ayan ancak diğer ınaddelere karsinojen özellik kazandıran) ve tümör 

pron1otorlarınında (karsinojenezi reversibi olarak potansiyelize eden ve kendileri 
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karsinojen olmayan maddeler) kanser gelişiminde önemli rol oynadığı ortaya konmuştur 

(32). 

Son yıllardaki çalışmalarla akciğer kanseri biyolojisi, moleküler belirleyiciler ve 

sigara etkileşimi üzerine oldukça önemli bilgiler elde edilmiştir. Kanser oluşumuna ait 

bilgiler arttıkça hedef moleküllere yönelik tedavi stratejileri geliştirmek mümkün 

olmaktadır. Ancak herkes tarafından kabul edilen gerçek, akciğer kanserini tedavi 

etinede en başarılı yöntemin sigaradan uzak kalarak daha oluşmadan önlenmesi 

olduğudur (30). 

2.1 .2.2. Mesleki Maruziyet 

Mesleki maruziyetle ilişkili kanserler arasında akciğer kanseri en yayın alandır. 

Endüstriyel ülkelerde akciğer kanseri yüküne bakıldığında, mesleki maruziyetİn rolü 

sigaraya göre daha düşük olmakla birlikte diğer birçok maruziyetİn katkısından 

büyüktür. Asbest, radon, his (klorometil) eter, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, 

katran, is, nikel, krom, inorganik arsenik bileşikleri gibi karsinojenlere mesleki 

maruziyet sonucu akciğer kanseri riski artış gösterir (34). Sigara içimi bazı mesleki 

akciğer karsinojenlerin etkisini artırır (27). 

a. Asbestos 

Doğada bulunan ve mekanik işlemden sonra mineral lif oluşturan fibröz 

silikatlara Hasbestos" denir. Asbestos yirminci yüzyılın başından itibaren, ısıya ve 

kimyasal maddelere dayanıklılığı nedeniyle inşaat, gemi, uçak, otomobil yapımında ve 

tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılmıştır. Akciğer kanseri, asbest liflerinin 

inhalasyonuna bağlı olarak gelişebilmekte ve risk, kümülatif asbest maruziyetiyle 

beraber artmaktadır. Sigara içimi ve asbest, akciğer kanserinin bağımsız nedenleri 

alınakla beraber, sinerjik etkiyle akciğer kanseri riskini arttırırlar (29,34). 

b. Radon 

Uranyuın yıkılınası sırasında içindeki radyumdan doğal olarak üretilen 

radyoaktit~ renksiz, kokusuz bir gazdır. Radandan üretilen a partikülleri solunum epitel 

hücrelerinde DNA hasarına neden olur. Son yıllarda radona maruz kalan maden 

işçilerinde akciğer kanseri riskinin yüksek olduğu gözlenmiştir (27,29). 
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2. ı .2.3. Hava Kirliliği 

Normal bir gün süresince yetişkin bir insan ortalama 1 O 000 litre hava inhale 

eder. Havada düşük konsantrasyonda bulunan karsinojenler bile akciğerler için risk 

faktörü olabilmektedir. Başta aromatik hİdrokarbonlar ve arsenik olmak üzere, nikel, 

kroın metaller, motorlu araçların egzos dumanı ve kömür dumanı şehir havasını kirleten 

karsinojenik etkenlerdir. İç ortam hava kirliliği, dış ortamdan içeri alınan havanın 

kirliliğine, evde sigara içimine, ısınma ve pişirme için kullanılan yakıt malzemesine, 

evin havalandırma sistemine bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde radon, az gelişmiş ülkelerde 

asbest, kömür dumanı ve fosil yakıt ürünleri, akciğer kanseri riskini arttıran iç ortam 

hava kirliliğinin nedenleridir (29,30). 

2. ı .2.4. Diyet 

Akciğer kanseri için değiştirilebilir risk faktörleri içinde diyetin muhtemel rolü 

üzerine yoğun araştırmalar yapılmıştır. Diyetteki yüksek antiaksidan içeriğin oksidatif 

DNA hasarını azaltacağı ve böylece kansere karşı koruyucu olabileceği hipotezi 

kurulmuştur. Meyve ve sebzelerde de antioksidanlar ve mikroelementler yoğun olarak 

bulunınaktadır (27). Vaka kontrol ve prospektif kahort çalışmalarının sonuçları, akciğer 

kanseri riskinin diyederinde yüksek miktarda sebze ve meyve tüketenierin düşük 

miktarda tüketeniere göre daha az olma eğiliminde olduğunu göstermiştir (29). 

Diyetteki; karotenoidler, vitamin A, vitamin C, selenyum gibi antioksidanların, sigara 

dumanı, çevresel kirleticiler tarafından ortaya çıkarılan serbest radikallerin ortadan 

kaldırılınasında ve böylelikle karsinogenezin önlenmesinde önemli rolleri olduğu 

bilinınektedir. Yapılan çalışmalarda akciğer kanseri ile beta karaten arasında güçlü, 

vitamin C için ise zayıf olmakla birlikte yine de koruyucu ilişki olduğu gösterilmiştir 

(35). 

2. ı .2.5. Geçirilmiş Akciğer Hastalıklan 

Geçirilmiş akciğer hastalığı akciğer kanserine artınış duyarlıklıkla 

sonuçlanabilir. KOAH, silikozis varlığı, idiyopatik pulmoner fibrozis ve sistemik 

skleroz gibi hastalıklar ile akciğer kanserinin ortaya çıkınası arasında ilişki olduğunu 

gösteren önen1li kanıtlar mevcuttur (27). 
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2.1 .2.6. Kahtım 

Akciğer kanserinin en önemli etiyolajik sebebi sıgara olsa da tüm vakalar 

değerlendirildiğinde sıgara içicilerinin sadece o/o 1 0-20'sinde akciğer kanseri 

görülınüştür (36). Çevresel ajanlar, sigara içimi bile akciğer kanserinin nedenini 

tümüyle açıkla yarnamaktadır (3 7). Akciğer kanserinde genetik yatkınlık olduğuna dair 

görüşler akciğer kanserli olgulann aileleri ile yapılan olgu-kontrol çalışmalan 

sonucunda kuvvetlenmiştir. Bir çalışmada 40-49 yaşlar arasında sigara kullanmayan 

277 vakanın aile öyküsünde en az bir birinci derece akrabada akciğer karsinomu 

varlığında risk 7,2 kat artmaktadır (38). Akciğer kanserli hastalann hem sigara içen hem 

de sigara içmeyen akrabalannda akciğer kanseri riskinin 2,4 kat arttığı yapılan 

çalışınalarda görülınüştür. Artmış ailesel riskin yaş, cinsiyet, mesleki ınaruziyet ve 

sigara içiciliğinden bağımsız olduğu ve akciğer kanserine genetik yatkınlık sağlayacak 

bozukluklar olduğu ileri sürülmüştür (36,39). 

2. 1.3. Moleküler Biyoloji 

Karsinogenez çok hasarnaklı bir süreçte değişik karsinojenlerin (kimyasal, 

fiziksel ve kalıtımsal) etkisiyle oluşan genetik ve epigenetik değişimler sonucunda 

meydana gelir. Akciğer kanserinin karsinogenezinde önemli genetik olaylar şöyle 

sıralanabilir: ( 40) (Tablo 2-1) 

1. Onkogenlerin mutasyonel aktivasyonu 

2. Tümör supresör genlerininaktivasyonu 

3. Hücre siklus regülasyonunda görev alan genlerde ortaya çıkan değişiklikler 

4. Büyüme faktörleri ve reseptörlerine ilişkin değişiklikler. 

5. DNA tamirinde görev alan genlerde ortaya çıkan değişiklikler 
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Tablo 2-1: Akciğer kanserinde önemli genetik değişikler 

Genetik Değişiklik KHAK KHDAK 

ras ınutasyonu <o/o ı % ı5-20 

myc amplifıkasyonu % 15-30 %5-10 

Bcl-2 ekspresyonu %75-95 o/o ı 0-35 

p53 mutasyonu o/o 75-ı 00 o/o 50 

p53 'ün anormal ekspresyon u o/o 40-70 o/o 40-60 

Protein ekspresyonu olmayan RB o/o 90 % 15-30 

p 16 mu tasyon u %ı % ı0-40 

p ı6 mu tasyonunun olmaması %O-ı o %30-70 

Telomeraz aktivitesi % ıoo %80-85 

Kromozom 3p kaybı % ıoo %90 

2. 1.3. 1. Onkogenlerin Mutasyonel Aktivasyonu 

H-ras, K-ras ve N-ras'tan oluşan ras ailesi, akciğer kanserinin gelişiminde nokta 

mutasyonu ile rol oynamaktadır. En sık görülen K-ras mutasyonu, küçük hücreli dışı 

akciğer kanserlerinin o/o 15-50'sinde saptanmaktadır. K-ras mutasyonu görülenlerde 

sağkahmda azalma, erken nüks ve kötü prognoz görülmektedir ( 4ı ,42). 

C-mye, N-myc ve L-myc'den oluşan myc geni sıklıkla amplifıkasyon ve 

transkripsiyonel disregülasyon ile onkogen haline dönüşmektedir. KHAK'lerinin % ı8-

3 ı 'i, KHDAK'lerinin ise o/o 8-20'sinde myc aktivasyonu izlenmektedir. c-mye 

aınplifikasyonu olan hücrelerde büyüme faktörü gereksinimi azalır, hücre siklusunda 

G ı fazı kısalır ve bunun sonucunda proliferasyon oluşur. c-myc'nin, tümör büyüme 

hızında artış ve sağkalırnda kısalma ile ilişkili olduğu öne sürülmektedir ( 42). 

Tüınör hücrelerini apopitozis' den koruyan başlıca o nkaprotein Bcl-2 'dir. Bcl-2 

ekspresyon u KHAK 'lerinin % 70-90'ında gösterilmiş ve Bcl-2 salınımının 

keınosensitivite, uzun süreli sağkaltın ile ilişkisi ortaya konulmuştur. BAX, Bcl-2 ile 

ilgili bir protein olup tümörü baskılayıcı etki göstermektedir. Bcl-2/BAX oranı, 

hücrenin apopitotik duyarlılığını belirlemektedir ( 42). 
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2.1.3.2. Tümör Supresör Genterin İnaktivasyonu 

İnsan kanserlerinde en sık görülen mutant gen p53 olup, tüm kansederin % 

50'sinde görülürken, KHAK'lerinin % 90'ında, skuamöz hücre karsinomlarının % 

65'inde, büyük hücreli karsinarnun % 60'ında ve adenokarsinomun % 33'ünde 

gösterilmiştir ( 43). p53 proteininin hücre fonksiyonlarındaki rolü; gen transkripsiyonu, 

DNA sentez ve tamiri, genetik stabilitenin korunması, hücre siklusunun bloke edilmesi, 

büyürneyi sonlandırma ve programlı hücre ölümüdür. Normal bir hücrede DNA hasarı 

olduğunda, p53 geni genomik stabiliteyi sağlar ve hücre siklusunu G ı 'de inhibe eder. 

Böylece hücreye tamir için zaman kazandırır. Eğer hasar tamir edilemiyorsa hücre 

apopitozise uğratılır ( 45). 

e 
e~ıtoz -+ 

e Normal hücre 

P53 inaktif 

1) ormal 
çoğalması 

P53 aktif e ~e 
Mi toz 

e -+ 

Hasar 

Hasar ikıye 
Hasarlı hücre katlanır 

Şekil2-2: p53 apoptotik yolu 

p53 gen fonksiyon kaybı olduğunda ise hücre büyümesinin kontrolü ortadan 

kalkar ve DNA tamiri yapılmaksızın hücre siklusu kontrolsüz olarak çağalır ve hücreler 

bölümney devam ederler. p53 fonksiyon kayıpları genellikle allelik kayıplar ve 

omatik mi ense muta yonlar şeklindedir (Şekil 2-2). Bu mutasyonlar KHAK'lerinin 

o/o 90'ında, KHDAK I rinin de % 50'sinden fazlasında görülür. Bu mutasyonlar 

onucunda, h m tümör upre yon fonksiyonlarında kayıp hem de onkojenik fonksiyon 

kazanma klind dual bir etki ortaya çıkabilir ( 40). p53 geninin ı 57, 248 ve 278. 

kodonlarında m ydana g len mutasyonlar akciğer kanseri açısından önem taşır. Akciğer 

kan erinde bu bölgelerd en sık görülen mutasyon tipi, GC TA transversiyonudur. 
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Çalışınalarda klinik olarak akciğer kanseri tanısı kanmadan bir yıl önce alınan balganı 

önıeklcrinde p53 ve ras ınutasyonlarının varlığı gösterilnıiştir. Bu nedenle erken tanıda 

öneın taşıdıkları ileri sürülınektedir ( 40,43 ). 

Retinoblastoın geni (RB ı) keşfedilen ilk tüınör baskılayıcı gendir ve ı 3q ı 4 

bölgesinde lo kalize olan nükleer bir fosfoproteindir. RB ı geninin KHDAK' de o/o 40 

oranında mutasyona uğradığı saptanını ştır ayrıca RB ile ilişkili genler olan p ı 07 ve 

RB2/p 130 nıutasyonları da akciğer kanserlerinde etkilidir. RB ekspresyon un yokluğu 

kötü prognoz belirteci olarak kabul edilınektedir ( 46 ). 

Akciğer kanserinde sık görülen kırılma noktaları ıp, 3p, 9p ve ı 7p dir. 3p 

delesyonunun karsinogenezin erken basamaklarında gerçekleştiği düşünülür, çünkü 

sigara içen kişilerde gelişen displazik lezyonlarda da bulunınuştur. Bu değişiklik 

KHAK 'lerinin °/o 1 OO'ünde, KHDAK' lerinin ise o/o50'sinde görülür. Frajil histidin triad 

(FHIT) gen anonıalileri KHAK'lerinin o/o 80'inde, KHDAK'lerinin ise o/o 42'sinde 

saptanmıştır (47,48). FHIT allel kaybının sigara içimi ve kötü prognozla ilişkili olduğu 

da gösteriınıiştir ( 40). 

2.1.3.3. Hücre Siklus Regülasyonunda Görev Alan Genlerde Orta)"·a Çıkan 

Değişiklikler 

Ökaryotik hücre siklusu G ı, S, G2 ve M fazlarından oluşur. Hücre büyüınesi G ı 

fazında hücre siklus transiti restriksiyon noktası (R) tarafından koordine edilir. 

Hücreler R noktasında büyüıne faktörlerine ve büyüıne uyaraniarına duyarlıdır. 

Karsinogenezis sırasında R noktasındaki değişiklikler kontrolsüz hücre proliferasyonu 

ilc sonuçlanır ( 49). 

Hücre siklusunda belli öneınli olayların geçtiği noktalara '"checkpoint" (kontrol 

noktası) denir. Bu kontrol noktalarında ın eydana gelen değişiklikler nıutant hücre 

proliferasyonuna neden olarak ınalignitelerin ortaya çıkmasına yol açar. Kontrol 

noktaları, S fazındaki DNA replikasyonunu ve ınİtoz sırasındaki kroınozonı ayrılnıasını 

regüle ederler. Hücre siklus regulasyonunda 3 öneınli intrasellüler protein ailesi 

tanıınlanmıştır. Bunlar siklin bağınılı protein kinazlar, siklinler ve siklin bağıınlı kinaz 

inhihe edici proteinlerdir ( 49). 
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a. Siklin bağımlı protein kinazlar (CDK): 

Fosfat donörü olarak ATP kullanarak protein fosforilasyonu yapan enzimlerdir. 

CDK ailesi hücre siklusunda önemli rol oynarlar ve posttranslasyonel olarak regüle 

edilirler. Hücre siklusu kontrol regülasyononda bu siklin proteinlerinin belirli 

evrelerdeki sentezi rol oynar. Siklin D ve siklin E, G 1 fazında; siklin A, S fazında; 

siklin B, G2 ve M fazında sentezlenir. Ortamda bulunan sİklinler CDK ile kompleks 

oluşturur ve aktive olan CDK, hücre siklusunda bir sonraki faza geçiş için gereken gen 

ürünlerini fosforile eder ( 49). 

b. Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri (CDKi): 

CD Ki, CDK'nın diğer CDK alt ünitelerine bağlanmasını, CDK-siklin kompleksi 

oluşuınunu ve DNA replikasyonunu inhibe eder. Bazı durumlarda kontrolsüz CDK 

aktivitesinin onkojenik olduğu düşünülürse CD Ki 'lerinin tümor süpresör fonksiyonları 

olduğu ileri sürülmektedir (49). pl5 ve pl6 gen delesyonları KHDAK'inde sık görülür. 

Bu bölgeler CDK4 inhibitörlerini kodlar. CDK4 hücre siklusunda G 1 'de "checkpoint" 

oluşturur. Bu fonksiyonun kaybı kontrolsüz hücre proliferasyonu ile sonuçlanır ( 43 ). 

2.1 .3.4. Büyüme Faktörleri Ve Reseptörlerine İlişkin Değişiklikler 

Pek çok büyüme faktörü ve reseptörü akciğerde kanser hücreleri ve normal 

hücreler tarafından eksprese edilmektedirler. Dengeli büyüme için karşılıklı düzenleyici 

sisteınler bir arada bulunur. Kanser hücrelerinde ise bu dengeler bozulmuştur (50). Pek 

çok çalışmada aberran "epidermal growth factor receptor" (EGFR) sinyalizasyonu ve 

EG FR regülasyon bozukluğunun tümör gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

KHDAK'lerin o/o 1 3-80'inde EGFR aşırı ekspresyonu saptanmıştır. Özellikle skuamöz 

hücreli akciğer kanserlerinde normal dokunun 2-3 katı EGFR ekspresyonu söz 

konusudur ( 42,50). 

"Transfonning growth factor-/31" (TGF-/31 ), fıbroblast büyüme faktörü (FGF), 

ınatriks ınetallo proteinazlar (MMP) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) 

kanser gelişiınİ regülasyononda etkileri olan proteinlerdir. Adenokarsinomlu olgularda 

TG F -f3 1 ekspresyonunun sağkalırnda azalma ve kötü prognoz ile ilişkili olduğu pek çok 

çalışınada gösterİlıniştir (5 1 ). Matriks metallo proteinazlar ailesinin, KHDAK 

gclişin1inde önemli bir yeri olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (52). MMP-9 bazal 

ıncınbrandaki tip 4 kollajeni parçalayan bir endopeptidazdır ve kötü prognozu gösteren 

bağıınsız bir risk faktörü olarak bilinmektedir (53). VEGF endotelyal hücre 
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büyümesinde rol oynayan anjiyogenik bir faktördür. VEGF isoform 1 89'un 

ekspresyonunun tümör anjiyogenezi, postoperatif relaps ve sağkah m ile korelasyonunun 

diğer isoformlara göre daha yüksek olduğu ve KHDAK'lerinde prognostik bir belirteç 

olarak kullanılabileceği bildirmiştir (54). 

2.1.3.5. DNA Tamirinde Görev Alan Genlerde Ortaya Çıkan Değişiklikler 

DNA taıniri normal hücre siklusunun devamı için esastır ve hatalı DNA tamiri 

karsinogenez gelişiminden soruınlu önemli bir faktördür (55). DNA hasarını gidermek 

üzere işlev gören başlıca genler kromozom 3p üzerinde lokalizedir. Kromozom 3p 

kayıpları da akciğer kanseri gelişimini 14 kat arttırmaktadır ( 42). 

İnsan telomerleri kromozomların uçlarında yerleşmiş TT AGGG dizi 

tekrarlarından oluşan spesifik dizilerdir. Normal bir hücre bölünmesinde telomeraz 

yoktur ve bu sayede telomeder hızla kısalır ve sonuçta hücre ölümü gerçekleşir. Ancak 

kanser hücresinde telomeraz aktivitesi nedeniyle kısalan telomerlerin hemen 

hekzaınerik yapılada tamamlandığı görülür. Bu durum hücreyi ölümsüz kılar. Tüm 

KHAK'lerinde ve KHDAK'lerinin % 80-90'ında artmış telomeraz aktivitesi mevcuttur. 

Bu duruın hücre proliferasyon hızında artış ve ileri evre hastalık ile ilişkilidir ( 42). 

2.1 .4. Klinik 

Akciğer kanserli hastaların % 90'ı başvuru anında semptomları ilerlemiştir 

(Tablo 2-2). Akciğer ve bronş sisteminin ağrı duyusu içermemesi ve sıklıkla görülen 

seınptoınların öksürük, kilo kaybı ve dispne gibi nonspesifik olması nedeniyle akciğer 

kanseri tanısı çoğunlukla gecikmektedir. Akciğer kanserinin belirtileri, tümörün 

lokalizasyonuna, yayılımına, uzak metastazlara veya gelişen paraneoplastik sendramiara 

bağlı olarak değişir (56,57). 

Öksürük akciğer kanserli hastalarda sık görülen bir seınptoındur. Santral hava 

yollarındaki tümörler, postobstrüktif pnömoni, büyümüş lenf nodları öksürüğe neden 

olabilir. Tedaviye yanıt vermemesi veya kanlı balgam ile birlikte olması akciğer 

kanserinin işareti olabilir. Hemaptizi de ( öksürükle kan tükürme) akciğer kanserinde 

sıklıkla karşılaşılan başlangıç semptomudur. Kırk yaşın üstünde, sigara içme öyküsü ve 

KOAH'lı olan hastalarda göğüs radyografisi normal olsa bile dikkatle incelenmelidir. 

Nefes darlığı (dispne) özellikle ilerlemiş akciğer kanserli olgularda yaygın olup, hava 

yolunda yer alan tümörün akciğeri söndürmesi (atelektazi), tümörün büyüyerek yer 
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kaplaması sonucunda bronşlara, kalbe veya ana damarlara baskı yapınası, akciğer ile 

göğüs duvarı arasında plevral sıvı birikmesi gibi sebeplerle ortaya çıkabilir (56,57). 

Tablo 2-2: Akciğer kanserinde başlangaç semptom ve bulgularman sakhğa 

Semptom ve bulgular 

Öksürük 

Kilo kaybı 

N efes darlığı (dispne) 

Göğüs abrrısı (anjina) 

Hemaptizi 

Kemik ağrısı 

Çomak parmak 

Ateş 

Kuvvetsizlik 

Süperior vena kava sendromu 

Disfaji (yutına güçlüğü) 

Wheezing, stridor 

Yaklaşık görülme sıklığı (0/o) 

75 

68 

58-60 

45-49 

29-35 

25 

20 

15-20 

10 

4 

2 

2 

Akciğer kanserleri hastaların yaklaşık 113 'ünde uzak metastaz ile ilişkili organa 

ve dokuya özgü semptomlar görülür. Akciğer kanserinin sık uzak metastaz yaptığı 

yerler keınik, karaciğer, adrenal bezler, intraabdominal lenf nodları, beyin, spinal kord, 

skalen lenf nodları ve deridir (Tablo 2-3 ). Karaciğer metastazında en yaygın 

seınptomlar zayıflık ve kilo kaybıdır. Beyin metastazında ise baş ağrısı, bulantı, kusma, 

fokal nörolojik semptomlar, konfüzyon (bilinç bulanıklığı), kişilik değişiklikleri 

görülebilınektedir (56,58). 



Tablo 2-3: Akciğer kanserinin neden olduğu uzak metastazlar ve sıklığı 

Tutulan bölge 

Santral sinir sistemi 

Keınik 

Kalp, perikard 

Böbrek 

Gastrointestinal sistem 

Plevra 

Adrenal 

Karaciğer 

Deri, yumuşak doku 

2. 1.5. Pataloji 

Yaklaşık görülme sıklığı (0/o) 

0-20 

25 

20 

ı 0- ı 5 

12 

8-15 

2-22 

ı -35 

1-3 

16 

Akciğer kanseri, bronş epiteli, salgı hücreleri, nöroendokrin hücreler ve 

alveaollerin tip I,II pnömonositleri gibi birçok hücreye farklılaşabilen epitelyal 

hücrelerden gelişmektedir (3 7). Farklı gelişim gösteren alt tipler aynı zamanda farklı 

patolojilerde ortaya koyarlar. Akciğer kanseri için geçerli patolojik klasifıkasyon Dünya 

Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2004 yılında yaptığı yeni düzenleme ile günümüzdeki son 

formunu almıştır (Tablo 2-4) ( 60). 

Histopatolojik olarak çok fazla çeşitlilik gösteren akciğer tümörleri klinik, tedavi 

ve tedaviye verdikleri yanıt açısından majör olarak 2 ana grupta incelenir; 

2. 1.5. 1. Küçük H ücreti Dışı Akciğer Kanseri 

Akciğer kanserlerinin yaklaşık % 85-90'nı küçük hücreli dışı akciğer kanseri 

(KHDAK)'dir. Skuamöz hücreli karsinom, adenokarsinom ve büyük hücreli karsinam 

olmak üzere 3 ana alt tipi vardır. Köken aldıkları hücreler farklı olmasına rağmen bu alt 

tipierin tedavi yanıtları ve prognozlarının büyük benzerlikler göstermesi bütün hepsine 

ortak bir ad ile pratikte küçük hücreli dışı akciğer kanseri denmesine sebep olur (59). 
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a. Skuamöz hücreli karsinom: 

Tüın akciğer kanserlerinin yaklaşık o/o 25-30'u skuamöz hücreli karsinomdur. 

Genellikle santralde yerleşen ve büyük bronşlardan kaynaklanan bu tip, yavaş büyüme 

patemi ile ana bronşa doğru yayılma eğilimi gösterir. Sigara skuamöz hücreli karsinam 

oluşuınunda önemli bir etkendir (59). 

b. Adenokarsinom: 

Tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık o/o40-50'sini oluşturlar. Adenokarsinoma, 

sıklıkla akciğerin periferinden, alveoler yüzey epiteli ya da bronşial mukoza bezlerinden 

kaynaklanır. Asiner, papiller, bronkoalveoler, musin yapan solid adenakarsinama olmak 

üzere dört alttipe ayrılabilir. Sigara ile en az ilişkisi olan akciğer kanseridir. Sigara 

içmeyenlerde görülmesiyle birlikte sigara içicilerde de en fazla görülen alt tiptir. 

Erkeklere oranla daha fazla kadınlarda görülür ve aynı zamanda diğer alt tipiere göre 

daha genç yaşta ortaya çıkmaktadır (59). 

c. Büyük hücreli karsinom: 

Akciğer kanserlerinin yaklaşık o/o ı O-ı5 'ini oluşturur. Santral veya periferik 

yerleşim gösterebilen, büyük nükleuslu, belirgin nükleollü, kötü diferansiye özelliktedir. 

(59). 

2.1.5.2. Küçük H ücreti Akciğer Kanseri 

Tüın akciğer kanserlerinin yaklaşık o/o ı O-ı5 'ini oluşturur. Mikroskop altında 

görülen kanser hücrelerinin boyutu yüzünden adı küçük hücreli akciğer kanseri 

(KHAK)'dir. KHAK alt tipleri yulaf hücreli kanser, küçük hücreli ara tip kanser ve 

koınbine yulaf hücre li kanser (skuamöz hücreli veya adenokarsinomla veya her ikisiyle 

birlikte olan)' dir. Bu tip, sigara içimi ile ilişkisi en belirgin akciğer kanseri dir. Küçük 

hücreli karsinoına, genellikle peribronşial yerleşiınlidir. Santral hava yollarından köken 

alan bu tümörler, ilk olarak submukoza ve periferik parankimal dokuları infiltre ederler. 

Sonra lüınende ekstrensek olarak ya da endobronşial yayılımla obstrüksiyona neden 

olurlar. Erken ve yaygın ınetastaz gösteren agresif bir tümördür. Çeşitli paraneoplastik 

sendroınlara neden olabilirler (61). 

2.1.5.3. Karsinoid Tümör 

Tüın akciğer tüınörlerinin % 1 kadarını oluştururlar. Küçük hücreli akciğer 

karsinoınu gibi bronş ınukazasındaki nöroendokrin hücrelerden (Kulchitsky hücreleri) 
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kaynaklandıkları düşünülen bu tümörlerin çoğu, ana bronşlar ve bunların ilk dallarında, 

lümene doğru büyüyen, üzeri normal mukoza ile kaplı polipoid kitleler biçimindedir. 

Tedavi konusunda ise iyi bir tanımlama yapılmamıştır ama genelde cerrahi yöntem 

kullanılır. Tipik karsinoidler metastaz olasılığı düşük olan iyi prognozlu tümörlerdir. 

Mitoz, nekroz ve sitolojik atİpinin görüldüğü atipik karsinoid tümörler erken dönemde 

metastaz yapabilirler. KHDAK ve KHAK'ne göre daha iyi prognoz sergilerler (60). 
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Tablo 2-4: Hispatolojik smaflandarma (2004) (65) 

MALiGN EPiTEL YAL TÜMÖRLER Mezenkimal Tümörler 

Skuamöz Hücreli Karsinam o Epiteloid hemanjioendotelyoma 

o Papiller o Anjiyosarkom 

o Berrak hücreli o Plöropulmoner blastom 

o Küçük hücreli o Kondroma 

o Bazoloid o Konjenital peribronşiyal miyofibroblastik tümör 

Küçük Hücreli Karsinam 

o Kombine küçük hücreli karsinam 

Adenokarsinom 

o Adenokarsinom, mikt tip 

o Asiner adenokarsinom 

o Papiller adenokarsinom 

o Bronkoalveoler 

Non-müsinöz 

Müsinöz 

Miks müsinöz ve non-müsinöz ya da 

belirsiz hücre tipi 

o Müsin salgılayan solid adenokarsinom 

Fetal adenokarsinom 

Müsinöz (kolloid) karsinam 

Müsinöz kistadenokarsinom 

Taşlı yüzük adenokarsinom 

Berrak hücreli adenokarsinom 

Büyük Hücreli Karsinam 

o Büyük hücreli nöroendokrin karsinam 

Kombine büyük hücreli nöroendokrin 

karsi no m 

o Bazoloid karsinam 

o Lenfoepitelyoma benzeri karsinam 

o Berrak hücreli karsinam 

o Rabdoid fentipinde büyük hücreli karsinam 

Adenoskuamöz Karsinam 

Sarkomatoid Karsinam 

o Pleomorfık karsinam 

o iğ hücreli karsinam 

o Dev hücreli karsinam 

o Karsinosarkom 

o Pulmoner blastom 

Karsinoid Tümörler 

o Tipik karsinoid 

o Atipik karsinoid 

Tükrük Bezi Tipindeki Karsinamlar 

o Mukoepidermoid karsinam 

o Adenoid kistik karsinam 

o Epitelyal-myoepitelyal karsinam 

Preinvaziv Lezyonlar 

o Skuamöz hücreli in situ karsinam 

o Atipik adenomatöz hiperplazi 

o Diffüz idyopatik pulmoner nöroendokrin 

hücre hiperplazisi 

o Diffüz pulmoner lenfanjiyomatozis 

o inflamatuar miyofibroblastik tümör 

o Lenfanjiyoleiyomiyomatozis 

o Sinovyal sarkom 

Monofazik 

Bifazik 

o Pulmoner arter sarkoması 

o Pulmoner ven sarkoması 

o Benign epitelyal tümörler 

BENiNG N EPiTEL YAL TÜMÖRLER 

Papillomalar 

o Skuamoz hücreli papillom 

Ekzofıtik 

Ters yerleşimli 

o Glandular papilloma 

o Mikst skuamöz hücreli ve glanduler papilloma 

Adenomalar 

o Alveolar adenoma 

o Papiller adenoma 

o Tükrük bezi tipi adenam 

Müköz gland adenomu 

Pleomorfık adenam 

Diğerleri 

o Müsinöz kistadenom 

LENFOPROLiFERATiF TÜMÖRLER 

o MAL T tipi ma~ i nal zon B hücre lenfarnası 

o Diffüz büyük B hücreli lenfoma 

o Lenfomatoid granülamatozis 

o Langerhans hücreli histiyositozis 

DiGER TÜMÖRLER 

o Hamartoma 

o Sklerozan hemanjiom 

o Berrak hücreli tümör 

o Germ hücreli tümör 

Teratom, matür 

i nmatür 

Diğer germ hücreli tümörler 

o intrapulmoner blastom 

o Melanoma 

METASTATiK TÜMÖRLER 
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2.1.6. Tanı Yöntemleri 

Akciğer kanseri erken evrede özellikle periferik lezyonlarda asemptomatiktir. 

Akciğer kanseri tanısında uygulanacak tanı yönteminin seçimi primer tümörün tipi, 

lokalizasyonu, boyutu, metaztazların varlığı ve hastanın genel durumu ile ilgilidir. 

Akciğer kanserlerinde tanı ve evreleme amacıyla yapılabilecek birçok girişimli 

(invaziv) ve girişimsiz (noninvaziv) tanı yöntemi vardır (62). 

Genel olarak uygulanan tanısal işlemler: Semptom ve bulgular dayalı fiziki 

muayene, balgam sitolojisi, radyolojik görünüm, bronkoskopi, sintigrafk bulgular, trans 

torasik iğne aspirasyonu, torasentez, torokoskopi ve medistinoskopi gibi invaziv ve non

invaziv girişimlerden oluşur (62). 

2.1.6.1. Semptom ve Bulgulara Dayalı Fiziki Muayene 

Fiziki muayenede hekim akciğer kanserlerinin somut belirtileri ve diğer sağlık 

problemleri ile ilişkili bilgi edinmeye çalışır ( 62). 

2.1.6.2. Akciğer Radyografileri 

Akciğer kanserlerinin çoğu akciğer radyogramları ile tespit edilmektedir. 

Mediastinal lenf nodu tutulumunu ölçmede sensitif olmadığından, diğer noninvaziv ve 

invaziv tanı yöntemlerine gereksinim bulunmaktadır (63). 

2.1.6.3. Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

Akciğer kanserli hastalarda mediastenin değerlendirilmesinde ve 

evrelenmesinde en sık kullanılan noninvaziv yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi görülen 

lezyon hakkında detaylı bilgi verdiği gibi standart akciğer grafisinde görülemeyecek 

kadar küçük olan diğer lezyonlann görülmesine de olanak sağlar. BT' de ı cm kesit 

kalınlığında duyarlılık % ı 7-89, özgüllük o/o 50-86, doğruluk o/o 20-68 olarak 

verilmektedir ( 63 ). 

BT akciğer kanserinin yayılması nedeniyle büyümüş olan lenf düğümlerini de 

gösterir. Ancak olguların o/o 25 'inde patolojik boyutta lenf nodu olmamasına karşın, 

ekstratorasik metastaz mevcuttur. Akciğer kanserleri saptandığında% 30'u ekstratorasik 

metastaz ile birliktedir. Özellikle adenokarsinom veya büyük hücreli karsinamlarda 

ekstratorasik metastaz riski yüksektir. En sık ekstratorasik metastaz bölgeleri beyin, 

adrenal, ken1ik ve karaciğerdir. Bu inceleıne ile karaciğer, böbrek üstü bezleri, beyin ve 

akciğer kanserinin yayılabileceği diğer iç organlardaki kitlelerde taranabilir ( 63 ). 
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2.1.6.4. Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG) 

Radyasyon içenneyen, istenilen her düzlemde görüntüleme yeteneğine sahip, 

kontrast ınadde gereksinimi olmayan ve bronkojenik karsioornun değerlendirilmesinde 

ikincil görüntüietne yöntemidir. Seçilmiş olgular dışında akciğer karsinomu 

evreleınesinde MRG'ın rutin kullanımı önerilmeınektedir (63,64). 

2.1.6.5. Pozitron Emisyon Tomografi (PET) 

Kaoserli dokularda toplanan, şeker molekülüne bağlanmış düşük doz radyoaktif 

bir madde kullanılarak, tümör hücrelerin tespit edilmesini sağlayan bir yöntemdir. 

Akciğer tümörü hücrelerinde yüksek orandaki glikolize bağlı olarak diğer hücrelere 

göre glikoz ihtiyacının artması ve artmış yüzey transport proteinleri nedeniyle tümör 

hücreleri içinde diğer hücrelere oranla artmış glikoz miktarı gözlenir. Hastaya verilen 

şeker molekülüne bağlı radyoaktif madde (2-(florin- 1 8)Fluo-2-deoksi-D-glikoz (18-

FDG) tümör hücrelerine transportta glikoz ile yarışır. Bu maddenin geri diffüzyonu 

veya degredasyonunun az olması hücre içerisinde tutulmasına neden olur. Böylece 

hastalığın uzak bölgelerinin veya biyopsi bölgesinin belirlenmesinde yararlı 

olabilmektedir. PET hastalık tutulumunu tanırolarken anatoınik boyuttan daha ziyade 

metabolik aktiviteyi ölçen bir görüntüleme sistemidir (63,65). 

2.1.6.6. Balgam Sitolojisi 

Akciğer kanserinde bronş tümenine dökülen malign hücreler, sekresyona 

karışarak balgam içersinde dışarı atılır. Balgamın sitolojisinin tanı değeri tümörün 

lokalizasyonu (santral, periferik) ve balgam örneğinin uygun koşullarda korunması ile 

ilgilidir. Tanısal duyarlılığı ortalama o/o82,8, küçük hücreli, büyük hücreli ve skuamöz 

hücre li kanserlerde o/o95, adeno, bronşioloalveoler ve adenoskuamöz kanserlerde o/0 75 

olarak bildirilmiştir. Balgam sitolojisi ile santral bronş kanserlerinde yaklaşık o/0 80, 

periferik bronş kanserlerinde ise %50 oranında pozitiflik saptandığı bildirilmiştir. Tek 

balgaın örneğinde o/o40, üç-dört balgamda o/o80-90, daha fazla balgam örneğinde 

o/o90'dan fazla tanı pozitifliği ınevcuttur. Balgam sayısı arttıkça buna paralel tanı 

pozititliği de artmaktadır (66). 

2.1.6. 7. İnvaziv Yöntemler 

Non-invaziv yöntemler ile akciğer kanseri olabileceği düşünülen hastaların kesin 

tanısı ve evretendirmesi histopatolojik tanı ile konur. Bunun için kaoserli yerden değişik 
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yöntemlerle örnek alınması ve bölgenin görüntülenmesi gerekir. Alınan örnekler 

bayandıktan sonra mikroskop altında incelenir ve anormal hücrelerin tanınmasıyla tam 

konur. Bu yöntemler ile tümörün lokalizasyonu, tümörün yaygınlığı , operasyona 

uygunluğu, histolojik tip tayini, tümörün gizli dönemde tesbiti, tümörün 

evrelendirilmesi, endobronşial tümör tedavisi yapılabilir (67). 

a. Bronkoskopi: 

Akciğerlerin, bronş ağacının görüntülenmesine yönelik işleme Bronkoskopi 

bunun için kullanılan cihaza da Bronkoskop adı verilir. Günümüzde endoskopik olarak 

görülebilen akciğer kanserlerinin tanısını koymak için kullanılan ana yöntemdir. Rijid 

ve fiberoptik olmak üzere iki çeşit bronkoskopi kullanılır. Rijid bronkoskobun görüş 

alanı trakea, ana bronşlar ve lob bronşlar ile sınırlı iken fiberoptik bronkoskopla 

segment ve subsegment bronşlarında bulunan lezyonlar da değerlendirilebilir. Rijid 

bronkoskobun birçok alanda kullanım endikasyonu devam etmekle birlikte uygulama 

zorluğu ve yalnız santral lezyonların değerlendirilmesine imkan verdiği için bu alandaki 

yerini büyük ölçüde fleksibl fiberoptik bronkoskoba (FFOB) bırakmıştır (Şekil 2-3) 

(68). 

Bronkoskop 

Sol Ana Bronş 

Şekil 2-3: Bronkoskopi 

FOB hareket yeteneği ve lokal anestezi ile kolayca uygulanabilir olması , ince 

çapları il daha di tale ulaşahilmesi gibi özellikleri sayesinde akciğer kanseri ve diğer 

hastalıkların tanı ında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hangi bronkoskopik işlemin 
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yapılacağı (rijid, tleksibl) tütnörün radyolojik inceletnesinde santral veya periferik 

yerleşitnine göre tercih edilınelidir. Tanı başarısı tütnörün yerieşiınİ ve boyutu ile 

ilişkilidir ( 68). 

Tüınörün santral, yani endobronşial olınası durumunda balgam sitolojisi ve 

FFOB ile forseps biyopsi tüm olgularda tanı koydurucudur. Periferik lezyonlarda ise 

bronkoskopinin yardımı lezyon çapı 2 cm' den büyük olmasına ve lokalizasyonuna göre 

değişir. Bu durutnlarda tanı yüzdesi lavaj, fırçalatna, transbronşial biyopsi (TBB), 

transbronşial iğne aspirasyonu (TBİA) ve transtorasik ince iğne aspirasyonu (TTİİA) ile 

birlikte olursa artar. Tütnörün cenahiye uygun olup olınadığı yani cenahi öncesi 

endobronşial ve tnediastinal evrelendirilmesi, lobektoıni veya pnötnonektomi kararı da 

bronkoskopik inceletne başta olınak üzere tüm bu yöntetnlerle değerlendirilir ( 68). 

b. Torasentez (plevra ponksiyonu): 

Akciğer kanserlerinde 0/oS0-60 oranında plevral sıvı bulunabilınektedir. En basit 

tanı işlenıi bu sıvının, ucunda bir iğnesi olan enjektörle uygun yerden alınarak 

(torasentez), sitotojik inceleme yapılınasıdır. 0/o60-75 oranında tanı değerine sahiptir. 

(67). 

c. Mediastinoskopi: 

Kalp ile akciğerler arasında kalan boşluğun, genel anestezi verilerek özel bir 

cihazla ineelemnesi yöntetnidir. Mediastinoskopinin en önemli endikasyonu tedavi ve 

torakotonıi öncesi lenf nodlarından biyopsi yaparak evrelenıesidir. Mediastinoskopinin 

sensitivitesi o/o 87, spesifitesi 0/o 1 OO'dür. Mediastinoskopinin yalancı negatiflik oranı 

ortalaına o/o 9 (0/o 4-16 )'dur. Yalancı negatiflik paratrakcal bölgede çok düşükken (0/ 0 1-

2), subkarinal bölgede o/o 6, I oranındadır (67). Son yıllarda üretilen mediastinoskopların 

video bağlantısı için uygun olnıaları videotnediastinoskopi (V AM) kullanımını 

kolaylaştırıııaktadır. 

d. Torakotomi: 

Genel anestezi altında, akciğer ile göğüs duvarının iç yüzü arasında kalan alanın 

incelennıesi ve örnek alınınası şeklinde bir yöntetndir. Hastada radyolojik bulgular ve 

tnevcut risk faktörleri akciğer kanserini düşündürüyor, fakat tütn yapılan tetkiklerle 

kesin tanı konaınaınış ise tanı amacıyla, nıetastaz taranıaları negatif, operasyon da 

düşünülüyorsa rezeksiyon atnacıyla torakotoıni yapılabilınektedir (69). 
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2. 1.6.8. Laboratuvar Testleri 

KHDAK şüphelenilen tüm hastalarda hemogram ve biyokimyasal testler (serum 

elektrolitleri, kalsiyum, alkalen fosfataz (ALP), al bumin, alanin aminotransferaz (ALT), 

aspartat aminotransferaz (ASI), bilirubinler, kreatinin, laktat dehidrogenaz (LDH) ) 

yapılır. Laboratuar incelemelerinin amacı lokal ileri veya metastatik hastalığa bağlı 

bozukluklan tespit etmektir. Ancak biyokimyasal tetkikler, tek başına, tanı için yeterli 

olamamaktadır. Bunun için mutlaka Iabaratuar testleri sonrası hastaların klinik 

bulgulanndan yararlanılarak kesin tanı konmasını sağlayabilecek çeşitli teknikler 

kullanılmalıdır (70). 

Eozinofıl sayısı nekroz varlığında ve ilerlemiş olgularda belirgin şekilde 

artabilir. Lökositoz tümöre sekonder obstrüktif pnömoni de, lökopeni, trombositopeni ve 

trombositoz ise, kemik iliği metastazlannda ortaya çıkar. Karaciğer ve kemik metastazı 

olan hastalarda LDH, kalsiyum ( osteolitik metastazlarda), alkalen fosfataz ( osteoblastik 

metastazlarda), transaminazlar ve bilimbin yükselebilir. Genellikle bakır düzeyleri 

artmakta, çinko düzeyleri ise azalmaktadır (70). 

2.1.6.9. Biyolojik Tümör Belirteçleri 

Biyolojik belirteçler, tümörün kendisi tarafından veya tümörün oluşumu ve 

gelişimi nedeniyle organizma yanıtı olarak başka dokularda üretilen maddelerdir. 

Markerlardan, kanser biyolojisinin araştırılmasında, kanser tanısında, tiplendirmede, 

prognozda, tedavi seçiminde, tedaviyi düzenlernede ve tedaviye yanıtı belirlemede 

yararlanılınaktadır. Kan ve plevral sıvı, bronş lavajı, bronkoalveoler lavaj, balgam gibi 

vücut sıvılannda ölçülebilir. Bugüne kadar sadece akciğer tümörlerine özgü bir marker 

izole edilememiştir. Karsinoembryonik antijen (CEA), karaciğer metastazı gelişimi ile 

yakından ilişkilidir. Nöron spesifik enolaz (NSE) özellikle küçük hücreli kanserli 

hastalarda hem serum hem de plevra sıvılannda yüksektir (3,70). 

2. 1. 7. Evreleme 

Analitik, töropatik ve prognostik amaçlarla tümörün yaygınlığının ölçülmesi, 

tüınör evrelendinnesi olarak tanımlanmaktadır. Akciğer kanserli bir hastada tedavi 

seçiıni ve hastalığın prognozu, hastalığın tanı sırasındaki evresi ile yakından ilişkilidir. 

Anaınnez, fizik ınuayene, laboratuar testleri, görüntüleme ve doku örneklemesi 

tanıaınlandığında hastalığın evresini belirlemek için yeterli bilgiye genellikle ulaşılınış 

olur. Akciğer kanserinin evrelendirilmesinde kullanılan TNM evrelendirme sistemi tanı 
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sırasında hastalığın anatomik yaygınlığını gösteren önemli bir rehber olarak prımer 

akciğer kanseri olan tüm hastalara uygulanabilmektedir. TNM evreleme sistemi, primer 

tüınörün özelliklerini derecelendirir (T), bölgesel lenf nodu (N) tutulumunun ve 

metastazın (M) varlığı veya yokluğunu belirler (Tablo 2-5). T, N, M derecelendirmesi 

sonucu evre I ila IV arasında genel bir hastalık evresi tespit edilmiş olur (Tablo 2-6) 

(71-72). 

TNM evresının son baskısı olan 7. baskı 2009 yılında "American J o int 

Committee on Cancer (AJCC)" ve "Union for International Cancer Control (UICC)" 

kuruluşları tarafından yayınlanmış ve 6. baskının yerini almıştır. Bunun üzerine akciğer 

kanseri için güncel revizyon "The International Association for the Study of Lung 

Cancer (IASLC)" tarafından düzenlenmiştir. Yedinci baskıdaki major değişiklik malign 

plevral effüzyonların ve separe tümör nodüllerinin (eskiden satellit nodül olarak 

tanıınlanırdı) yeniden sınıtlanmasıdır. Diğer değişiklikler ise yeni tümör çapı 

değişiklikleri ve Tl (Tla ve Tlb), T2 (T2a ve T2b) ve de Ml (Mla ve Mlb) 'in alt 

gruplara bölünmesidir (73). 

Evreterne 4 Şekilde yapılabilir. Hepsi de TNM evreternesine dayanır (73): 

Klinik-diagnostik evreleme: Anamnez, fizik muayene, laboratuar incelemeleri, 

radyolojik görüntülemeler, doku örneklemesi veya primer tedavi öncesi yapılan diğer ek 

incelemelere dayanır. Bu evreterne belirtilirken "-c" öneki ile belirtilir (örn, 

cT3N2MO). 

Cerrahi-patolojik evreleme: Klinik-diagnostik evreye artı olarak rezeke edilen 

tümörün histopatolojik verilerine dayanır. Bu evreleme ile T, N tanımlayıcıları ve 

histolojik tip doğrulanmış olur. Ayrıca histolojik gradı, cerrahi sınırları, lenfovaküler 

invazyon varlığını da değerlendirir. Cerrahi-patolojik evreterne '"-p'' ön eki ile 

beliritil ir (örn, pT3N2MO). 

Tedavi sonrası tekrar evreleme: Hastalık nüks ettiğinde yeni tedavi programı 

planlanırken yapılır. 

Otopsi evrelemesi: Hasta öldükten sonra postmortem yapılan değerlendirme ile 

yapılır. 
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Tablo 2-5: Tümör, Nod, Metastaz değerlendirmesi (73) 

a. T Faktörü; Primer Tümör Değerlendirilmesi 

Primer tümörün belirlenememesi. Balgam veya bronş lavaj sıvısında malign 
Tx hücreler görülmesine rağmen radyolojik yöntemle veya bronkoskopi ile 

tümörün saptanamaması. 

TO 

Tis 

Tl 

Tla 

Tl b 

T2 

T2a 

T2b 

T3 

T4 

Primer tümör belirtisi yok 

İnsitu karsinam 

En geniş çapı :53 cm olan, akciğer veya visseral plevra ile çevrili, bronkoskopik 
olarak lob bronşundan daha praksimale (ana bronşa) invazyon yapmayan 
tümör 1 

Tümör en büyük çapı :5 2cm 

Tümör en büyük çapı> 2cm fakat :5 3cm 

Tümörün en geniş çapı >3 cm ancak :57 cm veya aşağıdaki özelliklerden birini 
içeren tümör: 

-Ana bronşa invaze ancak ana karinadan ~ 2cm mesafede 

- Visseral plevra invazyonu, 

-Hi ler bölgeye uzanarak tüm akciğeri tutmayan atelektazi veya obstrüktif 

pnömoniye neden olması 

Tümör en büyük çapı> 3cm fakat :5 5cm 

Tümörün en geniş çapı >5 cm ancak :57 cm. 

Tümörün en geniş çapı >7 cm 

veya herhangi bir büyüklükte; göğüs duvarı (superior sulkus tümörleri dahil), 
diyafragma, frenik sinir, mediastinal plevra veya parietal perikarddan 
herhangi birine invaze 

veya karinaya <2 cm yakın fakat karinayı invaze etmeyen ana bronştaki tümör 
veya bütün bir akciğerde atelektazi ya da obstrüktif pnömoniye neden olan 
tümör 

veya tümör ile aynı lobda ayrı bir türnöral nodül (ler). 

Herhangi bir büyüklükte; mediasten, kalp (myokard), büyük damarlar, 
perikard içi pulmoner arter ve ven tutulumu, trakea, reküren laringeal sinir, 
özefagus, vertebra korpusu, trakeal karİna' dan herhangi birine invaze tümör 
veya tümörle aynı akciğerde farklı bir lob içerisinde türnöral nodül (ler) 
bulunması. 

1 Ana bronşun proksimaline uzanan, bronşiyal duvarla sınırlı invazyon gösteren herhangi bir büyüklükteki nadir 
görülen mukoza! yüzeyel tümörler ana bronş proksimaline yayılmış olsalar bile Tl olarak cvrelenirler. 



Nx 

NO 

Nl 

N2 

N3 

Mx 

MO 

Ml 
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b. N Faktörü; Bölgesel Lenf Nodlan Değerlendirilmesi (73) 

Bölgesel lenf nacllarının değerlendirilemernesi 

Lenf nodu metastazı yok. 

Aynı taraf peribronşiyal ve/veya aynı taraf hi ler lenf bezlerine metastaz ve 

primer tümörün direkt yayılması ile intrapulmoner bezlerin tutulması. 

Aynı taraf mediastinal ve/veya subkarinal lenf nod(lar)una metastaz. 

Karşı taraf mediastinal- hiler, aynı veya karşı taraf skalen veya supraklavikuler 

lenf nodlarına metastaz. 

c. M Faktörü; Uzak Metastazm Değerlendirilmesi (73) 

M la 

Ml b 

Uzak metastaz varlığının değerlendirilememesi. 

Uzak metastaz yok 

Uzak metastaz var. 

Karşı akciğerde türnöral nodül (ler), plevral nodüller veya malign plevral 

(veya perikardiyal) effüzyon ile birlikte olan tümör. 2 

Uzak metastaz 

2 
Ak~:iğcr kanseri ilc birlikte olan plevral (veya pcrikardiyal) effüzyonların çoğu_ tümöre bağlıdır. Ancak bazı 

olgularda t~.krarlanan plevral effüzyon sitotojik dcğerlcndinnesinde tü~ör ~~~.res~. saptanamayabilir. Genellikle 
k~'!.sız, cksuda özelliğinde olmayan, klinik ve sitotojik olarak ınalignıte d.~şundunneyen plevral- perikardiyal 
dtuzyonlar cvrclcmcdc dikkate alınmamalı, tümör diğer özelliklerine gore Tl, T2, T3 wya T4 olarak 
değerlendirilmelidir. 
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Tablo 2-6: Evreleme (73) 

a. TNM değerlerine göre evrelendirıne 

NO Nl N2 N3 

Tl a 
IA IlA IllA IIIB 

Tl b 

T2a IB IlA 
IllA IIIB 

T2b IlA IIB 

T3 ll B IllA IllA IIIB 

T4 

Ml 

b. Evre gruplandırılması 

Okült karsinoma TX NO MO 

Evre O Tis NO MO 

Evre lA Tla,b NO MO 

Evre lB T2a NO MO 

Evre IlA T2b NO MO 

Tla,b Nl MO 

T2a Nl MO 

Evre IIB T2b Nl MO 

T3 NO MO 

Evre IllA Tla,b, T2a,b N2 MO 

T3 1, N2 MO 

T4 NO,Nl MO 

Evre IIIB T4 N2 MO 

H rhangi bir T N3 MO 

Evre IV Herhangi bir T Ml 
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2.1.8. Prognostik Faktörler 

Prognostik faktörler, tüın kanserlerde sonucu önceden tahn1in etınede ve 

tedaviyi belirleınede öneın taşıınaktadır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin 

o/o 70' den fazlası tanı aldığında rezektabl değildir ve bu hastalar için 5 yıllık sağ kalıın 

0/oS'in altındadır. Rezektabl olan hastaların 5 yıllık sağ kalıınları ise o/o35 oranında 

sağlanabilınektedir. KHDAK hastalarında sağkalımı öngören bazı prognostik faktörler 

bulunınaktadır. İyi prognoz faktörleri tanı sırasında hastalığın erken evrede oln1ası, 

perfonnans duruınunun iyi alınası (0, 1 veya 2), önemli kilo kaybı olınaınası (o/o5 "ten 

fazla değil) ve kadın cinsiyettir (5, 74). 

a. Evre: 

Klinik evre ve sağ kalım arasında belirgin bir ilişki vardır. TNM evrelendirme 

sisteıninin akciğer kanseri ve özellikle KHDAK için tüm çalışmacılar tarafından kabul 

edilıniş en önen1li prognostik belirleyici olduğu belirtilınektedir. Erken evre iyi prognoz 

göstergesidir. Örneğin T 1 tüınörlerde 5 yıllık sağkaltın oranı o/o 60 olurken, T2 olduğu 

zaınan bu oran °/o 40'a inınektedir. Evre lA da 5 yıllık yaşaın süresi 0/o 61, lB de 0/o 38, 

evre IlA da o/o 34, evre 118 de 0/o 24, evre IllA da o/o 13, evre 1118 de %5, evre IV de 0/o 

1 'dir (75,76). 

b. Performans durumu: 

Akciğer kanserinin yol açtığı fonksiyonel etkiler ve klinik bulgular önemli 

prognostik faktörlerdir. Bu etkiler hastanın '"performans durumu" olarak toparlanabilir. 

Kötü perfonnans ve kilo kaybı kısa yaşaın süresi ile ilişkilidir. Perforınans duruınu, 

Kamofsky ve Eastem Cooperative Oneology Group (ECOG) skalaları ile ölçülür (Tablo 

2-7). ECOG 0-2 arasında ve Kamofsky indeksi 70 üzerinde olan hastaların prognozu 

daha iyidir. Kilo kaybının habercisi olan iştah eksikliği de prognozu olumsuz olarak 

ctkilcıncktedir (5, 77). 

Tablo 2-7: Performans durumu 

ECOG Değerlendirme 

O Yakınması yok -Normal aktivite 

ı Yakınması var- Normal aktivite 

1 Yakınınası fazla -Günün yarısından azını yatakta geçiren 

3 

4 

Yakınması ciddi -Günün yarısından fazlasını yatakta geçiren 

Yakmması ciddi -Günün tamamını yatakta geçiren 

KARNOFSKY 
90-ı 00 

70-80 

50-60 

30-40 

ı 0-20 
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c. Hastaya ait faktörler: 

Irk, yaş ve cinsiyetİn prognoz üzerine etkileri; tümör histolojisi, evresi, hastanın 

performans gibi faktörlerden daha sınırlıdır. Ancak 40 yaş altı kötü prognostik kriter 

iken kadınlarda prognoz daha iyidir. Performansı ve kardiyopulmoner fonksiyonları iyi 

olan yaşlı hastalarda prognoz genç hastaların prognozuna benzer (5). 

d. Histopataloji: 

Histolojik prognozda önemlidir. Her histolojik alt tip değişik derecede 

differansiyasyon gösterebilir. Rezeksiyandan sonra 5 yıllık sağ kalım iyi diferansiye 

tümörlerde o/o 40, orta dereceli diferansiye tümörlerde % 20 ve az diferansiye 

tümörlerde o/o 7 dir. Adenokarsinomlarda bu oran o/o25 'dir ve diferansiasyon derecesine 

bağlıdır. Bir alt tip olan bronşioalveolar karsinamda prognoz biraz daha iyidir. Bununla 

birlikte nonmusinöz olan lokalize bronşioalveolar karsinamda vakaların büyük bir 

kısmında kür şansı vardır. İndiferansiye büyük hücreli karsinamlarda 5 yıllık sağ kalım 

%15 'dir. Yassı hücreli kanserler en sık kür şansı olan kanserlerdir. İndiferansiye büyük 

hücreli ve dev tümör hücrelerinin bulunmasının prognozu kötü yönde etkilediği 

saptanmıştır (5). 

e. Tümör özellikleri: 

Tüınörün lokalizasyonu önemlidir. Süperior pulmoner sulkustaki tümörlerin 

diğer bölgelerde görüleniere oranla prognozları daha iyidir. Büyük tümörlerin küçük 

tümörlere oranla prognozları daha kötüdür. Lenfatik ve kan damar invazyonu kötü 

prognoz ile ilişkilidir (78). Tümör periferinde lenfoplazmositer hücre inftitrasyonu pek 

çok ınalign tüınörde izlenmektedir. Genel olarak tümör çevresindeki stromada yoğun 

lentoplazmositik infıltrasyonun iyi prognostik özellik olduğu öne sürülmektedir. Bunun 

dışında son yıllarda angiogenez üzerine yapılan çok sayıdaki çalışmalarda akciğer 

karsinoınları ve çeşitli solid organ neoplazmlarında angiogenezin de önemli bir 

prognostik gösterge olduğu saptanmıştır (79). Metastatik hastalıkta prognostik öneme 

sahip diğer faktörler: vena kava süperiorda obstrüksiyon olması, hiperkalsemi varlığı, 

plevral efüzyon, karaciğer metastazı, metastatik alan sayısı, hematolojik ve 

biyokiınyasal parametreler (hemoglobin, LDH, albumin)'dir. Metastatik KHDAK 'de 

sağkaltın üzerine etkili prognostik faktörler iyi performans durumu, bayan cinsiyeti ve 

70 yaşın altı olarak tanımlanmıştır (78,80). 
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f. Moleküler faktörler: 

Son yapılan çalışmalarda bazı genlerin klinik belirteç olarak akciğer kanseriyle 

ilişkili olduğu bulunmuştur (78). 

2. 1.9. Tedavi 

Akciğer kanserinin tedavisinde uygulanacak prosedüre karar verilirken; kanserin 

histopatolojik tipi, mevcut evresi ve hastanın performans durumu göz önüne 

alınmaktadır. Sıklıkla uygulanan tedavi yöntemleri; cerrahi, kemoterapi ve 

radyoterapidir (58). 

2.1.9.1. TxNOMO ve Yüzeyel Tümörlerde Tedavi 

İnvazyon derinliği 3 ının'yi ve uzunluğu 1 cm'yi geçmeyen yüzeysel tümörlerde 

önerilen tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahiye uygun olmayan ya da kabul etmeyen 

olgularda ise fotodinamik tedavi (FDT), brakiterapi, argon plazma koagulasyon, 

elektrokoter, kriyoterapi gibi uygulanabilecek tedavi seçenekleridir (81 ). 

2.1.9.2. Evre lA ve lB Tümörlerde Tedavi 

Evre lA ve lB tümörlerinin tedavisinde standart yaklaşım, cerrahi olarak 

tümörün ilgili akciğer dokusuyla beraber çıkartılması ve hiler, mediastinal lenf bezi 

diseksiyonu ile tam rezeksiyonudur. Tam olmayan rezeksiyonda, hastanın 

kardiyopulmoner rezervleri uygunsa tamamlayıcı cerrahi, uygun değilse RT 

(radyoterapi) uygulanır. Cerrahi rezeksiyon uygulanan olgularda 5 yıllık sağkalım oranı 

evre lA olgular için o/o 71.25, evre lB olgular için ise o/o 57' dir. Radyoterapi ile tedavi 

edilen olgularda ise bu oran% 30 olarak rapor edilmiştir (82). 

2.1.9.3. Evre IlA ve IIB Tümörlerde Tedavi 

Bu evredeki tümörler için uygun tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur. Lenf 

bezi diseksiyonunun rutin olarak yapılması önerilmektedir. Bu olgularda tam rezeksiyon 

yapıldığında postoperatif radyoterapi önerilmemektedir. Adjuvan radyoterapinin sağ 

kalımı etkilemediği ancak lokal nüksleri azalttığı rapor edilmiştir. Göğüs rluvan 

tutuluınu nedeniyle T3NO olgularda da cerrahi tedavi tercih edilmelidir. Bu olgularda 

komple rezeksiyon yapılmışsa adjuvan tedavi uygulanması önerilmemektedir. Evre II 

olgularda neoadjuvan kemoterapi (KT) uygulanması yönünde yeterli veri yoktur. 

Medikal olarak inoperabl olan bu evre hastalarda radyoterapi önerilmektedir (83 ). 



32 

Patolojik cvresi T 1 N 1 MO, T2N 1 MO ve T3NOMO olan olgular için 5 yıllık sağ kalım 

oranı sırasıyla o/o 57, % 42 ve o/o 34 olarak rapor edilmiştir (84). 

2.1.9.4. Evre IllA Tümörlerde Tedavi 

Göğüs duvarı, mediastinal plevra, pariyetal perikard, mediastinal yağ dokusu ve 

ana bronş tutuluınu nedeniyle T3 (N 1) olgularda tercih edilecek tedavi, hastalığın 

cerrahi olarak taın rezeksiyonudur. Tam rezeke edilen olgularda rutin olarak 

postoperatif torasik RT uygulanmasının sağ kalımı uzattığına dair kanıt olmamakla 

beraber, fokal nüksü azalttığı bildirilmiştir. Evre IllA olgular için bildirilen 5 yıllık sağ 

kah m oranı % 23 'tür (85). 

2.1.9.5. Evre 1118 Tümörlerde Tedavi 

Rezeksiyon potansiyeli olan T4 N0-1 MO olgularda (süperior vena kava, sol 

atrium, vertelıra cismi, ana karina, distal pulmoner arterin minimal tutulduğu seçilmiş 

olgular) 2-3 kür sisplatin bazlı sistemik indüksiyon KT'si uygulandıktan sonra, primer 

tümörde küçülme varsa cerrahi tedavi yönünden tekrar değerlendirilir. Stabil ya da 

progresyon söz konusuysa radikal torasik RT veya eş zamanlı kemoradyoterapi 

programına alınır. Malign plevral efiizyon varlığında seçilecek tedavi yöntemi 

kemoterapidir. Malign plevral efüzyonun olmadığı evre IIIB olgulara sıklıkla ardışık 

kemoradyoterapi uygulanır. Bu evre hastalarda 5 yıllık sağ kalım oranı o/o 3-7 olarak 

rapor edilmektedir (86). 

2.1.9.6. Evre IV Tümörlerde Tedavi 

Evre IV KHDAK'de ınevcut tedavi olanaklarının hiçbirisi ile kür sağlamak 

mümkün değildir. Temel tedavi yaklaşımı sisplatin bazlı korubinasyon kemoterapisidir. 

Ancak KT uygulamasında amaç semptom kontrolü ile progresyonsuz sağkalım ve genel 

sağkalırnda uzaına elde etmeye yöneliktir (87). 

2.1. 9. 7. Hedefe Yönelik Kanser Tedavisi 

Hedefe yönelik kanser tedavileri, konvansiyonel terapotiklerin aksine selektif 

hedefleri olduğundan sadece tüınör hücrelerine yönelerek kanser hücrelerini öldürürken 

normal hücreleri etkileınemeyi amaçlamaktadır. En önemli avantajları terapotİk 

indekslerinin yüksek olması ve çok daha zararsız olmasıdır. Akciğer kanserlerinin 

tedavisi için de son yıllarda moleküler düzeyde hedefe yönelik kanser tedavi yöntemleri 

geliştirilmiştir (88). 
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Şekil2-4: Akciğer kanserinde hedefe yönelik moleküler ajanlar (6) 

Akciğ rkan erind h defe yönelik moleküler ajanlar birçok onkojenik yolağı hedef almaktadır: 

EGFR yolağı inhibisyonu 

VEGFNEGFR yolağı inhibisyonu 

Ra /Raf/MEK yolağı inhibisyonu 

PI3K/ Akt/PTEN yolağı inhibisyonu 

Tümör ba kılayıcı gen (TSG; "Tumor Suppressor Gen") terapisi 

Pr teazam inhibi yonu 

HDAC (histon deasitilaz) inhibisyonu 

Apoptozun tetiklenmesi 
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Akciğer kan erinde olağandışı aktİvasyon gösteren hücre ıçı fizyolojik 

yolakların bil ş nlerini hedefleyen ilaçlar Şekil 2-4'de gösterilmektedir. Bu ilaçlar 

öz Ilikle akciğ r kan erinde hücre proliferasyonu, apoptoz inhibisyonu, anjiyogenez ve 

invazyon il yolaklardaki molekülleri hedef almaktadır. Hedefe yönelik ilaçların çoğu 

klinik araştırma afha ına ulaşmış olsa da tedavide kullanılan ilaçlar da bulunmaktadır 

(6). 

Akciğ r kan ri t da i inde, birçok genın regülasyonundan sorumlu F-KB 

yolağının inhibi yonu ön mli araştırma konularından biridir (89). NF-KB inflamatuar 

ür çl r kan r ara ındaki ilişkinin giderek daha çok anlaşılması bu yolağın 
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inhibisyonu esasına dayanan yöntemlerin yeni tedavi seçenekleri olarak düşünülmeye 

başlanmasına neden olmaktadır (20). Preklinik ve faz I klinik çalışmalarla NF-KB 

inhibisyonunun apopitozise uğrayan KHDAK'nin direncini belirgin olarak azalttığı ve 

bu hücrelerin kemoterapiye duyarlı hale geldiği gösterilmiştir. Denlinger ve ark. NF -KB 

ile oluşan antiapopitotik kaskadın değiştirilmesi (inhibisyonu) ve geleneksel veya yeni 

kemoterapötik ajanlarla kombine edilmesi ile KHDAK'li hastalar için ümit verici 

tedavi! rin geliştirilebileceğini bildirmişlerdir (22). David ve ark. in vitro olarak 

KHDAK'inde k moterapiye bağlı NF-KB aktivasyonunun kemoterapi sonrası hücre 

sağkalımı için gerekli olduğunu, NF-KB aktivasyonu inhibisyonunun apopitozis ile 

hücre ölümünün anlamlı kemoduyarlaştığını göstermişlerdir. Bunun sonucu olarak da 

gelecekte F-KB'nin lokal, ileri veya metastatik KHDAK'li hastalarda kullamlmak 

üz re yeni ilaçlann gelişme ine yardımcı olabileceğini bildirmişlerdir (90). Milligan ve 

ark. yaptıklan çalışmada proteazom inhibitörleriyle NF-KB inhibisyonunun akciğer 

aden kar inom hücr 1 rinde apoptozisi artırdığını invitro olarak göstermişlerdir (91 ). 

Bu nedenle günümüzde F-KB aktivitesini bloke eden yeni ilaçlann geliştirilmesi 

birç k laboratuar ve ilaç şirketinin ana hedefi haline gelmiştir (20). 

2.2. F -KB ( ükleer Faktör Kap pa B) 

F-KB ilk kez 1986 yılında Baltimare ve arkadaşlan tarafından tanımlanmıştır. 

İlk tanımlandığında B lenfo itlerinin çekirdeklerinde immünglobulin kappa hafif zincir 

nhancer b ··lg inde 1 O baz çiftlik (bç) DNA bölgesine bağlanan bir transkripsiyon 

faktörü olarak tarif edilen F-KB (92), daha sonralan birçok organizmada ve hemen her 

hücr tipind bulunan birçok genin ekspresyonun regülasyonunda önemli bir 

düz nl yici pr t in lduğu aptanınıştır (93 94). 

-KB bakt ril r irü ler interlökinler, büyüme faktörleri, kemoterapötik ajanlar, 

ç itli fizy ı ~ik fizik ı e ok idatif uyaranlar gibi ISO'den fazla farklı hücre dışı 

uyaran il indükl nir. B ··yı ce uyanlan NF-KB aktif hale geçip çekirdekte sitokinler 

k ın kinl r int rı··kinı r immünglobulinler, akut faz proteinleri hücre adezyon 

m 1 küll ri hü r pr lifi ra yonu, apoptoz hücre migrasyonu ve anjiyogenez ile ilişkili 

1 50' n fazla h d f genin ek pre y nunu düzenler (94,95). 

- B 'nin uygun uz al<tiva yon u a tım, enflamatuvar artrit, septik şok, akciğer 

fibr zi i, diab t, kan r ID art r klerazi ve felç gibi inflan1a yon ile ilişkili çeşitli 

in n ha t lıkl n pat 1 ~ik durumlarla ilişkili olduğu aptanmıştır (1 O 96). Bunun 
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yanı sıra NF-KB'nin tamamen ve sürekli inaktivasyonu, apoptosis, immün hücrelerinin 

gelişimi ve gecikmeli hücre büyümesine yol açmaktadır (96,97). 

2.2.1. NF -KB Yapısı ve Üyeleri 

Memeli hücrelerinde, Rel ailesine ait olan NF-KB transkripsiyon faktörünün 

RelA (p65), RelB e-Rel, p50/p105 (NF-KBl) ve p52/p100 (NF-K132) olmak üzere 5 

üyesi bulunmaktadır. NF-KB/Rel proteinleri C terminal dizisine göre 2 sınıfa ayrılabilir; 

ilk grupta p50/p105 (NF-KBl) ve p52/p100 (NF-K132) bulunurken diğer grupta RelA 

(p65), RelB, e-Rel yer alır (Şekil 2-5) (98). 

Bu proteinlerin hepsi yaklaşık 300 aminoasitlik Rel homolog (RHD) adı verilen 

N-terminal domaine sahiptirler. Bu bölge DNA'ya bağlanma, dimerizasyon ve IKB 

(NFKB inhibitör proteinleri - İnhibitör kappa B) proteinlerine bağlanma ve nükleer 

lokalizasyon sinyal (NLS) bölgeleri gibi önemli sekanslar içerir (97). 

F-KB/Rel proteinleri C terminal dizisine göre 2 sınıfa ayrılabilir. Birincisi; 

p ı 05 ve p ı 00 pr kürsör proteinleri C-terminalinde çok kopyalı ankirin tekrarlar taşırlar. 

Bu tekrarlar inhibi yon domainleridir ve aynı yapı IKB proteinlerinde de bulunur. p ı 05 

ve p ı 00 proteini ri ırasıyla p50(NFKB ı) ve p52(NFK132) proteinlerinin prekürsör 

proteinlerdir. Bu proteinlerin C-teminal tarafından ankrin tekrarlann proteolitik yıkılıını 

netice inde matür p50(NF-KB ı) ve p52(NF -KB2) proteinleri türer. İkincisi· RelA, RelB 

ve e-Rel 'dir. Rel proteinleri C-terminalinde transkripsiyonal aktİvasyon domaini (TAD) 

ta ımaktadırlar. TA 1 ve T A2 Rel transaktİvas yon domaininin subdomainleridir. Bu 

d mainl r tran krip iyonel aktivasyonu sağlayan domainlerdir (99). 
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Şekil2-5: Memeiiiere özgü NF-KB, IKB ve IKK protein yapıları (117) 
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a- Mem li hücr lerind 5 ad t nükleer faktör Fı<B üyesi bulunmaktadır. 1. Grup; RelA (p65), 

R lB, c-R 1 ve 2.grup; p50/p105 (NFı<Bl) ve p52/pl00 (NFı<B2). Tüm Fı<B aile i üyeleri 

t rminald Rel-Homolog Domain (RHD) taşımaktadırlar. Rel subaile i üyeleri olan RelA, RelB ve 

c-R 1 C-t rminal tran kripsiyonal aktivasyon d omaini (T AD) taşımaktadırlar. Kırmızı çizgiler ile 

g" t ril n bölüm] r ankrin tekrarlardır. 

b- Fı<B inhibitör ai] si (Iı<B) IKBa (NFı<BIA), IKB~, IKBy, IKB , Bcl-3 ve IKBÇ, proteinlerinden 

oluşur. plOO v plOS gibi C-terminal ankrin tekrar motifl ri (kırmızı çizgiler) taşımaktadırlar. 

" S" il .. t ril n kı ım t rminald ki IKK kompeksi tarafından fosforillenen sp sifik rin 

r zidül ridir. 

c- Iı<B Kinaz komplek inin (IKK), 3 ana subünite i gö terilmiştir: katalitik subüniteler olan 

IKK v IKK~, v r gulat r subünit olan IKKy ( EMO= NFı<B ential modifi r). Yapıları: a ve 

~: kinaz d maini, HLH: h lix-loop-helix; LZ: lösin-zipper motif; BD: EMO bağlanma domaini. 

EMO (IKKy) alt ünit i yapı ı; CC: coil d-coil (1 ve 2); LZ: lösin-zipp r motif; ZF: zinc-finger 

d main 

F-KB ilk başlarda p50 (NFKB1)/p65 heterodimeri olarak tanımlanmıştır fakat 

daha onra anla ılını tır ki, farklı F -KB kompleksleri homodimer ya da heterodimer 

formda Iabilm ktedir (Şekil 2-6). Bir hücrede bu dirnerierden birkaçı bulunabilir. 

akat bu hücr tipin , hücrenin içinde bulunduğu gelişim basamağına ve de ç vre el 

şartlara bağlıdır ( 1 O 1 ). n ık bulunan dimer p50/RelA heterodimeri olup gen 1 olarak 

NF-KB larak adlandırılan da bu dimerdir (1 02). Farklı dirnerierin fonk iyonel 

tkinlikl ri d birbirind n farklıdır. Hatta bazı dirneri r birbirlerinin tam tersi fonksiyon 

g·· t r bilm kt dir. Örn ğin, p50/p50 homodimerleri nükleu ta bulunan F-KB 
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bağlanma noktalarına bağlanmakta ancak p50/RelA formunun tersine inflamasyonda rol 

alan proteinlerin transkripsiyonunu engeliernektedir (1 03). 

F-KB Di ERLERi 

a. 

b. 

c. 

ekil2-6: F-KB dimerizasyonu (118) 

B ad t F-KB polip ptidi homo- ve h toro-dimerizasyon yoluyla 15 adet tran krip iyon faktörü 

olu turabilir: 

a. Tran krip iyenal aktiva yon gö t rebil n dirnerieri gö t rmektedir. 
b. Tran krip iyenal aktivasyon domaini bulunmayan dirnerieri gö termekt dir. 
. D A'ya bağlanma kabiliy ti olmayan dim rleri gö termektedir. 

Bir hücr d , hücr nin tipin , hücr nin içinde bulunduğu geli im ba arnağına v d çevre el artıara bağlı 

ol rak bu dim r1 rd n birkaçı bulunabilir. 

2.2.2. F -KB - IKB Kompleksi 

F-KB dim rl ri hücr 1 rde uyarım olmadığı durumlarda itoplazmada hcB 

inhibitör prot inl rin nonkovalent tkileşim yoluyla bağlanmış halde inaktif formda 

bulunmaktadır. IKB proteini NF-KB molekülündeki LS dizi ini ma keleyerek 

ç kird ğ gırm ını ngell r. imdiy kadar yedi adet IKB molekülü tanımlanmıştır: 

IKBa (N KBIA), !KB~ IKBy IKBE, Bcl-3 plOO, pl05. Bilinen tüm IKB proteinleri 

ankirin t krar b··ıg 1 ri içerirl r. Bu ç şitl rden n fazla görülen FKBIA 3 kısımdan 

lu makt dır~ t rminal domain 30-33 aminoa itlik çoklu kopyalardan (6 kopya) 
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oluşan ankirin tekrar domaini ve prolin-glutamat-serin-treonin amino asitlerince zengin 

C-terminal (PEST) bölgelerinden oluşur. Ankirin tekrarlar ve RH domaini arasındaki 

spesifik etkileşim NF-KB ve IKB arasındaki bağlantının özelliğini belirlemektedir (97). 

Hücresel uyanının olmadığı durumlarda, IKB proteini NF-KB molekülündeki 

NLS dizisini maskelernesi sonucunda, NF-KB proteininin nükleer translokasyonunu 

önleyerek sitoplazmada kalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda NFKBIA NF-KB 

komplekslerini çekirdekten sitoplazmaya transferini sağlayabilen Nükleer Eksport 

Dizisi (NES) de taşır (97,104). 

Siteplazma ve çekirdek arasındaki dinamik mekik dengesi NF-KB/IKB 

kompleksinin etkileşiminin düzenlenmesi olur. Bu düzenlenme de IKB proteinlerinin 

yıkılmasına bağlıdır. (1 05). IKB proteinlerinin yıkılınası ise serin-spesifik IKB kinaz 

(IKK) yolağı ile olur. IKK nadir bir kinaz tipidir. IKK birçok hücrede 3 alt ünite 

içermektedir. Bunlar; katalitik alt üniteler olan IKKa ve IKK~ ve regülatör alt ünite 

olan IKKy (NEMO= NFKB essensiyal modifier)'dur (Şekil 2-5). NFKB/IKB 

komplek inde IKB yıkılınasıyla ve aktive olmuş NF-KB çekirdeğe girer çünkü 

maskelenmiş NLS açığa çıkmış olur. NF-KB çekirdekte NFKBIA dahil olmak üzere 

programlı hücre ölümü (apoptosis), hücre adhezyonu, hücre proliferasyonu, doğuştan ve 

sonradan kazanılan immün yanıtlan, enflamasyon ve hücresel stres üzerinde etkili olan 

birçok genin ek presyonunu başlatır (Tablo 2-8) (1 05). 

Genom üzerine bağlanma bölgesi (KB) dizisi Zabel ve ark. tarafından (5' -

GGGRNWYYCC- 3'· R, A veya G; N, herhangi bir nükleotid; W, A veya T; Y C veya 

T) tanımlanmıştır. Bu kombinasyonel farklılık ve bireylere özgü farklı D A bağlanma 

bölgeleri (KB) NF-KB kompleksinin etkilerinde varyasyana yol açmaktadır (1 06). 
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Tablo 2-8: NF-KB aktive edici sinyaler ve NF-KB tarafından düzenlenen bazı genler 

Aktive edici sinyaller 

Sitokinler 

TNF-a 

IL-1 

T Hücre Reseptörü 

CD40L 

FaL 

TRANCE/RA 

Büyüme Faktörleri 

PDGF 

bFGF, EGF 

Viral Proteinler 

HTLV-1, EBV-LMP1 

Bakterial Proteinler 

LPS 

sc w 
Oksidatif Stres 

NFKB 

Hedef Genler 

TN F-a 

IL-1 

IL-6 

IL-17 

IL-8 

MCP-1 

ICAM-1 

VCAM-1 

GM-CSF 

VEGF 

COX2 

iN OS 

MMP-1 

MMP-3 

MMP-9 

MMP-13 

c-Mye 

Siklin D 

IER3 

TRAF 1-2 

c-IAP 1-2 

XIAP 
Bel-xl 

A1/Bfl-1 
cFLIP 

Etkiler 

inflamasyon 

İnflamatuar 
hücrelerin 

güçlendirilmesi 

V askülarizas on 

Pro taglandin ve 
O sentezi 

Doku yapılanması 

Proliferasyon 

Apoptoz 

TNF: Tümör nekr z faktör; IL: interlökin; CD40L: CD40 antijen ligandı; Fa L: Fa Ligandı; TRA CE: "TNF-related 
a tivation-indu ·d ytokin " ya da RANKL: "Rec ptor activator of nuclear factor kappa-B ligand" ; PDGF: "Plat Jet
d 'riv d growth fa tor"; bFGF: "Ba ic fibr bla t growth factor"; EGF: Epidermal Büyüme Faktörü; HTL I: Human T-
eli lymphotropi viru I; EBV-LMPl: "Ep t in-Barr Virus Lat nt Membrane Protein 1 G n"; LPS: Lipopoli akkaritler; 

M P-1 : "Mon yt ' h m taetic protein-1"; ICAM: İntra ellüler Serum Adezyon Molekülü; YCAM: Ya küler 
ad zyon m lekülü; GM- SF: "Granul cyte/m~cr phage colony timulating factor"; YEGF: a kül r Endoteliyal 
Büyüme Faktörü; : Sikl ok ij naz; iNO : Indüklenebilir Nitrik Ok it Sentaz; MMP: Matrik Metallopeptidaz; 
My : "My I yt mato ·i , Protoonkog n"; IER3: "imm diate early r sponse 3"; TRAF: "T F receptor-a ociated 

f tor"; IAP: Apoptizi Ka paz and İnhibitorü; Al/Bfl-1: "BCL2-relat d protein Al"; Bel-xl: Ba al Hücre Lenfoma-Extra 
Bü ük; cFLIP, "Th' a pa homologue FLI E-inhibitory pr tein" 
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2.2.3. NF -KB Aktİvasyon Yola ğı 

NF-KB'nin ana aktİvasyon yolakları; kananikal (klasik) ve nonkanonikal (alternatif) 

yolaklar olarak tanımlanmışlardır (Şekil 2-7). 

2.2.3.1. Klasik yola k 

Hücre yüzey reseptörlerine gelen (örneğin, tümör nekroz faktörü-reseptör "TNF

R") TNF- a, IL-ı gibi proinflamatuar sitokinler veya mikrobiyal ve viral infeksiyana 

bağlı hücre dışı sinyallerle etkileşip, hücre içi adaptörler (TRAF veRIP gibi) vasıtasıyla 

IKK kompleksinin aktive olmasına neden olur. Bu kompleks a ve p katalitik alt 

birimleri ve 2 molekül düzenleyici NEMO (NF-KB modülatörü ya da IKK-y) alt 

biriminde oluşur. IKK kompleksi IKB N-terminal yakınındaki 2 spesifik serin (IKB-a 

için Ser32 ve Ser34; IKB-,6 için Ser ı9 ve Ser 23) bölgesini fosforile eder. Daha sonra 

bu aşamayı N terminaldeki Lys2ı ve Lys22 rezidülerinin E2 ve E3 ligaz aracılıklı 

poliubikütina yon ve 26S proteozom aracılıklı degredasyon işlemleri izler. Bu olaylar 

onra ında F-KB, inhibitöründen ayrılarak aktif hale gelir ve çekirdek içine hedef 

genlerini transkripsiyonunu düzenlemek için girer. Bu sinyal yolağında IKK 

koınple inde IKK-,6 alt ünitesi hücre dışı sinyal yolağı ile aktiflenirken kompleksin 

hedef dimerleri; p50/RelA ve p50/c-Rel heterodimerleridir (1 07). 

2.2.3.2. Alternatif Yolak 

Bu yolağın klasik yolakdan farkı sadece bazı ek trasellüler sinyallerle 

(LymphotoxinB (LTB), B-hücre i aktifleyici faktör (BAFF) CD40) aktifleşmesidir. 

Bunun da ebebi IKK kompleksindeki farklılıktır. Bu komplekste sadece a homodimer 

katalitik alt birimleri bulunurken EMO alt birimi bulunmaz. Burada klasik yoldan 

farklı olarak katalitik alt birimi IKB-a NIK (NF-KB indükleyici kinaz) tarafından 

fo forili n rek aktif hale getirilir. Aktif IKK kompleksi p ı 00/RelB komple indeki p ı 00 

proteinin terminalindeki ankrin tekrar bölgesindeki spesifik iki serin rezidü ünü 

fo forili er. Fo forile edilmiş olan p ı 00 ubiquitin li gaz mekanizması tarafından tanınır. 

Ubiquitin ligazlarca poliubiqutinasyona uğrayan p 100 proteinleri C-terminalinden 

prote zamlarda protolize uğrar. Bu proteoliz ile p ı 00 proteinindeki C terminalde 

bulunan IKB d omaini ayrılmış olur ve p52/RelB kompleksi aktif halde çekirdeğe girer. 

NF-KB nin non-kananikal aktiva yon yolağının, lenfoid organ gelişimi adaptif immün 

yanıt için ön n1li olduğu bilinmektedir (I 07). 
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2.2.3.3. Atipik Yolak 

IKK'dan bağımsız olması nedeniyle atipik olarak adlandırılmaktadır. Bu 

yolağının, ultraviyole ışınları ve doksorubisin tarafından uyarıldığı gösterilmiştir. 

Ultraviyole ışınlar ve doksorubisin DNA hasarı oluşturur. DNA hasarı oluşması da p38 

proteini üzerinden kazein kinaz 2'yi (CKII) aktive eder, aktifkinazda IKB fosforiller ve 

ubukütinasyondan sonra IKB proteazomlarda yıkılır. BöylelikleNF-KB dirneri aktifhale 

gelip çekirdeğe girer (1 08). 

Klası Y ola Anernatif Yola 

Şekil 2-7: NF -KB klasik ve alternatif aktivasyon yolağı (117) 

Tüm aktiva yon sinyal yollarında da maskelenmiş L (nükleer lokalizasyon 

inyali) açığa çıkar. erb t kalan NF-KB dimeri, hedef gende promotör ya da 

"enhancer" bölg indeki pe ifik dizilere bağlanmak ve ekspresyonu başlatmak için 

ç kirdeğ taşınır. Aktiva yon yolağının regülasyonunda da bu bölgeler işlev görür. IKB 

proteinlerinin promotörlerinde KB bağlanma bölgeleri bulunur bunlardan biri de 

FKBIA prot inidir. Aktiv olan F-KB çekirdek içeri inde FKBIA ek pre yonunu 

ba latır. NF -KB nin çekirdekte gözlenınesini takiben yaklaşık 1 aat onra yeniden 

nt zlenmi olan FKBIA proteini ortaya çıkar. FKBIA proteininin y niden oluşumu, 
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mRNA'sının hızla indüklenebilen ekspresyonu sayesinde protein sentezi ile gerçekleşir. 

(109). Henüz senteztenmiş olan NFKBIA proteini çekirdekte tekrar NF-KB ile kompleks 

oluşturarak onu inaktive eder ve sitoplazmaya taşır, NFKBIA proteinlerinin yapısında 

NES (nükleer eksport sinyalleri) bulunmaktadır (1 09). 

2.2.4. NF -KB ve Karsinogenez 

Karsinogonezde etkili çok sayıda gen NF-KB tarafından regüle edilmektedir. 

Onkogenler viral proteinler, karsinojenler, tümör promotörleri ve inflamatuar uyaranlar 

NF-KB'yi aktive etmekte, aktive NF-KB de kanser gelişimi ile ilgili olarak hücre 

sağkalımı apoptozis, proliferasyon, immünite, invazyon, anjiogenez ve metastaz ile 

ilgili genleri denetim altında tutmaktadır (ll). 

ONKOJENiK PROTEiN VE KiNAZLAR 

Ras, Raf, Bcr-Abl, IKK, Akt, 

Dbi/Obs, TEL-Jak2 

Hücre Sağkalım 

Bfl1/A1 

TRAFl/2 

cFLIP 

Bcl-2 

Bel-XL 

IAPl/2 

Survivin 

Xl AP 

RESEPTÖR 
OVEREKSPRESYONU 
PDGFR, EGFR, HER2 

e kil 2-8: F -KB ve karsinogenez 

ViRAl iNFEKSiYON SiTOKiNLER 

HTL V, KSHV, HHV-8, TNF-a, IL-ıp, IL-6, 
EBV, HBV, HCV IL-8 

Proliferasyon 
Siklin D, c-Mye, GADD 45, p21 

Anjiogenez 
IL-8, VEGF, COX-2 

:---+-+ Adhezyon/invazyon/Metastaz 
ICAM-1, VCAM-1, ELAM-1, uPA, 
Fibronektin, E-Selektin, MMP-2, 
MMP-9, CXCR4 

immün Yanıt/inflamasyon 
MHC-1, MHC-11, Sitokinler 

NF-KB aile ine ait tran kripsiyon faktörleri apoptozun düzenlenme inde rol 

almaktadırlar (110). F-KB'nin tran kripsiyonal aktivitesi apoptotik ba arnaklarda 

d ğrudan bloke dici ürün oluşturan birçok antiapoptotik genin ek presyonuna neden 

lur. Bu ürünl r · IAP 1 ve 2 c-FLIP ("caspase-8/FADD-like-IL-1/J-converting enzyme 

(Bel-XL) Al TRAF 1 ve TRAF 2 ve 

urvi in .. m k ril bilir (20 111-1 13). 
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Hücre proliferasyonu ile ilgili bazı genler NF -KB tarafından re gül e edilmektedir; 

büyüme faktörleri (TNF -a, IL- ı ve IL-6), hücre döngüsü proteinleri ( siklin D ı ,D2 D3 

ve c-mye) bunlar arasındadır. Prostogalndin E2 (PGE2) bazı tümör hücrelerinde 

prolifera yondan orumludur. PGE2 üretimi COX-2 tarafından kontrol edilir, COX-2 

geninin regülasyonunu da NF-KB tarafından sağlanabilir. Bunun dışında büyüme 

faktörü EGF ve PDGF'de tümör hücrelerinde NF-KB aktivasyonu ile düzenlenen genler 

arasındadır (ı ı 4- ı ı 6). 

NF-KB, invazyon ve metastasda etkili hücre adhezyon moleküllerinin (VCAM 

E selectin tena cin C), VEGF ve MMP-2 ve MMP-9'un ekspresyonunu teşvik eder. 

Tümör invazyon ve metastazında çok önemli rol alan MMP-2 ve MMP-9 ve serin 

proteaz ürokinaz tipi plazmojen aktivatörü (uP A) NF -KB tarafından re gül e edilirler 

cıı7-ıı9). 

Anjiyogenez tümör gelişiminde önemli bir yer tutar, bu gelişirnde etkin olan 

kemokinler (M P- ı IL-8 gibi) ve büyüme faktörleri (VEGF) nötrofil ve diğer 

inflamatuar hücre! rde üretilirler. Bu anjiogenik faktörlerin NF-KB aktivasyonu ile 

regüle edildiği gö terilmiştir (120). 

Meme o r, kolon, pankreas, prostat, melanom, tiroid gibi solid tümörlerde de 

p r i tan F-KB aktivite i olduğu rapor edilmiş; NF-KB aktivitesinin tümör hücrelerinin 

büyüme i ve ağkalımı ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (ı2ı). Birçok hematolojik ve 

o li d tüınörde de in an e-Rel RelA, NFKB ı ve NFKB2 genlerini içeren kromozomal 

aberasyonlar bulunmuştur (1 ı). 

F-KB'nin olid kan erlerde onkojenik rolü akciğer pro tat meme, kolon 

keınik ve b yin kanserlerinde olasılıkla uygun uz p50 ekspresyonunun diğer Rel!NFKB 

faktör! ri il het rodimer oluşturarak malign sürece katkıda bulunduğu belirtilmektedir 

(1 ı' ı 2 ı 122). 

2.2.5. Yeni İlaçların Geli tirilm e inde Hedef Olarak F -KB 

F-KB nflamatuar üreçler ve kanser ara ındaki ilişkinin giderek daha çok 

anla ılınaya ba lanını lma ı bu yolağın inhibi yonu e a ına dayanan yöntemlerin yeni 

tedavi ç nekl ri larak düşünülmeye başlanma ına neden olmaktadır (20). Örn ğin 

iri n t can ( am pt th cin-ll) topoizomeraz I zehiri ile muamele edilmiş kolorektal 

LOVO kan r ylannda mutant FKBIA (IKBa) sentezinde fazla ek pre yon 



44 

oluşturduğu ve HTl 080 fibrokarsinoma hücrelerinin irinotesan, daunorubisin ya da 

iyonize radyasyon ile muamelesi sonucunda NF-KB inhibisyonu yoluyla apoptozisin 

indüklendiği saptanmıştır ( 123 ). 

Günümüzde NF-KB aktivitesini bloke eden yeni ilaçların geliştirilmesi birçok 

laboratuar ve ilaç şirketinin ana hedefi haline gelmiştir. Diğer taraftan, yoğun 

araştırmalar sırasında yıllardır kullandığımız birçok eski ilaçların bilinen özellikleri 

dışında F -KB sinyal kaskadını inhibe edebilme gücüne sahip olduğu da anlaşılmıştır 

(20). 

2.2.6. F-KBl ve -94 ins/del ATTG polimorfızıni 

F-KBı geni 4. kromozomun kısa kolunda lokalize (4q24) ı56 kb ağırlığında 

v 25 ekzondan oluşan bir gendir (124). 

Kromozom 4 
M ..-1 .-i M ..-ı 

c: ..-1 c: c: <"! ..-ı .-i <"! c: <"! <"! ..-1 c: ..-1 c: <"! c: ~ c: ~ c: ..-l N 
ID ID \0 \0 \0 \0 v MN N M M M ..-ı ..-ı N N v \0 ID "- ro ro ..-ı ..-1 N N v v \0 \0 
..-1 ..-1 ..-1 ..-1 ..-ı ..-1 ..-ı .....ı ..-ı ..-ı ..-ı ..-ı N N N N N N N N N N M M M M ..-ı o. o. o. o. o. o. o. o. o. O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" 

M M M M 
O" O" O" O" O" O" 

• 1 1 .. 

ekil 2-9: F-KBl gen lokalizasyonu 

NFKBl gen 
lo ka Rzasyon u 

(http://www. enecard .org/cgi-bin/carddisp.pl?g ne=NFKBl&search=nfkb) 

İn an F-KB ı geni 50 kDA ağırlığında olup D A ya bağlanan p50 proteini 

dışında ikinci bir protein daha kodlar. Bu da ı 05 kDA ağırlığında D A ya 

bağlanmayan i toplazmik bir molekül olan p 105 dir. C-terminal tarafından ankrin 

t krarların pr t litik yıkılıını n ticesinde matür p50 (NF-KB ı) oluşur (12). 



p105/p50 

i 
RH O: Rel Homoloji 
Domain i 

Şekil2-10: NF-KBl protein yapısı 

l Ankrin Tekrarlar 

Proteo ·k yı m 
noktası 

(http:/ /www .na tur .com/nrc/journal/v2/n4/box/nrc780 _BXl .html) 

45 

F-KBl geninde tespit edilen varyasyonların birçoğu fonksiyonel değildir. 

NFKB 1 geni promotör bölgesinde fonksiyonel polimorfizme yol açan dört nükleotit 

in er iyon/del e yon ( -94ins/delATTG) polimorfizmi (rs28362491) tanımlanmış ve bu 

polimorfizmin fonk iyonel aryasyonlardan biri olarak birçok hastalık ve kanserle 

ilişkili olduğu aptanmıştır (13). Bu varyasyonun büyük bir sekansı etkilemesi, iki 

ön ml i promotör düzenleyici arasında yerleşmesi (Aktivatör protein-I (AP-I ) ve KB 

bağlanma yeri) e bulunduğu pozisyon itibarı ile fonksiyonel KB bağlanma noktasına 

çok yakın olma ı n denleriyle önemli olduğu düşünülmektedir (125). 

·94 ins/del polimorfızml kB AP-t 
TaACTCT A TCAOCG CTG CACCGCCGCCGCCTCCGTGCTGCCTGCGTICCCCGACC A TTG A TTGGGCCCGGCAGGCGCITCCTGGGGGCITCCCT .(,() 

LATTJ 
Trans ipsiyonel başlangıç nokta~ı 

+ 
C'CGGCTCCAGÇCCTTQGGA TI GGAGC CCCTGCT AGG A.AGCCAGAGCCCCGCAGGGGCCGCGOCGTCCAGGCCGCCT AACGCGCGCCCCTCGCCCGG +41 

·1L-. 
AA GG GA GGGA GAGG GAGCGGCAAG GGG GGGGGCGCACAGC CCCTAGAAGTGCGGGCITCCCCCACCCCCGG +1 1 

NfıcBl ıenl ve -941ns/ del ATTG pollmorflzmı 

eki12-11: F-KBI -94 in /del ATTG polimorfizmi (13) 

-94 in /d I A TTG promotor polimorfizminin fonksiyonel önemini gö terrnek 

üz r yapılan ın itro çalışmalarda ATTG dele yon (D) sekan ı taşıyan 

lig nükle tidl rin nükl r prot inl r hiç bağlanmadığı ya da zayıf bağlandığı 

g·· t rilmi tir. Bu durum öz llikl güçlü bir F-KB aktivatörü olan LPS ile inküba yonu 

takib n 24 aat i ind rtaya çıkmaktadır. Benzer şekilde ATTG in er iyon (I) ekan ı 

t ıyan lig nükl tidl rın ı nükl r proteinler daha güçlü bağlandığı gö terilmiştir 
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(13). Bu fonksiyonel polimorfizm olasılıkla NF-KB1 ekspresyonunda ve NF-KB 

aktİvasyon pateminde değişime neden olmaktadır (126). 

2.2. 7. NFKBIA ve 3 'UTR A ~G polimorfızmi 

İnsan NFKBIA (IKB a) geni 3,5 kb uzunluğunda, 6 ekzen içermekte ve 14q13 

kromozom bölgesinde lokalize bulunmaktadır. NFKBIA 3 kısımdan oluşmaktadır; N 

terminal domain, 30-33 aminoasitlik çoklu kopyalardan (6 kopya) oluşan ankirin tekrar 

domaini ve prolin-glutamat-serin-treonin arnine asitlerince zengin C-terminal (PEST) 

bölgelerinden oluşur (Şekil 2-13) (124). 

Kromozom 14 
N (") .,.; (") .,.; (") (") 

.,.; NC"l .,.; (") 
N ~ .,.; t"':! ı; ~ t"':! ~ .,.; .,.;.,.; ~ ı; ı; 
.,.; N (") .,.; .,.; .,.; N N (") (") (") v v v .,.; .,.; N NN N N N .,.; .,.; .,.; N N N N N N N N N N N (") (") (") (")(") (") (") (") 
O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" O" 

NFKBIAgenı 

lükaizasyon u 

ekil2-12: NFıdUA gen lokalizasyonu 

(http:/ /www .g necard .org/cgi-bin/carddisp. pl ?gene=NFKBIA&search= FKBIA) 

FKBIA (IKBa), NF-KB transkripsyon faktörünün inhibitörüdür. Bu protein 

FKB transkrip iyon faktörüne bağlanarak onun çekirdeğe taşınmasını ve D A'ya 

bağlanma ını bloke etmektedir (14). Hücrelere gelen hemen hemen tüm sinyaller serin

pe ifik IKB kinaz (!KK) enziminin NFKBIA nın N-terminal ucundaki iki spesifik serin 

bölge ini (S32 ve S36) fo forile etmesine yol açar. Böylece NFKBIA yıkılıını (K48 

ubikutina yon aracılı proteozomal yıkım - K21 ve K22 ubikutinasyonu) gerçekleşerek 

F-KB aktiv dilir. F-KB aktif halde çekirdeğe hareket eder ve hedef genlerin 

ek pr yonunu başlatır. Bu genin düzenlenmesi de yine 

g rçekl ştirilm ktedir (109 127,128). 

F-KB tarafından 



Spesfı Lizin 
Rezıdülen 

73 Ankrin Tekrarlar 

Ub K48 arac ubiku nasyon P Fosforiasyon 

ekil2-13: FKBIA gen yapısı 

256 264 

NfKBIA (IKB-o) geni yapiSI 

(http://www.natur .corn/onc/journal/v25/n51/fig_tab/1209937f2.htrnl#figure-title) 
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NFKBIA geninde birçok polimorfizm gösterilmiştir ancak potansiyel olarak 

fonk iyonel ol · ·ak ön çıkan 3 UTR bölgesinde bulunan A--tG polimorfizmi (rs696), 

g nin k pr y n unun regüla yonunda etkili olabileceği düşünülmektedir ( 129). Glavac 

v ark. tarafından tanımlanan 3 'UTR A--tG polimorfizmi çeşitli kanser tipleriyle ilişkili 

olduğu aptanmı tır (16 129). Oluşan varyasyonun büyük ihtimalle FKBIA ' nın 

ek pre yonunu tkil diği bu durumunda proteinin yapı ve fonksiyonunu değiştirerek 

F-KB kompl k in zayıf bağlanma ına neden olduğu ve bunun sonucunda F-KB 

aktiva y nuna yol açtığı düşünülmektedir (18). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

3. ı. ı. Hasta örneklerinin toplanması 

Çalışınaya Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitiın ve Araştınna 

Hastanesi 3. Kliniğinde akciğer kanseri tanısı konulan 95 akciğer kanseri olgusu ile yine 

aynı kliniklerde tctkik edilen ve kronik hastalık veya malignite bulgusu saptanınayan 99 

sağlıklı kontrol olgusu dahil edilıniştir. 

Çalışınaya ginneyi kabul edenler çalışınayla ilgili bilgilendirilip gönüllü olur 

fonnun u doldurup iınzaladıktan sonra ı adet EDTA 'lı tü pe ı O n1l kanları alındı. 

EDTA 'lı tüplerdeki periferik kandan elde edilen DNA örneklerinde NF-KB ı ve 

NFKBIA poliınortizınlerini saptamak için Polimeraz Zincirleıne Reaksiyonu (PZR), 

Restriksiyon Fragınanı Uzunluk Polimortizmi (RFLP) ve agaroz jel elektroforezi 

teknikleri kullanılınıştır. 

3. ı .2. Kullanılan kimyasallar 

Agaroz (Promega MBG), Amonyum asetat (Sigına A-8920), Amonyuın klorür 

(Sigına A-5666), Asetik asit (Merck K-04ı34ı56), Borik asit (Sigına B-6768), dNTP 

seti (MBI Fennentas), EDTA (dihidrat)(Merck K-90602ı2 1 ), Etanol (0/o99), Broın 

fenol mavisi (Sigına B-6896 ), Etidyuın brom ür (Sigına E-8751 ), İzopropanol (Sign1a, 

19516 ), Potasyuın bikarbonat (Merck K-126223552), Sodyun1 dodesil (lauril) sulfat 

(Sigına L-5750), Sodyuın hidroksit (Merck C754962), Potasyumdihidrojenfosfat 

(Merck A-741 071 ), Sodyu ın klorür (Carlo Erba 368257), Tris baz (Si!,Jffia T -1503 ), Taq 

DNA poliıneraz (lnvitrogen), DNA marker (pUC8 DNA size ınarker): MBI Fermentas), 

Proteinaz K (Sigına), Potasyum hidroksit (Sigma P 1767), DMSO, restriksiyon 

enzimleri (Van91 l,Haelll), primer dizileri (MBI Fennentas), Roche High Pure PCR 

Template Preparartion Kit (Roche,Diagnostics GınbH,Germany) 

3. ı .3. Kullanılan ci hazlar 

Thcnnal Cycler cihazı (Gold Plate,BioRad), Otoklav, Etüv (Heraeus,Nüve), Isı 

bloğu (Fisher scientific ınodell 1 1 004), Çeker Ocak (Kennanlar), Dijital Görüntüietne 

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

( Mettler), Polaroid ka mera (K odak), Isıtıcılı ınanyetik karıştırıcı ( Elcktroınag), 
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Mikrodalga fırın (Philco ), Masaüstü mini santrifüj (Eppendorf) (Hettich), Vorteks, pH 

metre (Hanna), Otomatik pipetler (Eppendorf) (Thermo ), Falkon santrifiij (Hettich), 

Spektrofotometre (NanoDrop), Su banyosu (Elektromag), UV transilluminator 

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

MIDICELL), Hibridizasyon fırını (Techne), Buzdolabı ve Derin Dondurucu (+ 4 oc ve 

-20°C , -80°C Fonna Scientific) 

3. 1.4. Kullanılan tampon solüsyonları, çözeltiler 

3.1.4.1. Eritrosit Parçalama Tamponu (Lysis Buffer) 

8,74 gram amonyum klorür, 1 gram potasyum bikarbonat, 200J1l 0,5 molarlık 

etilen di amin tetra asetat (EDT A)'nın tartımları yapılarak erlen içine alınır. 900ml 

ddH20 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 120°C'ye alınarak 15 dakika otoklavda steril edildikten 

sonra +4 oc' de s aklanır. 

3.1.4.2. 0,5 M Disodium Etiten Diamin Tetra Asetat (EDTA) (pH:8.0) 

186,1 gram etilen di amin tetra asetat tartılarak beher içine alınır ve 800ml 

ddH20 eklendikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla çözündürülür ve pH'sı sodyum 

hidroksit çözeltisi ile 8,0'e ayarlanarak ddH20 ile llt'ye tamamlanır. Çözelti 120°C'de 

15 dakika otoklavlanarak sterilize edilir. 

3.1.4.3. 4 Molar Sodyum Klorür (NaCl) Çözeltisi 

233,6 gram sodyum klorür tartılarak erlene alınır. Üzerine 800ml ddH20 ilave 

edildikten sonra manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürülür. Balon jojeye 

aktarılarak llt'ye tamaınlanır. Hazırlanan çözelti 120°C'de 15 dakika otoklavlanarak 

sterilize edilir. 

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

25ml 4M sodyum klorür ve 50ml 0.5M etilen di amin tetra asetat (EDTA) direkt 

balon jojeye aktarılarak llt'ye tamamlanır. Hazırlanan çözelti 120°C 'de 15 dakika 

otoklavlanarak sterilize edildikten sonra oda ısısında saklanır. 
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3.1.4.5. 1 Molar Tris Tamponu (Stok) 

ı2ı, ı graın Tris baz tartılarak bir behere alınır. Üzerine 42ul hidroklorik asit ile 

yaklaşık 800ml ddH20 eklenerek manyetik karıştırıcı yardımıyla iyice çözündürülür. 

Daha sonra balon jojeye aktarılır ve llt'ye tamamlanır. Hazırlanan çözelti ı20°C'de ı5 

dakika otoklavlanarak sterilize edilir. 

3.1.4.6. 9,5 Molar Amonyum Asetat Çözeltisi 

73,22 gram amonyum asetat tartılarak beher içine alınır. Üzerine 80ml ddH20 

eklenerek manyetik karıştırıcıda çözündürülür. Balon jojeye aktarılır ve ddH20 ile 

ı OOmı 'ye tamamlanır. 0,22 mikranluk fıltreden geçiri I erek sterilize edilir ve +4°C'de 

saklanır. 

3.1.4.7. 0/olO'Iuk Sodyum Dodesil Sülfat (SDS) Çözeltisi 

1 O gr sodyum dodesil sülfat tartılır. SDS tozlarını kaldırmamaya dikkat ederek beher 

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

çözündürülür ve pH'sı 7,2'ye ayarlanır. 0,22 mikranluk fıltreden geçirilerek sterilize 

edilir ve oda ısısında saklanır. 

3. ı .4.8. Protein az K (20 mg/ml) 

20 mg proteinaz K tartılarak steril bir gode içinde steril ddH20 ile ı ml 'ye 

taınaınlanır ve -20°C'de saklanır. 

3.1.4.9. Etidyum Bromür (10 mg/ml) 

1 O gram eti d yum brom ür tartılarak steril ddHıO ile ı Oml 'ye tamamlanır. 

3.1.4.10. Agaroz Jel Yükleme Tamponu (5x) 

20 gram Fıcoll 400, ı gram SDS, ı ,2ml 0,5 mo larlık etilen di amin tetra asetat, 

ı ml tınolarlık Tris (pH 8.0), 200 mg Brom o fen ol mavi si, 200 mg Ksilen siyanol 

tartılarak steril ddH 20 ile ı OOınl 'ye tamamlanır. Oda ısısında saklanır. 

3. 1.4. ı 1. 50x Tris - Asetik asit- E til en Diamin Tetra Asetat (TAE) Tampon u 

242 gram tris baz tartılarak bir behere alınır. Üzerine 57, I ml Glasiyal asetik asit 

ve I OOnıl 0,5 mo larlık etilen di amin tetra asetat ve 800ml ddH20 ilave edilerek 

manyetik karıştırıcıda çözündürülür. Balon jojeye aktarılarak ı litreye tamamlanır. 

Hazırlanan çözelti 1 20°C 'de I 5 dakika otoklavlanarak sterilize edilir ve oda ısısında 

saklanır. 
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3.1.4.12. SX Tris-Borik Asit-Etilen Diamin Tetra Asetat (TBE) Tamponu 

54 graın tris baz ve 27,5 gram borik asit tartılarak bir behere alınır. Üzerine 

20ml 0.5 ınolarlık etilen diamin tetra asetat ve 800ml ddH20 ilave edilerek manyetik 

karıştırıcıda çözündürülür. Balon jojeye aktarılarak ı litreye tamamlanır. Hazırlanan 

çözelti 1 20°C' de ı5 dakika otoklavlanarak sterilize edilir ve oda ısısında saklanır. 

3.2. Yöntemler 

3.2.1. DNA İzolasyonu 

3.2. 1. 1. Tuzla Çöktürme Yöntemi İle İzolasyon 

• Gelen kan örneği falkon tüplere alındı ve üzerine 3 katı kadar eritrosit 

parçalama solüsyonu (RBL) eklendi. 

• +4 °C'de 20 dakika bekletildi. 

• +4 oc' de ı5 00 rp m hızla ı O dakika santrifüj edildi. 

• Üst kısım döküldü ve pellet elle vurmak suretiyle homojenize edildi. 

• Pellet üzerine baştaki hacmin 2 katı kadar RBL eklendi ve +4 °C'de ı500 

rpm hızla ı O dakika santrifüj edildi. 

• Üst kısım döküldü ve pellet homojenize edilerek çözüldü. 

• Üzerine ı o ml Lökosit Parçalama Solüsyonu (WBL), 50 lll Proteinaz K, 

500 lll o/o ı O SDS eklenerek 56 oc' deki su banyosunda gece boyu 

bekletildi. 

• Daha sonra üzerine 3. 7 ml 9 M Amonyum Asetat (NH4Ac) ilave edilerek 

hafifçe karıştırıldı. 

• +4 °C'de 4500 rpm hızla 20-30 dakika santrifüj edildi. 

• DNA içeren üst kısım temiz ependorf tüplere alındı çökeltİ atıldı. 

• Temiz falkon tüpe alınan üst kısmın üzerine 2 katı hacimdeki 0/o99'luk 

etil alkol eklendi. Alkolün eklenmesiyle birlikte DNA yüzeye çıkmaya 

başlar. Üstte toplanan DNA bir pipet ucuyla yakalandı ve ı ,5 ml' lik 

ependorf tüp e alındı. 

• DNA o/o 70'lik etil alkolde yıkandı ve oda ısısında kurutuldu. 
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• Üzerine Tris EDTA (TE) tampon u eklendi. DNA çözündürüldü. 

• DNA kalitesinin belirlenmesi için NanoDrop spektrofotometrede 

konsantrasyon ölçümleri yapıldı. 

• DNA'lar -20°C'de saklandı. 

3.2. 1.2. DNA İzolasyon Kiti İle İzolasyon (Roche) 

• Hibridizasyon fırını + 70°C'ye ayari andı. 

• Elution buffer hibridizasyon fırınının içine kondu. 

• ı ,5 ml 'lik ependorf içinde karışım hazırlandı; 

• 200 Jll Kan 

• 200 J.!l Buffer 

• 40 J.!l Proteinaz K 

• Karışıın vortekslendikten sonra, ı O dk + 70°C 'de bekletil di. 

• Üzerine 100 J.!l izopropanol eklendi ve vortekslendi. 

• Karışım filtreli tüpe aktanldı ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj edildi. 

• Toplama tüpü atıldı ve yeni toplama tüpü kondu. 

• Üzerine 500 Jll "Remove! Buffer" kondu ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj 

edildi. 

• Toplama tüpü atıldı ve yeni toplama tüpü kondu. 

• Üzerine 500 J.!l "Washing Buffer" kondu ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj 

edildi. 

• Toplama tüpü atıldı ve yeni toplama tüpü kondu. 

• Üzerine 500 Jll '"Washing Buffer" kondu ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj 

edildi. 

• Toplama tüpü atıldı ve yeni toplama tüpü kondu. 

• 14000 rpm'de 15 sn spin edildi. 

• Toplama tüpleri atıldı ve altlarına ı ,5 ml 'lik ependorf kondu. 
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• 200 ~1 Elution buffer kondu ve 8000 rpm'de ı dk santrifüj edilir. 

• Filtreye takılı DNA ependorf içine elde edildi. 

• DNA'lar -20°C'de saklandı. 

3.2.2. DNA Konsantrasyonunun Belirlenmesi 

DNA konsantrasyonunun ve saflığının tespit edilmesi için spektrofotometrede 

260 nın ve 280 nın dalga boyunda ışığı sağurma (OD) ölçümü yapıldı. 260nm'deki 

OD/280 nın'deki OD oranı hesaplanarak DNA'nın saflık derecesi bulundu. 

3.2.3. PZR Yöntemi İle NF-KBl ve NFKBIA Gen Bölgelerinin Çoğaltılması ve 
RFLP Yöntemiyle Polimorfizm Analizi 

Genomik DNA örneklerinde NF-KB ı ve NFKBIA gen bölgeleri polimeraz 

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

için ı Ox PZR tamponu (1 OmM Tris-HCI, 50 mM of KCl, ı, 75 mM of MgClı), 2,5mM 

dNTP, O, ı ünite Taq DNA polimeraz NFKBı ve NFKBIA gen bölgelerine özgü her bir 

primerden ı OOpmoll!-!1 ve 500ng DNA içeren toplam 25 !-!1 'lik ve 50 !-!I' lik PZR karışımı 

hazırlandı. 

3.2.3.1. NF-KBl -94 ins/del ATTG ve NFKBIA -3' UTR A---+G Gen Bölgelerinin 
PZR Yöntemi ile Çoğaltılması 

NF-KB I -94 ins/del ATTG gen bölgesi optimize edilmiş PZR protokolü (Tablo 

3- I) ve PZR şartları (Tablo 3-2) ile amplifiye edildi. 

NF-KB I -94 ins/del ATTG gen bölgesi PZR'ı final volümde 50 ~1 olacak 

şekilde ve ı 0~1 DNA, primerierin herbiri ı O pmol, ı O mmol dNTP, 2.5 U Taq DNA 

poliıneraz (fermentas), içinde ı O mmol/1 Tris-HCL (pH:8.3) 50mmolll KCL ve 1.5 

ınınol/I MgCh olan bu ffer kullanılarak hazırlandı (Tablo 3-ı ). 

Kullanılan Primerler; 

Forward Primer: 5'-TGGGCACAAGTCGTTT A TGA-3' 

Reverse Primer: 5' -CTGGAGCCGGT AGGGAAG-3' 

PZR ürün boyu : 28 ı bç ve 285 bç 

PZR sonrası elde edilen ürünler o/o3 'lük agaroz jel de yürütüldü (Şekil 3- ı). 
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Tablo 3-1: NF-KBl -94 ins/del ATTG gen bölgesi için kullanılan PZR protokolü 

KİMYASALLAR MİKTARLAR 

dH20 16,5 !ll 

Bu ffer 5 !ll 

MgC12 4 !ll 

d NTP ı o jll 
Primer (F) ı !ll 

Primer (R) ı jll 

DMSO 2 jll 

Taq poliıneraz 0,5 !ll 

DNA ı o !ll 
TOPLAM 50 f.ll 

Tablo 3-2: NF-KBl -94 ins/del ATTG gen bölgesi için kullanılan amplifikasyon sıcaklıkları 

Ön Denatürasyon 3 dk 

Denatürasyon 95°C 30 sn } Primer bağlanması 60°C 30 sn 35 siklus 

Zincir uzaması 72 oc ı dk 

Sonuzama 5 dk 

NFKBIA -3' UTR A~ G gen bölgesi optimize edilmiş PZR protokolü (Tablo 3-

3) ve PZR şartlan (Tablo 3-4) ile amplifiye edildi. 

NFKBIA -3' UTR A~ G gen bölgesi PZR'ı final volümde 25 111 olacak şekilde 

ve ı,5 !ll DNA, primerierin herbiri 10 pmol, 10 mmol dNTP, 2.5 U Taq DNA polimeraz 

(fem1entas), içinde 1 O mmol/1 Tris-HCL (pH:8.3) 50mmolll KCL ve 1.5 mmol/1 MgCb 

olan butTer kullanılarak hazırlandı. 



55 

Kullanılan Priınerler; 

Forward Primer: 5'-GGCTGAAAGAACATGGACTTG-3' 

Reverse Primer : 5 '-GT ACACCA TTT ACAGGAGGG-3' 

PZR ürün boyu : 424 bç 

PZR sonrası elde edilen ürünler %3 'lük agaroz jel de yürütüldü (Şekil 3-2). 

Tablo 3-3: NFKBIA 3'UTR A~G gen bölgesi için kullamlan PZR protokolü 

KİMYASALLAR MİKTARLAR 

dHıO 16,2 J.ll 

Bu ffer 2,5 J.ll 

MgClı 2 J.ll 

d NTP 0,5 J.1l 

Primer (F) ı J.ll 

Primer (R) ı J.ll 

Taq 0,3 J.ll 

DNA ı ,5 J.1l 

TOPLAM 25 p.ıl 

Tablo 3-4: NFKBIA 3'UTR A~G gen bölgesi için kullamlan amplifikasyon sıcaklıkları 

Ön Denatürasyon 5 dk 

Denatürasyon 94 oc 30 sn 

} Primer bağlanması 58°C 30 sn 35 siklus 

Zincir uzaınası 72 oc 30 sn 

Sonuzama 10 dk 

3.2.3.2. 0/o3'1ik Agaroz Jel Hazırlanması 

Elektoforezde stok 5X TBE tamponundan hazırlanan 1 X TBE kullanıldı. 6 gr. 

agaroz (Proınega MBG) tartılarak erlen içine konuldu. Üzerine son hacim 200 ml. 
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olacak şekilde 1 X TBE tampon u eklenerek, mikrodalga fırında kaynatma yolu ile 

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

çözünmüş agaroz jel içine 1 ı-tl eti d yum brom ür ( 1 Omg/ml) ilave edildi. Hazırlanan jel 

yatay jel yatağı içine dökülerek, yükleme kuycuklarının oluşması için tarak 

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

örnek yüklenmesi için hazır duruma geldi. 

3.2.3.3. PZR Ürünlerinin Agaroz Jel' e Yüklenmesi 

Yükleme tamponu (loading buffer) olarak 0I<AO sükroz + o/o0,25 bromfenol 

mavisi karışımı kullanıldı. o/o3 'lik jel hazırlandıktan sonra IX TBE tamponu içeren jel 

tankı içine uygun şekilde konuldu. Agaroz jel in üzerini 2-3 ml gececek şekilde 1 X TBE 

tampon u jel üzerine eklendi. 7 ı-tl PZR ürününe, 1,5 ı-tl yükleme tampon u ( 6X) eklenip 

pipetleme yapılarak karıştınldı ve örnek karışımı kuyucuklara sırasıyla yüklendi. 

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

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

elektroforez jel yürütülmesi gerçekleştirildi. 

3.2.3.4. PZR Ürünlerinin Kontrolü 

NF-KB 1 -94 ins/del A TTG ve NFKBIA -3' UTR A~ G gen bölgelerinin PZR 

ürünlerinin oluşup oluşmadığını kontrol etmek amacı ile her iki bölge için de ayrı ayrı 

PZR tüpünden alınan 7 ı-tl örnek 1,5 ı-tl yükleme tampon u ile karıştırılarak yukarıda 

tanımlanan elektroforez sisteminde 120 voltluk elektrik akımında yürütüldü. Yürütme 

işleminden sonra jel UV ışık altında (304 nın dalga boyunda) incelendi ve fotoğrafı UV 

transillüminator düzeneğinde çekildi. PZR reaksiyonları sonucu NF-KB I -94 ins/del 

A TTG gen bölgesinde insersiyon varlığında bağlı olarak 285 veya 28 I bç'lık ürün 

(Şekil 3-1) ve NFKBIA -3' UTR A~ G gen bölgesinden 424 bç'lık bir ürün elde 

edilmesi beklendi (Şekil 3-2). 



331 bç .._ 

242 bç +--

M 1 2 3 4 S 6 

Şekil3-1: NF-ıdH -94 ins/del ATTG gen bölgesi PZR jel elektroforezi görüntüsü 

M: Markır (Puc 8). 1,2,3,4,5,6: Örnekler. 

M 1 2 3 4 S 

489bç .._ ... 424 bç 

Şekil3-2: NFKBIA 3'UTR A~G gen bölgesi PZR jel elektroforezi görüntüsü 

M: Markır (Puc 8). 1,2,3,4,5,6: Örnekler. 
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285 bç 

3.2.3.5. NF-KBl -94 ins/del ATTG ve NFKBIA 3'UTR A--*G Gen Bölgelerininde 

Polimorfızınlerin Belirlenmesi İçin PZR Ürünlerinde Restriksiyon Enzim Analizi 

Van911 (PflMI) Enzim Kesimi (10U/ul): Van911 (PflMI) enzimi IOX Buffer R 

ile birlikte F-KBI -94 ins/del ATTG gen polimorfizminin belirlenmesi için kullanıldı. 

Van91 1 (PflMI) enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

s· ... C C A N N N N .ıN T G G ... 3' 

3' ... G G T NtN N N N A C C ... s· 
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Haelll Enzim Kesimi (lOU/ul): Haeiii enzimi lOX Buffer R ile birlikte 

NFKBIA -3' UTR A~ G gen polimorfizminin belirlenmesi için kullanıldı. 

Haeiii enziminin tanıdığı dizi ve kesim yeri: 

s· ... G GJ.C C ... 3' 

3' ... C CtG G ... s· 

3.2.3.6. Restriksiyon Enzim Kesimleri 

a. NF -KBl -94 ins/del ATTG gen bölgesi PZR ürünü restriksiyon enzim kesimi: 

PZR ürünleri 20 Jll final hacimde Van911 restriksiyon enzimi ile kesildi.Enzim 

kesimi için 0,5 Jll enzim kullanıldı. (Tablo 3-5) 37°C'de 1 gece inkübe edildi. Kesim 

sonrası ürünler uygun büyüklükteki DNA markır ile beraber %3 'lük agaroz jel 

elektroforezi ile yürütülerek görüntülendi. 

Tablo 3-5: Van911 enzimi için kesim protokolü 

KİMYASAL 

dHıO 

Bu ffer 

Enzim 

M ix 

PCR ürünü 

TOPLAM 

MİKTAR 

o ı-tl 
2 ı-tl 

0,5 ı-tl 

2,5 ı-tl 

17,5 ı-tl 

20 p.ıl 

b. NFKBIA 3' UTR A~G gen bölgesi PZR ürünü restriksiyon enzim kesimi: 

PZR ürünleri 20 Jll final hacimde Haeiii restriksiyon enzimi ile kesildi.Enzim 

kesimi için 0,5 Jll enzim kullanıldı. (Tablo 3-6) 37°C'de 1 gece inkübe edildi. Kesim 

sonrası ürünler uygun büyüklükteki DNA markır ile beraber %3 'lük agaroz jel 

elektroforezi ile yürütülerek görüntülendi. 



Tablo 3-6: Haelll enzimi için kesim protokolü 

KİMYASAL 

dHıO 

Buffer 

Enzim 

M ix 

PCR ürünü 

TOPLAM 

MİKTAR 

7 J.ll 

2,5 J.ll 

0,5 J.ll 

ı o J.ll 
ı o J.ll 
20 p.ıl 

3.2.3.7. Van911 ve Haelll Enzimleri Kesim Ürünlerinin Kontrolü 
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%3'lük agaroz jel hazırlandı. Van911 kesiın enzimi ile kesilen PZR ürününden 

ı7 )ll ve yükleme tamponundan ı )ll, Haeiii kesim enzimi ile kesilen PZR ürününden 

ı O )ll ve yükleme tamponundan ı )ll alınarak karıştırılıp %3 ' lük agaroz jeldeki kuyulara 

yükleme yapıldı. Kesim ürünleri DNA moleküler marker ile birlikte yürütüldü. Yürütme 

sonra ı jel üzerindeki bantlar, UV ışık (304 nın) altında incelendi. 

3.2.3.8. Van911 ve Haelll Enzimleri Kesim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

a. Van911 Enzimi Kesim Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 

NF-KBı geni, 2811285 bç büyüklüğündeki PCR ürünleri -94ins/delATTG 

polimorfızminin tanımlanma ı için, bu bölgelerde tanıma dizisine sahip olan, Van9ı ı 

re triksiyon enzimi ile kesildi. 

ATTG in ersiyonuna sahip allel, genın -94 bölgesinde 2 adet ATTG 

(A TTGı=in ) dizisi taşımaktadır. Bu durum, bir PflM I kesim yeri 

(5' ... CCA ~ TGG ... 3') oluşumuna yol açar. Restriksiyon enzim kesimi 

sonucunda ATTG in ersiyonuna sahip allellerde (ATTGı) 45 ve 240 bç büyüklüğünde 2 

parça oluşmaktadır. ATTG1 (del) allelinde kesim gerçekleşmez (Tablo 3-7) (Şekil 3-3). 

Tablo 3-7: Van911 re triksiyon enzim kesimi sonucu oluşan dizi büyüklükleri 

GE OTİP 

A TTG2/ A TTGı (ins/ins) 

A Gı/ ATIGı (del/del) 

ATIG2 /ATIG1(ins/del) 

BÜYÜKLÜK 

240 bç - 45 bç 

281 bç 

281 bç - 240 bç - 45 bç 



331 bç ----. 

242 bç ----. 

1 2 3 4 

ll DO ll 
5 6 7 

DO ID ll 
8 9 
ll ll 

10 11 

DD ll 

285 bç 

240 bç 

60 

Şekil 3-3: NF-KB 1 geni fragınanının Van911 restriksiyon enzimi ile kesilmesi sonucu elde 
edilen bant profillerinin agaroz jel elektroforezi (%) 3) sonrası görünümü 

1. kuyucuk, Marker (pUC 8); 2, 4, 7, , 9 ve ll. kuyucuklar, ins/ins (ATTG2/ATTG2) genotipi; 3, 5 ve 10. 

kuyucuklar del/d 1 (ATTGl/ATTGl) genotipi; 6. kuyucuk, heterozigot del/ins (ATTG1/ATTG2) genotipi 

b. Haelll Enzimi Kesim Sonuclarının Değerlendirilmesi: 

NFKBIA gen parçasının 424 bç büyüklüğündeki PCR ürünleri 3 'UTR A~G 

polimorfızminin aptanınası için Haeiii restriksiyon enzimi ile kesildi. 

G alleli bir Haeiii kesim yerine (5' .. . GGlCC .. . 3') sahiptir ve kesim sonucunda 

ı 08 ve 3 ı 6 bç büyüklüğünde 2 parça oluşmaktadır. A allelinde ise kesim gerçekleşmez 

(Tablo 3- ) (Şekil 3-4). 

Tablo 3-8: Haelll restriksiyon enzim kesimi sonucu oluşan dizi büyüklükleri 

GEN O TİP 

AA (polimorfızm yok) 

AG (heterozigot) 

GG (homozigot mutant) 

BÜYÜKLÜK 
424 bç 

3 ı 6 bç - ı 08 bç 

424 bç - 3 ı 6 bç- ı 08 bç 



400bç----. 
300bç----. 

100 bç----. 

ı 2 

GG 

3 

AA 

4 5 6 

GG AG AG 

...__ 108bç 

Şekil 3-4: NFKBIA geni fragınanının Haelll restriksiyon enzimi ile kesilmesi sonucu elde 
edilen bant profıllerinin agaroz jel elektroforezi (0/o3) sonrası görünümü 
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1. kuyucuk, Mark r (100 bç); 3. kuyucuk, homozigot AA genotipi; 2. ve 4. kuyucuklar, mutant homozigot 

GG genotipi; 5. v 6. kuyucuklar, heterozigot AG genotipi. 

3.2.4. İ tatistik Analiz 

Hasta verileri ile NF-KBl -94 ins/del ATTG ve NFKBIA 3' UTR A~G gen 

bölgelerind ki polimorfizler arasındaki olası ilişkiler, SPSS Version 17. O programı 

kullanılarak i tatistik el olarak incelendi. istatiksel anlamlılık sınırı p<O 05 olarak kabul 

edildi. Genotip ve allelerin görülme sıklığının gruplar arası farklılıklarının 

değerlendirilmesinde Ki Kare Fisher's Exact Testi ve Student T testleri kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 3. Kliniğinde küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konulan 95 akciğer 

kanseri olgusu ile yine aynı kliniklerde tetkik edilen ve kronik hastalık veya malignite 

bulgusu saptanmayan 99 sağlıklı kontrol olgusu dahil edilmiştir. Küçük Hücreli Dışı 

Akciğer kanseri olgularının 89'u erkek 6'sı kadın, kontrol olgularının 67'si erkek 32'si 

kadın olmak üzere toplam 194 gönüllü çalışmaya dahil edildi (Tablo 4-1 ). Erkek 

bireylerin frekansının hasta grubunda (% 93, 7) kontrole göre (% 67, 7) anlamlı olarak 

yüksek olduğu ve akciğer kanseri için riskin 1,3 kat yükseldiği gözlenmiştir (*p:0,0001 

x2:20,818 OR:7,085 %95 CI 2,801-17,916). 

KHDAK olgularının ve kontrol grubunun yaş, sigara içme (paket/yıl) durumları 

Tablo 4-2 'de verilmektedir. Hasta grubunun yaş ortalaması ile kontrol grubunun yaş 

ortalaması arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05) ancak 

sigara (paket/yıl) ortalaması açısından incelendiğinde hasta grubunun istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde kontrole göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (*p=O,OOOJ). 

Tablo 4-1: KHDAK ve kontrol gruplarmda cinsiyetİn dağılımı 

Erkek 

Kadın 

KHDAKgrubu 

n 

89 

6 

% 

93,7 

6,3 

Kontrol grubu 

n % 

67 67,7 

32 32,3 

p değeri 

0,0001 ** 

Tablo 4-2: KHDAK ve kontrol gruplarmda yaş, sigara içme (paket/yıl) durumları 

Yaş 

Sigara 

SS: Standart apma 

KHDAKgrubu 

Ortalama 

61,21 

53, 6 

ss 

9,825 

35,44 

Kontrol grubu 

Ortalama ss p değeri 

57,49 10,828 0,515 

29,13 17,08 0,0001** 
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Tablo 4-3: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının klinik özellikleri 

Birim Ortalama 
Standart 

Min M aks 
Sapma 

Glukoz mg/dl 113,100 47,007 6ı 36ı 

Üre mg/dl 32,858 12,384 2,8 68,S 

Ürik Asit mg/dl 5,290 2,830 0,8 26 

Kreatinin mg/dl 0,968 0,504 0,3 S,3 

Total Protein g/dl 7,21 0,745 s 9,3 

Albümin g/dl 3,671 0,637 ı,s 4,7 

Kal iyum (Ca) mg/dl 10,403 10,123 7,4 103 

Sodyum (Na) mEq/L 137,707 14,771 4,5 ı45 

Potasyum (K) mEq/L 6,156 14,501 3,7 ı39 

Klor (Cl) mEq/L 100,674 11,592 0,3 ıo8 

Total Biluribin mg/dl 1,833 10,721 o 94 

Biluribin Dir kt mg/dl 0,168 0,132 o,ı ı 

Aspartat Transaminaz (AST) UIL 24,609 14,005 ı2 ı23 

Alanin aminotransf raz (ALT) U/L 21,429 13,255 4 86 

Gamma glutamil transferaz (GGT) U/L 38,156 31,702 9 ı9s 

Laktik Dehidrog naz (LDH) U/L 233,427 121,582 110 7S2 

Alkal n Fo fotaz U/L 91,705 39,889 42 340 

Kolestrol mg/dl 181,871 39,757 64 283 

Trigliserid mg/d! 131,514 79,900 42 5ı8 

VLDL Kole trol mg/dl 26,108 16,356 8,4 ıo4 

S dimenta yon mm/ı saat 66,162 33,872 3 ı48 

WBC ı03/mm3 9,129 3,182 4,ı 26,7 

RBC ı06/mm3 4,610 0,600 3,46 6,9 

HGB g/dl 12,849 1,676 9 ı6,2 

HCT % 39,140 4,974 28,5 49,6 

PLT ı03/mm3 324,371 127,918 s ı037 

FVC % 67,051 16,677 ı 98 

FE V ı % 63,868 19,191 ı6 106 

FEVı/FVC % 79,602 16,092 4ı 112 

DLC % 81,087 43,261 2S 211 

Min: Minumum Mak : Mak imum 
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KHDAK olgularının ve kontrol grubunun solunum fonksiyon testleri değerleri 

açısından değerlendirildiğinde kontrol grubunun FEVl, PVC düzeyleri KHDAK 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo 

4-4) (*p=O, 0001) (*p=O, 001). 

Tablo 4-4: KilDAK olgularının ve kontrol grubunun solunum fonksiyon testleri değerleri 
açısından değerlendirilmesi 

KHDAKgrubu Kontrol grubu 

Ortalama ss Ortalama ss p değeri 

FEV1 63,87 19,19 98,32 10,18 0,0001 ** 

FVC 67,16 16,67 97,13 10,12 0,001 ** 

FEV1/FVC 79,60 16,09 93,94 15,20 0,596 

DLCO 81,09 43,26 90,08 16,77 0,080 

SS: Standart sapma 

KHDAK olgularının ve kontrol grubunun biyokimyasal tetkik sonuçlarının 

değerlendirilmesi Tablo 4-5' de verilmektedir. Hasta grubunun LDH, glukoz ve lökosit 

düzeyi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit 

dilmiştir (*p=O,OOOJ) (*p=0,008) (*p=0,005). Gruplar arasında HGB, HCT, kolesterol 

ve trigliserid düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 

(p>O.OS). 

Hasta e kontrol gruplarına ait NF-KBl genotip ve allel dağılımları Tablo 4-6'da 

görülmektedir. Hasta ve kontrol grupları arasında NF-KB 1 -94ins/delATTG genotipleri 

ve allelleri açısından istatistiksel anlamlı bir fark tespit edildi. Homozigot DD 

genotipin ahip bireylerin frekansının hasta grubunda (% 16 84) kontrole (% 6 06) 

göre anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur (*p:0,048 x2:6,058). D alleline sahip 

bireyi rin fr kan ının hasta grubunda (% 40) kontrole (% 29 8) göre anlamlı olarak 

yük k olduğu bulunmuştur (*p:0,035 x2:4,448). 



Tablo 4-5: KHDAK olgularının ve kontrol grubunun biyokimyasal tetkik sonuçlarının 
değerlendirilmesi 

KHDAKgrubu Kontrol grubu 

Ortalama ss Ortalama ss p değeri 

Glukoz (mg/di) 113,10 47,00 106,15 28,92 0,008** 

LDH (U/L) 233,43 121,58 161,73 27,24 0,0001 ** 

Kolesterol (mg/di) ı 1,87 39,75 196,55 37,34 0,894 

Trigliserid (mg/di) 131,51 79,90 173,52 85,59 0,191 

Lökosit (103/mm3) 9,12 3,18 6, 4 1,82 0,005** 

HGB (g/1) 12, 5 1,68 13,8 1,45 0,104 

HCT (% ) 39,14 4,97 41,91 4,12 0,068 

S :Standart ap ma 

Tablo 4-6: KHDAK ve kontrol gruplarına ait NF -KBl gen o tip ve allel dağılımları 

KHDAK grubu Kontrol grubu 

O l n O l p değeri n / O / O 

Genotip 

II 35 36, 4 46 46,47 

ID 44 46,32 47 47,47 

DO 16 16, 4 6 6,06 0,048** 

All el 

114 60 139 70,2 

D 76 40 59 29, 0,035** 
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Hasta ve kontrol gruplarına ait NFKBIA genotip ve allel dağılımları Tablo 4-

7'de görülmektedir. Hasta ve kontrol grupları arasında NFKBIA 3' UTR A-+G 

gerratipleri ve allelleri açısından istatistiksel anlamlı bir fark tespit edilemedi (p>0,05). 

Tablo 4-7: KilDAK ve kontrol gruplarına ait NFKBIA genotip ve allel dağılımları 

KHDAKgrubu Kontrol grubu 

n % n % p değeri 

Genotip 

AA 17 17,90 21 21,21 0,844 

AG 45 47,36 45 45,46 

GG 33 34,74 33 33,33 

All el 

A 79 41,58 87 43,94 0,638 

G lll 58,42 lll 56,06 

NF-KBl -94 ins/del ATTG polimorfizminde DD genotipli bireylerin frekansının 

hasta grubunda (% 16,8) kontrole (% 6,1) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek olduğu gözlenmiştir. DD gerratipine sahip olmanın yaklaşık 2, 78 kat hastalık 

riskini artırdığı tespit edilmiştir (*p:0,018 z2: 5,605, OR: 3,13, %95 C/:0,119-0,853) 

(Tablo 4-8). 
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Tablo 4-8: KHDAK ve kontrol gruplarına ait DD genotipinin dağılımı 

DD (+) DD (-) 
Genotip 

n % n % p değeri 

KHDAK 16 16,8 79 83,2 0,018** 

Kontrol 6 6,1 93 93,9 

Tablo 4-9: Genotip kombinasyonların hasta ve kontrol grubunda dağılımları 

n 
KHDAK 

% 

n 
Kontrol 

% 

Genotip 

KHDAK 

Kontrol 

Genotip 

KHDAK 

Kontrol 

IIAA 

5 

5,30 

12 

12,10 

n 

9 

2 

n 

5 

12 

IIAG 

16 

16,80 

20 

20,20 

DDAG (+) 

IIAA (+) 

IIGG 

14 

14,70 

14 

14,10 

% 

9,5 

2,02 

% 

5,3 

12,1 

IDAA 

9 

9,50 

8 

8,10 

IDAG IDGG 

20 15 

21,10 15,80 

23 16 

23,20 16,20 

DDAG (-) 

n 

86 

97 

n 

90 

87 

IIAA (-) 

DDAA 

3 

3,20 

ı 

1,00 

% 

90,5 

97,98 

% 

94,7 

87,9 

DDAG DDGG 

9 4 

9,50 4,20 

2 3 

2,00 3,00 

p değeri 

0,025** 

p değeri 

0,091 



68 

NF-KBl ve NFKBIA genotiplerinin kombinasyonlarının KHDAK ve kontrol 

grubundaki dağılımları Tablo 4-9'da verilmiştir. Genotip dağılımı incelendiğinde 

DDAG genotipine sahip bireyler hasta grubunda (n=9, o/o 9,5) kontrol grubuna göre 

(n=2, o/o2,02) daha yüksek oranda bulunmaktadır. DDAG genotipini diğer genotiplerle 

karşılaştırdığımızda istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (*p:0,025 x2: 

5,035, OR: 5,076, %95 CI:l,067-24,140). Buna göre DDAG genotipine sahip bireylerde 

KHDAK riski 4,67 kat artmıştır. IIAA genotipine sahip bireyler kontrol grubunda 

(n=12,% 12,1) hasta grubuna göre (n=5, %5,3) daha yüksek oranda bulunmakla beraber 

IIAA genotipini diğer genotiplerle karşılaştırdığımızda istatistiksel olarak anlamlı bir 

sonuç elde edilememiştir (p>0,05). 

KHDAK hastaları içerisinde NF-KBl genotiplerinin evrelere göre dağılımı 

Tablo 4-1 O' da gösterilmiştir. Hastaların KHDAK evrelerine göre dağılımları 

incelendiğinde NF-KBI genotipleri ve KHDAK evre ilişkisi ile ilgili istatistiksel 

anlamlılık saptanmamıştır. 

Tablo 4-10: KHDAK hastaları içerisinde NF-KBl genotiplerinin evrelere göre dağılımı 

II ID DD 
NF-KB 

n % n % n % 

Evre 

lA ı 14,30 3 42,90 3 42,90 

lB ı 12,50 6 75,00 ı 12,50 

2A o 0,00 1 20,00 4 80,00 

2B 2 22,20 5 55,60 2 22,20 

3A 3 20,00 7 46,70 5 33,30 

3B 3 25,00 4 33,30 5 41,70 

4 6 16,70 16 44,40 14 38,90 
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KHDAK hastaları içerisinde NFKBIA genotiplerinin evrelere göre dağılımı 

Tablo 4- ı ı' de gösterilmiştir. Hastaların KHDAK evrelerine göre dağılımları 

incelendiğinde NFKBIA genotiplerinin ve KHDAK evre ilişkisi ile ilgili istatistiksel 

anlamlılık saptanmamıştır. 

Tablo 4-11: KHDAK hastaları içerisinde NFıdUA genotiplerinin evretere göre dağılımı 

AA AG GG 
NFKBIA 

n % n % n % 

Evre 

lA 2 28,60 2 28,60 3 42,90 

lB o 0,00 3 37,50 5 62,50 

2A ı 20,00 3 60,00 ı 20,00 

2B o 0,00 5 55,60 4 44,40 

3A 3 20,00 9 60,00 3 20,00 

3B 3 25,00 6 50,00 3 25,00 

4 7 19,40 16 44,40 13 36,10 
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KHDAK hastaları içerisinde NF -KBI genotiplerinin hastaların TNM değerlerine 

göre karşılaştırılması Tablo 4-12 'de gösterilmiştir. 

Tablo 4-12: KilDAK hastaları içerisinde NF-KBl genotiplerinin hastaların TNM 
değerlerine göre karşılaştırılması 

II ID DD 
NF-KBl 

n % n % n % 

T 

Tl o 0,00 1 50,00 1 50,00 

T2 4 50,00 2 25,00 2 25,00 

T3 lO 31,30 19 59,40 3 9,40 

T4 lO 52,60 6 31,60 3 15,80 

N 

NO 18 40,90 19 43,20 7 15,90 

Nl o 0,00 2 100,00 o 0,00 

N2 lO 29,40 17 50,00 7 20,60 

N3 6 50,00 4 33,30 2 16,70 

M 

MO 21 36,80 26 45,60 lO 17,50 

M lA 5 38,50 6 46,20 2 15,40 

Ml B 8 36,40 lO 45,50 4 18,20 
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KHDAK hastaları içerisinde NFKBIA genotiplerinin hastaların TNM değerlerine 

göre karşılaştırılması Tablo 4-13 'de gösterilmiştir. 

Tablo 4-13: KHDAK hastaları içerisinde NFKBIA genotiplerinin hastaların TNM 
değerlerine göre karşılaştırılması 

AA AG GG 
NFKBIA 

n % n % n % 

T 

Tl o 0,00 o 0,00 2 100,00 

T2 3 37,50 2 25,00 3 37,50 

T3 4 12,50 16 50,00 12 37,50 

T4 4 21,10 8 42,10 7 36,80 

N 

NO 4 9,10 18 40,90 22 50,00 

N1 o 0,00 ı 50,00 ı 50,00 

N2 7 20,60 22 64,70 5 14,70 

N3 5 41,70 3 25,00 4 33,30 

M 

MO 9 15,80 28 49,10 20 35,10 

M lA o 0,00 8 61,50 5 38,50 

Ml B 7 31,80 8 36,40 7 31,80 

KHDAK hastaları içerisinde NF-KBl ve NFKBIA genotiplerinin hastaların 

özellikleri ile karşılaştırılması Tablo 4- ı 4 ve Tablo 4- ı 5' de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-14: NF-KBl genotiplerinin hasta grubunun özellikleri ile karşılaştırılması 

II ID DD 
NF-KBl p değeri 

n % n % n % 

Cinsiyet 

Erkek 33 37,10 41 46,10 15 16,80 0,980 

Kadın 2 33,30 3 50,00 ı 16,70 

Yaş 

<SO 4 30,80 7 53,80 2 15,40 0,838 

;:::so 31 37,80 37 45,10 14 17,10 

Sigara (paket/yıl) 

<SO 25 48,10 24 46,20 3 5,80 0,02 

;:::so lO 23,30 20 46,50 13 30,20 

Alkol 

K ullanmıyor 17 31,50 28 51,90 9 16,70 0,405 

Kullanıyor 18 43,90 16 39,00 7 17,10 

Histopataloji 

Skuamöz 16 45,70 16 45,70 3 8,60 0,179 

Skuamöz Olmayan 19 31,70 28 46,70 13 21,70 

Total Protein 

<6 g/1 2 50,00 o 0,00 2 50,00 0,087 

;:::6 g/1 31 38,30 38 46,90 12 14,80 

Al bumin 

<3 g/1 6 54,50 1 9,10 4 36,40 0,019 

;:::3 g/1 26 34,70 39 52,00 10 13,30 

Kalsiyum {Ca} 

<10 mg/dl 30 40,00 30 40,00 15 20,00 0,001 

;:::ıo mg/dl o 0,00 ll 100,00 o 0,00 

Laktat Dehidrogenaz 
(LDH} 

<2SO U/L 22 36,10 28 45,90 ll 18,00 0,644 

;:::2SO U/L 10 47,60 8 38,10 3 14,30 
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Tablo 4-15: NFıdUA genotiplerinin hasta grubunun özellikleri ile karşılaştırılması 

AA AG GG 
NFKBIA p değeri 

n % n % n o/o 

Cinsiyet 

Erkek ı s 16,90 43 48,30 31 34,80 O,S70 

Kadın 2 33,30 2 33,30 2 33,30 

Yaş 

<SO 1 7,70 7 S3,80 s 38,SO O,S86 

:?:SO 16 19,SO 38 46,30 28 34,10 

Sigara (paket/yıl) 

<SO 10 19,20 2S 48,10 17 32,70 O, 76 

:?:SO 7 16,30 20 46,SO 16 37,20 

Alkol 

K ullanmıyor 6 11,10 31 S7,40 17 31,SO 0,044 

Kullanıyor ll 26,80 14 34,10 16 39,00 

Histopa taloj i 

Skuamöz 7 20,00 20 57,10 8 22,90 0,173 

Skuamöz Olmayan lO 16,70 25 41,70 25 41,70 

Total Protein 

<6 g/1 o 0,00 3 75,00 1 25,00 0,452 

:?:6 g/1 16 19,80 37 45,70 28 34,60 

Al bumin 

<3 g/1 1 9,10 6 54,50 4 36,40 0,635 

:?:3 g/1 16 21,30 35 46,70 24 32,00 

Kalsiyum (Ca) 

<10 mg/di 16 21,30 35 46,70 24 32,00 0,506 

:?:10 mg/dl 1 9,10 7 63,60 3 27,30 

Laktat Dehidrogenaz 
(LDH) 

<2SO U/L 13 21,30 31 50,80 17 27,90 0,249 

:?:2SO U/L 3 14,30 8 38,10 lO 47,60 
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5. TARTIŞMA 

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türlerinden olup, tüm kanser 

ölümleri içinde her iki cins te de ilk sırada yer almaktadır (ı). Akciğer kanserinin 

nedenleri çoğunlukla çevresel olmasına rağmen solunumsal karsinojenlere bireysel 

yatkınlıkta önemlidir. Hastalık riski, etiyolajik ajaniara maruziyet ve bu ajaniara 

bireysel yatkınlığın karşılıklı etkileşiminin yansıması olarak düşünülebilir. Akciğer 

kanserinin etiyolojisi multifaktoriyel olup, faktörler arasındaki etkileşim riski 

artırmaktadır (27). Tüm akciğer kanserlerinin o/o80-85'ini oluşturan KHDAK'de 

kanserli hastaların prognozu için en önemli faktörler histolojik tip ve evredir ancak 

KHDAK hastaları arasında prognostik özelliklerine göre aynı değerlere sahip hastaların 

yaşam sürelerinde farklılıklar gözlemlenmiştir (3). Bu sebepler pek çok araştırınacıyı 

hastalığın genetik, moleküler ve biyolojik özelliklerini ortaya koymaya ve uzun süreli 

sağkalımı belirleyebilecek, hedefe yönelik tedavi imkanı sağlayabilecek yeni prognostik 

faktörler bulmaya yöneltmiştir (5). KHDAK'de risk faktörü olarak gösterilmiş ve 

prognostik faktör olabilecek c-mye, Bcl-2, MMP-2, VEGF gibi bir çok genin 

regülasyonunda NF-KB transkripsiyon faktörü rol alır. Aynı zamanda NF-KB 

aktivasyonunu sağlayan EGFR, Ras, Raf gibi proteinlerin aşırı ekspresyanlarınında 

KHDAK için birer risk faktörü olabileceği bildirilmiştir (8,20). Nükleer Faktör Kappa B 

(NF-KB), inflamasyon, lenfasit aktivasyonu, hücre proliferasyonu ve farklılaşması ve 

apoptozda etkili olduğu bilinen I 50'den fazla gende anlatım düzenlemesi yaparak 

hücrede apoptosis ve hayatta kalma başarısına katkıda bulunduğu bilinen bir 

transkripsiyon faktörüdür (9). NF -KB ı geni promotör bölgesinde dört nükleotit 

insersiyon/delesyon ( -94ins/delA TTG) polimorfizmi tanımlanmış ve bu polimorfızmin 

fonksiyonel varyasyonlardan biri olarak birçok hastalık ve kanserle ilişkili olduğu 

saptanmıştır (13). NFKBIA (IKBa) ise NF-KB transkripsiyon faktörünün inhibitörüdür. 

NFKBIA 3 'UTR A~ G polimorfizminin çeşitli kanser tipleriyle ilişkili olabileceği 

gösterilmiştir ( 16, 17). 

KHDAK hastalarında yaş ve cinsiyetİn prognoza etkisi birçok çalışmada 

araştırılmış ve değişik sonuçlar ortaya konınuştur. Oldukça geniş bir hasta serisini 

(n=2531) inceleyen bir çalışmada, kadın cinsiyet ve yaşın 70'in altında olması iyi 

prognostik faktörler olarak tanımlanmıştır (130). Yaptığıınız çalışmada da Paralkar ve 
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ark. nın bulguları ile benzer olarak erkek bireylerin frekansının hasta grubunda (% 93, 7) 

kontrole göre (% 67 ,7) anlamlı olarak yüksek olduğu ve akciğer kanseri için riskin ı ,3 

kat yükseldiği bulundu (*p:O, 0001). Ancak hasta grubunun yaş ortalaması (6 ı±9,825) 

ile kontrol grubunun yaş ortalaması ( 57± ı 0,828) arasında istatiksel olarak anlamlı bir 

fark tespit edilemerli (p>0,05). KHDAK ile ilişkili olarak yaş ve cinsiyet 

incelemelerinden sonra ilk akla gelen akciğerierin öncelikle fonksiyon kaybı ve 

sonrasında kanserleşme sürecinin tetiklenmesi aşamalarında moleküler ya da fizyolojik 

süreçlerin ortaya konması gereğidir. Buna bağlı olarak çalışmaya katılan tüm gönüllüler 

solunum fonksiyon testi kapasiteleri açısından değerlendirildiğinde KHDAK hasta 

grubunun FE V ı, FVC düzeylerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde düşük olduğu tespit edilmiştir (*p=O, 0001-*p=O, 001). Literatürdeki yayınlarda 

bizim bulgularımız doğrultusundadır (ı 3 ı). Akciğerlerdeki hava akımının düzensizliği 

ile birlikte lökositoz akciğer kanserli hastalarda sıkça görülen bir durumdur. Bu durum 

da, kanser tarafından ortaya çıkarılan doku hasarına karşı inflamatuvar bir yanıt 

olabileceği gibi, kemik iliğinin direkt tutulumuna bağlı bir reaksiyon olarak da 

gelişebilir (ı 32). İkili k em o terapi rejimi ile tedavi edilen lo kal ileri evre veya metastatik 

KHDAK'lı olan 42 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada, serum NSE ve LDH 

düzeyleri metastatik hastalığı olanlarda daha yüksek bulunurken, bu hastalarda 

sağkalırnın daha kısa olduğu görülmüştür (133). Rezeke edilmiş Evre I KHDAK'lı olan 

olgularla yapılmış bir çalışmada yüksek serum LDH düzeyleri artmış ölüm hızı ile 

ilişkili bulunmuştur (134). Bizim çalışmamızda da literatürdeki bu verilerle örtüşerek 

hasta grubunun LDH ve lökosit düzeyi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde yüksek olduğu tespit edildi (*p=O, 000 1) (*p=O, 005). 

Akciğer kanserinde NF -KB 'nin rolü ile ilgili çok sayıda çalışma yer almaktadır. 

Kanser gelişimi 

dengeye bağlı 

ve ilerlemesi hücredeki yaşam ve ölüm sinyalleri arasındaki 

olarak değişir. Kanser gelişiminde öneınli ölçüde etkin olan 

inflamatuar sitokinler tarafından hücre sağkaltın sinyal yolları aktive edilir. İnflamatuar 

cevapta önemli bir transkipsiyon faktörü olarak NF -KB karsinogenezde ve kanser 

hücresinin kemoterapi ve radyoterapi rezisantansında birçok basamakta yer 

almaktadır. Hayvan modellerinde ve hücre kültür sistemleri ile yapılan çalışmalarda 

NF-KB sinyal yolunun akciğer kanseri tedavisi için önemli bir hedef olduğu 

vurgulanmıştır (89). NF-KB aktivasyonunun akciğer kanserli hastalardan alınan tümör 

örneklerinde hem küçük hücreli akciğer kanseri hem de küçük hücreli dışı akciğer 
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kanserinde arttığı belirtilmiş aynı zamanda hastalığınevresi ve kötü prognoz ile önemli 

ölçüde ilişkili olduğu gösterilmiştir (135). NF -KB aktivasyonunun inhibe edilmesi ile 

kanserleşme sürecinde hücrelerin proliferasyonunun inhibe edilebileceği bildirilmiştir 

(6). 

Çalışmamızın sonuçlanna bakıldığında NF-KB 1 -94ins/delATTG genetipleri 

açısından hasta grubunda II genotipi % 36,84 oranında (n=35), ID genotipi % 46,32 

(n=44) oranında, DD genotipi o/o 16,84 (n= ı6) oranında kontrol grununda ise II 

gen o tipi % 46,4 7 oranında (n= 46), ID gen o tipi % 4 7,4 7 (n=4 7) oranında, DD gen o tipi 

% 6,06 (n= 6) oranında bulundu. Allel frekansları açısından I alleli hasta grubunda % 

60, kontrol grubunda % 70,2 oranında, D alleli hasta grubunda % 40, kontrol grubunda 

% 29,8 oranında bulundu. NFKBIA 3' UTR A~ G genetipleri açısından hasta grubunda 

AA genotipi o/o ı7,9 oranında (n=ı7), AG genotipi %47,36 (n=45) oranında, GG 

genotipi% 34,74 (n=33) oranında kontrol grununda ise AA genotipi% 2ı,2ı oranında 

(n=2ı), AG genotipi% 45,46 (n=45) oranında, GG genotipi % 33,33 (n=33) oranında 

bulundu. All el frekansları açısından A alleli hasta grubunda % 4ı ,58, kontrol grubunda 

% 58,42 oranında, G alleli hasta grubunda % 43,94, kontrol grubunda % 56,06 

oranında bulundu. Türk (Aydın ili) populasyonunda NF -KB ı -94ins/delA TTG 

frekansları o/o ıo,3 del/del %49,ı del/ins ve% 40,6 ins/ins oranında, NFKBIA 3'UTR 

A~ G frekanslan AA %ı9,2, AG %42,3 ve GG o/o38,5 oranındadır. Bu çalışmada da 

bizim çalışmamız ile benzer frekanslar görülmektedir (136). 

Literatürde NF-KBı -94ins/del ATTG ve NFKBIA 3'UTR A~ G 

polimorfızmlerinin incelendiği birçok kanser ve inflamatuar hastalık ile ilgili çalışma 

bulunmaktadır ancak küçük hücreli dışı akciğer kanserinde henüz bu konuda çalışma 

yoktur. Bu çalışma küçük hücre li dışı akciğer kanserinde NF-KB ı -94ins/del A TTG ve 

NFKBIA 3 'UTR A~ G polimorfızmlerinin birlikte incelendiği ilk çalışmadır. NF-KB ı -

94ins/del A TTG polimorfızmi çeşitli kanserler ile aralannda psoriazis, ülseratif kolit, 

romatoid artrit gibi bazı immünoinflamatuvar hastalıkların da bulunduğu çeşitli 

gruplarda araştırılmıştır (13, 13 7, ı 38). Bu çalışmalarda elde edilen sonuçların birbiri ile 

çeliştiği görülmektedir. Hatta aynı hastalık grubunun araştırıldığı çalışmalarda 

birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Tüm bu çelişkilerin nedeni olarak ırk 

farklılıkları gösterilmiştir (126, ı 39, ı40). Örneğin İspanyol kökenli hastalar üzerinde 

yapılan çalışmaların hiçbirisinde NF-KB ı -94 ins/del ATTG promotor gen polimorfızmi 
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tespit edilmemiştir (13 7, 140). Benzer şekilde aynı çalışmada yer alan İsveçliler ile 

Çinliler' de, ya da Yahudiler ile Yahudi olmayanlarda birbirinden farklı gen o tipik 

dağılım bulunmuştur (139,141). 

Bu çalışma sonucunda küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve kontrol gruplan 

arasında NF-KB 1 -94ins/delATTG genotipleri ve allelleri açısından istatistiksel anlamlı 

bir fark tespit edildi. Homozigot DD genotipine sahip bireylerin frekansının hasta 

grubunda (% ı6,8) kontrole (% 6, ı) göre anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu 

(*p:O, 048 x2:6, 058). D alleline sahip bireylerin frekansının hasta grubunda (% 40) 

kontrole (% 29,8) göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi (*p:0,035 x2:4,448). 

Hasta ve kontrol gruplan arasında NFKBIA 3' UTR A~ G genotipleri ve allelleri 

açısından istatistiksel anlamlı bir fark tespit edilemerli (p>0,05). Kombine genotip 

dağılımı incelendiğinde DDAG genotipine sahip bireyler hasta grubunda (n=9, % 9,50) 

kontrol grubuna göre (n=2, %2,0) daha yüksek oranda bulunmaktadır. DDAG 

genotipini diğer genotiplerle karşılaştırdığımızda istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç 

elde edilmiştir (*p=O, 025 x
2

: 5, 035). Literatürde bulunan birçok çalışma ile bizim 

çalışmamızdaki sonuçlar örtüşmektedir. Bizim çalışmamızda homozigot DD genotipi ve 

D allelinin küçük hücreli dışı akciğer kanseri patogenezinde etkili bir risk faktörü 

olabileceğini düşünmekteyiz. (*p:0,048). (*p:0,035). Karhan ve arkadaşlannın (ı3) 

inflamatuar bir hastalık olan ülseratif kolit için yaptığı çalışmada da hasta grubunda 

NFKB ı -94ins/del A TTG polimorfizminde DD gen o tip ve D all el frekansının çalışmaya 

dahil edilmiş iki kontrol grununa göre de daha yüksek olduğu ve DD genotip ve D allel 

frekansının ülseratif kolit ile sıkı ilişkili bildirilmişlerdir. NF-KB ı -94 del ATTG (D) 

alleli için Yahudi olmayan Kuzey Amerikalı ülseratif kol it hastalarında % 45,3 oranında 

görünürken Yahudi olmayan Kuzey Amerikalı kontrol grubunda %38,8 oranında 

görülmektedir (*p=O, 002). DD genotipi ise hastada grubunda o/o 2ı ,4, kontrol grubunda 

%14,8 oranında bulunmuştur (*p=O, 0043) (13 ). Mirza ve arakadaşlannın İngiliz 

toplumunda yaptığı çalışmada ise ülseratif kolit hastalığı ve NF-KB ı -94ins/del ATTG 

polimorfizmi ile bir ilişki kurulamamıştır ( ı39). Borm ve arkadaşlarının ülseratif kolit 

ve Chron hastalığını Rollandalı beyaz toplumda birlikte incelediği çalışmada ülseratif 

kol it hastalannda D alleli frekansının kontrollere göre daha yüksek olduğu (*p=O, 019) 

ve DD genotipinin hastalarda içinde daha erken yaşta olan hastalarda görüldüğü 

bildirilıniştir. Ancak Crohn hastalığı ile NF-KB ı -94ins/del ATTG polimorfizmi 

arasında bir ilişki bulunamamıştır ( 126). Kurylowicz ve arkadaşlarının tiroksin 
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hormonunun çok fazla üretildiği bir tiroit hastalığı olan Graves hastalığı için Polanyanın 

üç farklı bölgesinde ve Japonya'da yapılan ortak çalışması ile NF-KB 1 -94 del ATTG 

(D) allelinin hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek frekansa sahip olduğu 

(*p=O, 0006) ve hastalık için risk faktörü olabileceği bildirilmiştir. Polanyadaki üç farklı 

bölge içinde DD genotipinin kontrollere göre göre daha yüksek oranda bulunduğu tespit 

edilmiştir (*p=0,022, *p=0,027, *p=O,OOJ) (142). Adamzik ve arkadaşlannın beyaz 

Alman toplumunda akut solunum sıkıntısı olan Akut respiratuar distres sendromu 

(ARDS)'lu 103 hasta ile yaptıklan çalışmada ARDS için kullanılan skorlama sistemine 

"Lung lnjury Score (LlS)" göre LIS2::3 olan hastalarda D alleli (% 50) frekansının 

LIS<3 olan hastalara (%21) göre daha yüksek olduğu ve D allelinin hastalığın şiddetini 

arttırdığını bildirmişlerdir (143). Lewander ve arkadaşlan kolorektal kanser hastalan ile 

İsveç ve Çin'de yapılan çalışma ile NF-KBl -94 del ATTG (D) allelinin hastalık için 

risk faktörü olabileceğini hasta grubunda kontrollere göre istatistiksel olarak daha 

yüksek oranda bulunduğunu (*p=O,OOOJ) bu sonucun yalnızca İsveç hasta grubunu 

kapsarken Çinli hastalarda böyle bir ilişkinin olmadığı bildirilmiştir ( 141 ). 

Karhan ve arkadaşlannın çalışmasında ins allelini taşıyan oligonükleotitlerin 

çekirdek proteinlerine sıkıca bağlandığı fakat del allelini taşıyan oligonükleotitlerin ise 

çekirdek proteinlerine bağlanmadığı ya da daha zayıf bağlandığı saptanmıştır. Aynı 

çalışmada He La ya da HT -29 hücre soylanna transfekte edilen -94delA TTG alleli 

taşıyan promotör/ekzon 1 lusiferaz reporter plasmidinde, -94insATTG taşıyana nazaran 

daha düşük promotör aktivitesi gösterdiği saptanmıştır. Buna bağlı olarak D alelinin 

promotor aktivitesi düşük, I alelinin promotor aktivitesi ise yüksek olarak 

değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere promotör bölgeleri RNA polimerazın 

transkripsiyonu başlatmak üzere DNA'ya bağlandığı özel bölgelerdir. Bu bölgede 

meydana gelen nükleotid değişimleri direkt olarak genin ekspresyonuna etki 

edebilmekte ve bunun sonucu olarak da hastalık tipine göre farklı etki göstererek bazı 

durumlarda sağkalırnın azalmasına sebep olabilirken bazı durumlarda tedaviye yanıtı ya 

da intlamasyon gibi çeşitli faktörlerin ya devreye girerek ya da hem tanıyı hem de 

tedaviyi olumsuz etkileyerek kötü prognoza sebebiyet verdikleri düşünülmelidir. Buna 

göre D al eli, NF -KB ı ekspresyonunda azalmaya neden olup, p50/ p ı 05 NF -KB 

heterodimerinin daha az düzeylerde üretilmesine ve intlamatuvar yanıtın azalmasına yol 

açabilir. Bunun aksine promotor aktivitesi yüksek olan I aleli ise intlan1asyonun ana 

mediatörü olan p50/ p65 NF-KB heterodimerinin üretiminde artışa neden olabilir. Ancak 
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kronik bir inflamatuvar hastalık olan ülseratif kolitte beklenenin aksine D aleli ve DD 

genotipinin hastalığa yatkınlık oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılara göre bunun 

nedeni, azalmış inflamatuvar yanıt sonucunda doğal immün sistem tarafından 

temizlenemeyen bağırsak bakterilerinin devamlı bir antijenik uyan oluşturmaya 

başlaması olabilir. Ayrıca p50 üretiminin azalması nedeniyle daha az düzeyde üretilen 

ve inhibitör etkili olan p50/p50 homodirneri de bu durumdan sorumlu olabilir, 

böylelikle zayıf immün yanıt oluşumuna yol açabilir yada diğer azalmış p50 

homodirneri diğer Rel homo- heterodimerlerin aşırı ekspresyonuna neden oluyor olabilir 

(13). Lin ve arkadaşlannın oral skuamöz hücreli karsinamlu hastalada yaptıklan 

çalışmada, 50 yaş üstü hastalarda I alleli sıklığına göre hastaların (% 56, 7) kontrollere 

göre (% 41 ,8) daha yüksek frekansa sahip olduğu ve I alleli taşımanın hstalık riskini 

1,78 kat arttırdığını bildirmişlerdir (144). Fan ve arkadaşları Çin populasyonunda 

yaptıkları over kanseri çalışmasında II genotipinin ve ID genotipinini kontrollere göre 

daha yüksek frekansta olduğunu bildirmişlerdir (*p=0,002, *p=0,0019) (145). Çin de 

yapılan başka bir çalışmada II genotipinin sıklığı prostat kanseri hastalannda (% 63, 7) 

kontrollere göre (% 54,5) daha yüksek frekansa sahiptir (*p=O, 035) ( 146). 

Literatürde NFKBIA 3 'UTR polimorfizmi için bir çok farklı sonuç ıçeren 

çalışma bulunmaktadır, bunlardan bazılan çalışılan hasta gruplarıyla NFKBIA 3 'UTR 

A~ G polimorfizmi ile ilişki kurulamadığı çalışmalardır. Bu sonuçlarda bizim 

çalışınarnızla örtüşmektedir. Hong ve arkadaşlannın Yeni Zelandalı 182 Chron hastası 

ve 188 kontrol bireyle yaptıklan çalışmada 3'UTR A~ G ile hasta ve kontrol 

olgulannda istatistiksel olarak bir ilişki bulamamışlardır (*p=0,47) (147). Amerika'da 

yapılmış 930 epitalyal over kanseri hastası ile 103 7 kontrol olgusunun katıldığı 

çalışmada NFKBIA geni için 13 adet SNP taranmış sadece bir SNP (rs1957016) 

istatistiksel olarak hasta grubunda yüksek frekans göstermiş (*p=0,03) , 3'UTR A~ G 

poliınorfizmi ile ilişki kurulamamıştır (*p=O, 054) ( 15). Romzova ve arkadaşlannın 

Çek ve Alman hastalar ile yaptıkları çalışmada NFKBIA AA genotipi tip 2 diyabet 

gelişiminde risk oluşturduğu saptanmıştır (*p=O, 0015) (148). Szamosi ve arkadaşlan 

Crohn hsatalığınde NFKBIA 3 'UTR A~G polimorfizminin rolünü inceledikleri 

çalışınada Macar populasyonunda GG genotipinin hastalarda (% 55,3 - o/o29,4) risk 

faktörü olabileceğini bildirmişlerdir ( 149). Gao ve arkadaşlannın yaptığı çalışmada ise 

Çin populasyonunda koleraktal kanseri riskinin bu polimorfizmle ilişkili olduğu 

saptanmış 50 yaş ve üstü hastalarda AG genotipi frekansı kontrolere göre istatistiksel 
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olarak yüksek bulunmuştur (*p=O, 001). Aynı çalışmada İsveç populasyonunda ise GG 

genotipi prognostik faktör olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu ve arkadaşlannın 

yaptığı çalışmada NF-KBı delidel genotipinin ve NF-KBIA GG genotipinin melanoma 

ile ilişkili olduğunu saptanmıştır. delidel genotipinin melanoma için marker olabileceği 

belirtilmiştir (17). NFKBIA 3 'UTR A~G polimorfizmi NFKBIA ekspresyonunu 

etkilemekte ve bunun sonucunda NF-KB transkripsiyon aktivitesi değişmektedir (16). 

Bu varyasyonunun IKB proteininin fonksiyonunda veya yapısında bir eksiklik 

oluşturduğu düşünülmektedir. Anormal NFKBIA belkide NF-KB'ye etkili bir şekilde 

bağlanamamakta ve NF-KB'nin devamlı aktivite göstermesine yol açmaktadır (148). 

Her ne kadar bu polimorfizmin kanser oluşumu ile ilgili olarak hastalığa yatkınlık 

sağladığına dair bir sonuca ulaşılamamış olsada NF-KB transkripsiyon aktivitesinin 

değişmesi ile mRNA ekspresyonunda meydana gelen değişikliğin hastalığın oluşumu ile 

değil ama prognozu ile ilgili olarak zayıf prognoza sebep olduğu düşünülebilir. 

Bu çalışma Türk popülasyonunda küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalannda 

NF-KBı -94ins/delATTG ve NFKBIA 3'UTR A~G polimorfizmlerin rolünün 

incelendiği ilk çalışmadır. Literatürde birçok hastalık ile ilgili bu gen polimorfizmlerine 

ait veri bulunmakla birlikte KHDAK hastalığında bu gen polimorfizmlerinin 

araştınidığı çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Türk 

toplumu için oluşturulacak ilk veri olma özelliğindedir. NF -KB ı -94delldelATTG 

genotipine sahip bireylerin frekansının hasta grubunda kontrole göre anlamlı olarak 

yüksek olduğu saptandı. D alleline sahip bireylerin frekansının hasta grubunda kontrole 

göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi. NF-KB ı -94 ins/del ATTG promotor 

polimorfizmi akciğer karsinogenezinde ve prognozun belirlenmesinde önemli bir bulgu 

olabilir. Özellikle promotör bölgesini etkileyen bir polimorfizm olarak hem tanı hem de 

prognoza dair aydınlahlması gereken sinyal yolaklannın bu ve benzeri çalışmalarla 

açıklanmalannın hastalığın moleküler mekanizmalannın ortaya konmasında yararlı 

olacağını düşünmekteyiz 
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FORMLAR 

BiLGiLENDiRiLMiŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

I. Araştırınayla İlgili Bilgi V erilmesi: 

Proje Adı: "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri hastalarında NF-KBı ve NF-KBla 
(IKB alfa) gen polimorfızmlerinin rolünün araştırılması" 

Yapılacak İşlemin Tanımı: Bu çalışmada, Akciğer Kanseri hastalannda ilgili gen 
bölgesindeki genetik değişiklikleri incelerneyi amaçlamaktayız. Bu çalışma İstanbul 
Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı tarafından 
yürütülecektir. 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada ilgili gen bölgesindeki değişikliklerin akciğer 
kanseri hastalannda hastalığın riski ve prognozu üzerine etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Araştırmada Kullanılacak Yöntemler: 
• Gönüllüden ı üce EDTA'lı kan örneği alınacaktır. 
• Alınan kan örneklerinden DNA İzolasyonu yapılacaktır. 
• Elde edilen DNA örneklerinde akciğer kanseri oluşumunda etkin rol 

oynayabilecek ilgili gerrlerin polimorfızmleri incelenecek analiz yapılacaktır. 
İnceleme için Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Restriksiyon Fragınanı 
Uzunluk Polimorfızmi (RFLP) teknikleri kullanılacaktır. 

• Polimorfızm çalışmaları direkt hastalık sonucunu belirtmemekte olup, kişiye 
söz konusu hastalığa yatkınlıkla ilişkili genetik yapıya sahip olup olmadığını 
göstermektedir. 

• Araştırma kapsamında yapılacak olan çalışmanın süresi 1 yıldır ve sonucunda 
tedaviye yönelik bir cevap elde edilmeyebilir. 

• Çalışmada gönüllünün sadece kan örneği alınacaktır ve gönüllü üzerinde 
başka herhangi bir çalışma yapılmayacaktır. 

• Alınan kan örneklerinden DNA elde edilecek ve bu DNA örnekleri bu 
çalışma dışında başka bir işlem için kullanılmayacaktır. 

• Diğer bir çalışmada gönüllü DNA'sının kullanılması gerektiğinde 
kendisinden izin alınacak gönüllünün uygulama sırasında herhangi bir 
rahatsızlık ve riskle karşılaşması söz konusu değildir. 

• Bu araştırmaya hasta ve sağlıklı toplam ı 50 gönüllü katılacaktır. 

II. Gönüllünün Haklarıyla İlgili Bilgi Verilmesi 

• Bu çalışmada gönüllünün hiçbir hukuki ve mali sorumluluğu bulunınayıp tüm 
sorumluluk araştıncı ve destekleyici ye aittir. 

• Gönüllü arzusu üzerine mali ve hukuki yükümlülük olmaksızın çalışmadan 
ayrılabilir. 

• Bu işlemler için gönüllüden hiçbir ücret talep edilıneyecektir. 
• Bu çalışma için gönüllüye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 



• Çalışmaya katılmak zorunluluğunuz bulunmamaktadır, gönüllü istediği 
takdirde çalışmadan ayrılabilir. 

• Gönüllünün çalışmaya katılmayı reddetmesi onun gelecekteki takip ve 
tedavisi üzerine olumsuz etkide bulunmayacaktır. 
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• Gönüllünün çalışmaya katılım süreci sadece gönüllüden kan örneğinin alınması 
ile sınırlıdır. 

• Çalışma kabul kriterlerine ve özelliklerine uyum sağlamadığınız takdirde 
çalışmadan çıkarılabileceğiniz durumlar oluşabilir. Bu nedenle çalışmadan 
araştırıcının isteği ile çıkarılabilirsiniz. 

• Araştırma sırasında elde edilen test sonuçlarının sizi ve ailenizi psikolojik veya 
diğer bir yönden etkileyeceğini düşünmeniz durumunda araştırmadan isteğiniz 
üzere a yrılabilirsiniz. 

• Araştırmaya katılmayı kabul etmemeniz durumunda veya herhangi bir nedenle 
çalışma programından çıkmanız ya da çıkarılmanız halinde hastalığınızın 
tedavisi ile ilgili hiçbir aksama olmayacaktır. 

• Kimlik bilgileriniz gizli tutulacak ve sizden alınacak kandan elde edilecek tüm 
materyaller özel bir kodlama ile kodlanacak ve bu bilgiler üçüncü şahıslara 
aktarılma yacaktır. 

III. Olası riskler ve faydalar: 

Yapılacak araştırmanın getirebileceği olası riskler: Size ait genetik bilgi kesinlikle 
gizli kalacaktır. Genetik bilginin kullanılmasına bağlı olarak sosyal, ekonomik ve 
psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. 

İnceleme sonunda elde edilecek sonuçlar istediğiniz takdirde size bildirilecektir. Ancak 
bu bilgiyi öğrenmeyi reddetmek her zaman hakkınızdır. Bu bilgiyi sizin dışınızda birisi 
ile paylaşmamız sadece sizin izninize bağlı olacaktır. 

Olası yararlar: Bu incelemelerin esas amacı hastalığınız sırasında ortaya çıkaniçıkma 
olasılığı bulunan anomalileri araştırmaktır. Akciğer kanseri hastalığının 
gelişimi/oluşumu konusuna ışık tutabilir. 

IV. Katılımcının/Hastanın Beyanı: 

Sayın Dr................................ tarafından İstanbul Üniversitesi DETAE Moleküler Tıp 
AD' da tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki 
bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya "katılımcı" ( denek) 
olarak davet edildim. 
Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 
gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 
inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 
kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. 
Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 
çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor duruında bırakmamak için araştırmadan 
çekileeeğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 
durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 
dışı da tutulabiliriın. 
Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 
girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 
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İster doğrudan, ister dalaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 
meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunurnun ortaya çıkması halinde, her türlü 
tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 
müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 
Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, 
Doç.Dr. Pınar Yıldız'ı, 05333585708 no'lu telefondan, Yedikule Göğüs Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinden arayabileceğimi biliyorum. 
Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılınam 
konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 
durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini 

de biliyorum. 
Bana yapılan tüm açıklamalan aynntılanyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma 
belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde "katılımcı" (den ek) 
olarak yer alma karannı aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve 
gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 
İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 
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Gönüllü Onay Formu 

Yukarıda, gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 
okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz 
konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı 
kabul ediyorum. 

Gönüllünün Adı-soyadı 
Gönüllünün Telefonu 
Adresi 

Tarih: 
imzası 

V elayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, imzası, 
Adresi (varsa telefon no. faks no,) 

Açıklamaları yapan araştırmacının 

Adı-soyadı: imzası 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin 

Adı-soyadı: imzası 
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